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PANCREATICODUODENECTOMY (Abstract): Pancreaticoduodenectomy (PD) is a complex surgical
intervention, associated with a high rate of postoperative morbidity and mortality. In this article I describe the
surgical anatomy of the pancreas, the indications for this operation and the techniques for resection. I also
discuss several controversies in the PD technique: the role of extended lymphadenectomy, pylorus preservation,
early retropancreatic dissection, different types of pancreatico-digestive anastomosis.
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Duodenopancreatectomia cefalică (DPC) este intervenţia chirurgicală care ridică capul
pancreasului, duodenul şi unghiul duodeno-jejunal, coledocul terminal, antrul gastric şi
limfonodulii regionali [1]. Este o intervenţie complexă datorită conexiunilor intime vasculare
şi topografice dintre duoden şi pancreas, a raporturilor vasculare (vena portă, vasele
mezenterice) şi a „problemei” (în continuare de mare actualitate [2]) restabilirii circuitului
secreţiilor biliare, pancreatice şi digestive [3].
ISTORIC
Rezecţiile pancreatice sunt o achiziţie relativ recentă a chirurgiei. Totuşi primele
referiri aparţin anatomistului elveţian Johann Conrad Brunner (1653 – 1727) care în anii 1682
– 1683 a efectuat rezecţii pancreatice şi ligaturi de duct Wirsung la câini. Se pare că prima
pancreatectomie dreaptă, la om, a fost efectuată de Alessandro Codvilla (1861 – 1912), în
1898, dar pacientul nu a supravieţuit [5]. Desjardins descrie în 1907 tehnica DPC în doi timpi,
iar Sauvé, un an mai târziu, rezecţia într-un singur timp; ambele comunicări au fost teoretice
şi efectuate la cadavru [5].
Prima DPC efectuată cu succes la om, a fost efectuată în 1909 de Walther Kausch
(1867-1928) şi comunicată în 1912; intervenţia a fost efectuată pentru un cancer periampular
[5,6]. Allen Whipple (1881 – 1963) a standardizat tehnica DPC şi a aplicat-o pe scară largă.
Primele intervenţii au fost efectuate în doi şi trei timpi1 pentru tumori periampulare. Prima
DPC într-un singur timp, a fost efectuată pe 6 martie 1940, pentru un insulinom
cefalopancreatic. [5] Whipple a descris şi cele trei puncte cheie ale intervenţiei, valabile şi
astăzi: 1) anastomoza pancreatico-digestivă, 2) echilibrarea preoperatorie a bolnavului,
pledând pentru intervenţiile într-un singur timp, 3) stabilirea rezecabilităţii (Whipple a
efectuat pancreatectomiile numai pentru tumori periampulare, dar a prezis extinderea
indicaţiei şi la cancerul pancreatic). A militat pentru un diagnostic şi o intervenţie radicală
precoce în tumorile confluentului bilio-pancreatic: „If the diagnosis of cancer of the pancreas
and the ampullary area were made much earlier, and if patients were not studied to death in
too many medical services, the results with radical surgery would be much better” [7].
Mortalitatea postoperatorie comunicată de Whipple a fost foarte ridicată (31 – 38%).
Prima DPC pentru cancer pancreatic a fost efectuată de Brunschwig, în 1937.
iniţial derivaţii biliare (colecistostomie, coledocoduodenostomie, colecistojejunoanastomoză) şi apoi rezecţia
pancreatică.
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Datorită morbidităţii şi mortalităţii ridicate, în anii următori, diferiţi autori au descris
numeroase variante de tehnică a DPC, din punct de vedere a timpilor rezecţiei şi mai ales a
tipului şi succesiunilor anastomozelor, dar fără îmbunătăţirea indicilor. Ca urmare, Crile
postula în anii 1970 că paleaţia în cancerul pancreatic are o supravieţuire mai bună decât
rezecţia.
Avansul tehnologic, reechilibrarea adecvată preoperatorie şi mai ales apariţia centrelor
chirurgicale specializate în rezecţii pancreatice, au permis reducerea mortalităţii după DPC
sub 5%, deşi morbiditatea a rămas ridicată (20 – 40%) [8]. O altă problemă rămasă încă
nerezolvată este supravieţuirea la distanţă după DPC pentru cancer pancreatic, care este
considerată de unii autori dezamăgitoare (0 – 24%) [8].
Fortner propune în 1973 pancreatectomia totală regională (sacrificiu vascular port,
mezocolectomie transversă şi uneori nefrectomie stângă) dar fără a îmbunătăţi supravieţuirea.
Traverso L.W. şi Longmire W.P. modifică cu succes tehnica lui Whipple, descriind în
1978, DPC cu prezervarea pilorului [9]. Tehnica avea avantajul (teoretic) al unei mai bune
calităţi a vieţii postoperator, dar a fost iniţial considerată mai puţin oncologică şi a fost
propusă pentru pancreatitele cronice şi ampuloamele vateriene. Actualmente este licită şi în
cancerele pancreatice, dar numai după verificarea histologică extemporanee a ganglionilor
juxta pilorici.
Limfadenectomia extinsă (include limfonodulii din hilul hepatic, interaortico-cavi, din
hilul renal, ai trunchiului celiac şi mezenterici superiori) pentru cancerul pancreatic este
promovată de autorii japonezi. Studii randomizate între serii de DPC standard şi cu
limfadenectomie extinsă nu au relevat diferenţe semnificative statistic în privinţa
supravieţuirii la distanţă [11].
Prima DPC pe cale laparoscopică a fost comunicată de Gagner şi Pomp în 1994 [12].
De atunci au fost publicate aproximativ 13 cazuri de DPC laparoscopică sau hand-assisted
[13,14].
ANATOMIE CHIRURGICALĂ
Pancreasul este un organ situat profund, retroperitoneal, anterior de coloana vertebrală
şi posterior de stomac, având poziţie transversală. Dimensiunile maxime sunt atinse la 40 ani.
La persoanele vârstnice are consistenţă crescută, prezintă calcificări şi se atrofiază; este
afectată în special funcţia exocrină, posibilă cauză a sindromului diareic cronic al vârstnicului.
Consisten’a parenchimului pancreatic este unul din elementele care influenţează riscul de
fistulă pancreatică după DPC.
Morfologic, pancreasului i se descriu patru porţiuni: capul, istmul, corpul şi coada.
Capul pancreasului este situat în potcoava duodenală cu care are raporturi strânse;
împreună cu coledocul şi duodenul formează, din punct de vedere embriologic, anatomic şi
chirurgical, un complex inseparabil [15-19], Androulakis, Colborn şi Skandalakis [15]
consideră că „embriology and anatomy conspire to produce some of the most difficult surgery
of the abdominal cavity”. Anatomic i se descriu două prelungiri: superioară, tuberculul
omental şi inferioară, pancreasul uncinat (micul pancreas al lui Winslow).
Istmul (gâtul pancreasului) este un segment îngustat ce face legătura între cap şi corp
şi este delimitatsuperior de şanţul duodenal şi ănferior de şanţul mezenteric (locul unde vasele
mezenterice pătrund retropancreatic).
Corpul pancreasului este segmentul cel mai lung şi are formă triunghiulară cu baza la
dreapta, iar coada se găseşte în grosimea ligamentului pancreatico-splenic, până la nivelul
hilului splinei şi poate fi lezată în timpul splenectomiilor. Corpul şi coada realizează o unitate
antomo-chirurgicală -segmentul corporeo-caudal.
Mijloacele de fixare ale pancreasului sunt reprezentate de conexiunile cu duodenul, la
nivelul căruia se varsă canalele excretorii Wirsung şi Santorini, trunchiurile vasculare, fasciile
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de de acolare retroduodenopancreatice dreaptă şi stângă Treitz, fascia preduodenopancreatică
Fredet şi retromezogastrică Toldt. Mezocolonul transvers şi peritoneul parietal posterior
contribuie de asemenea la fixarea pancreasului. Fasciile de acolare sunt importante deoarece
permit, cu incizii adecvate, decolarea duodenului şi pancreasului pentru rezecţie. Rădăcina
mezocolonului transvers încrucişează D2, capul pancreasului şi se orientează spre stânga, în
lungul marginii anterioare a corpului pancreatic. Foiţa superioară a rădăcinii mezocolonului
transvers se reflectă pe faţa anterioară a capului şi corpului pancreasului constituind
peritoneul posterior al bursei omentale, iar foiţa inferioară acoperă genunchiul inferior
duodenal şi faţa anterioară a procesului uncinat şi se continuă cu peritoneul posterior al
etajului submezocolic, continuându-se la stânga cu foiţele mezenterului. Deci, segmentul fix
al D1, D2 şi capul pancreasului sunt acoperite de peritoneu numai pe faţa sa anterioară, care
se continuă la dreapta cu peritoneul parietal posterior ce acoperă rinichiul drept (locul pentru
incizia Kocher). Coada pancreasului se insinuează între foiţele peritoneale care constituie
ligamentul pancreatico-splenic.
Capul pancreasului are două feţe (anterioară şi posterioară) şi trei margini; faţa
anterioară este încrucişată de rădăcina mezocolonului transvers într-un segment
supramezocolic şi altul submezocolic. Are raporturi cu arterele gastroduodenală,
pancreaticoduodenala superioară, gastroepiploica dreaptă,. colică dreaptă superioară şi cu
fasciile Fredet. Porţiunea supramezocolică are raport, prin intermediul bursei omentale, cu
pilorul, iar ce a submezocolică, prin intermediul mezocolonului transvers, cu ansele
intestinale. Raporturile feţei posterioare sunt structurate în trei planuri [16]: planul vasculoductal (arcadele duodeno-pancreatice, coledocul şi ductele excretorii, vena portă şi ganglionii
retroduodeno-pancreatici, planul fascial reprezentat de fascia Treitz şi planul profund – vena
cavă inferioară, vasele renale drepte, pilierii diafragmului, vertebrele lombare a doua şi a treia
[16-19]. Decolarea duodenopancreatică pentru duodenopancreatectomie se realizează anterior
de planul portal. Marginea superioară a capului pancreasului are raporturi cu D1, la acest
nivel se descriu tuberculul preduodenal şi cel omental. Marginea dreaptă are raporturi intime
cu D2 la nivelul căruia se deschid canalele excretorii pancreatice şi coledocul. Există
numeroase tractusuri conjunctive şi vase sanguine din arcadele pancreatice care fixează
duodenul la pancreas. Marginea inferioară prezintă procesul uncinat, situat în pensa aortomezenterică.
Istmul pancreasului prezintă un şanţ superior (duodenal) la nivelul căruia se găseşte
D1 şi un şanţ inferior (mezenteric), la nivelul căruia artera şi vena mezenterică superioară ies
de sub pancreas. Faţa anterioară este supramezocolică, iar bursa omentală o separă de pilor.
Faţa posterioară are raporturi cu vena mezenterică superioară şi originea venei porte, iar mai
profund cu fascia Treitz. Între portă şi pancreas există mici vene ce trebuie ligaturate cu grijă
în cursul duodenopancreatectomiilor.
Corpul pancreasului are formă de prismă triunghiulară cu trei feţe: anterioară,
posterioară şi inferioară. Faţa anterioară este supramezocolică, acoperită de peritoneul
posterior şi corespunde bursei omentale, prin care este separată de stomac; autorii clasici au
denumit-o „pernuţa gastrică” [16]. Raporturile apropiate cu stomacul explică posibilitatea
invaziei pancreasului de un proces cariochinetic gastric, penetrarea în pancreas a ulcerului
gastric, realizarea anastomozelor chisto-gastrice (procedeul Jurasz în pseudochistul de
pancreas). Faţa posterioară are raporturi dispuse tot în trei planuri: vascular, reprezentat de
vena splenică, fascia retromezogastrică Toldt şi planul profund – vena renală stângă, faţa
anterioară a rinichiului stâng. Raporturile dintre vena splenică şi vena renală stângă permite
realizarea anastomozelor spleno-renale. Faţa inferioară are raporturi cu unghiul duodenojejunal, artera pancreatică inferioară Testut şi rădăcina mezocolonului transvers., iar marginea
superioară cu trunchiul celiac, plexul solar (ganglionul semilunar stg.) şi artera splenică,
tortuoasă, plasată într-un şanţ şi însoţită de 8 – 10 ganglioni limfatici.[15-19]
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Coada pancreasului este mobilă şi este situată între foiţele ligamentului pancreaticosplenic şi are raporturi anterioare cu vasele splenice; când este lungă poate veni în contact cu
hilul splinei şi poate fi lezată în splenectomii (cauza pancreatitelor postoperatorii şi a
fistulelor pancreatice).
Arterele pancreasului
Există două surse arteriale pancreatice: trunchiul celiac şi artera mezenterică
superioară [15-20].
1. Artera pancreaticoduodenală dreaptă superioară este ram colateral al
gastroduodenalei, ia naştere la nivelul spaţiului porto-coledocian, încrucişează faţa
anterioară a coledocului în spatele D1, coboară posterior, încrucişează faţa posterioară
a coledocului terminal şi se anastomozează cu ramul superior al arterei
pancreaticoduodenale stângi; dă ramuri pancreatice şi duodenale [20].
2. Artera pancreatico duodenală dreaptă inferioară (pancreaticoduodenala superioară)
este ram terminal al gastroduodenalei, ia naştere imediat sub marginea inferioară a
D1şi are traiect pe faţa anterioară a cefalopancreasului până sub nivelul ampulei lui
Vater, unde devine posterioară şi se anastomozează cu ramul inferior al
pancreticoduodenalei stângi [20].
3. Artera pancreaticoduodenală inferioară (pancreaticoduodenala stângă) este ram
colateral (de pe faţa laterală dreaptă) a arterei mezenterice superioare; la nivelul
procesului uncinat, se împarte în două ramuri ce contribuie la formarea arcadelor
arteriale din jurul capului şi istmului pancreatic.
4. Arterele pancreatice superioare au origine din artera splenică şi sunt dispuse de-a
lungul segmentului cranial al corpului şi cozii pancreasului.
5. Artera pancreatică posterioară (Haller) are origine tot din artera splenică şi se
anastomozează cu artera pancreatică inferioară Testut.
6. Artera pancreatică inferioară (Testut) îşi are obişnuit, originea din mezenterica
superioară dar uneori poate lua naştere din arcadele pancreaticoduodenale.

Fig. 1: Limfonodulii pancreatici „grupaţi” [21-23]
1) limfonodulii pancreticoduodenali anteriori, 2) limfonodulii
pancreticoduodenali posteriori, 3) limfonodulii inferiori (includ pe cei ai
vaselor mezenterice şi ai cozii), 4) limfonodulii pediculului biliar,
5) limfonodulii superiori (inclusiv cei localizaţi pe coadă), 6) limfonodulii
infrapilorici, 8) limfonodulii celiaci.
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La nivelul pancreasului se formează deci, două arcade arteriale: arcada
pancreaticoduodeală anterioară şi inferioară (rezultată din anastomoza ramurilor terminale a
arterelor pancreaticoduodenală superioară şi respectiv inferioară), care are direcţie oblică de
sus în jos, de la stânga la dreapta în segmentul prepancreatic şi invers retropancreatic şi
arcada pancreaticoduodenală posterioară şi superioară (formată din anastomoza ramurilor
colaterale a celor două artere pancreatidoduodenale superioară şi inferioară) dispusă complet
posterior şi cu direcţie cranio-caudală de la dreapta la stânga; suprapunerea spaţială a celor
două arcade formează un cerc arterial pericefalopancreatic de forma cifrei „8” [16].
Venele pancreatice
Venele pancreasului iau naştere din capilarele periacinare şi drenează în vase ce
urmează traiectul arterelor. Faţă de artere sunt plasate mai superficial. Vena
pancreaticoduodenală dreaptă superioară se varsă pe flancul drept al venei porte, în spatele
coledocului. Vena pancreaticoduodenală inferioară stângă drenează în trunchiul mezentericei
superioare. Pe faţa anterioară a capului pacreasului, vena pancreaticoduodenală dreaptă
inferioară (pancreaticoduodenala superioară) confluează cu vena gastroepiploică dreaptă şi
colica dreaptă superioară formând trunchiul venos gastro-colic Henle, care se varsă în
mezenterica superioară la marginea inferioară a istmului pancreatic [20].

Fig. 1: Clasificarea limfonodulilor după Japanese Pancreatic Society
Adaptat după Roche CJ, Hughes ML et al. [23]

Circulaţia limfatică
Originea vaselor limfatice este din spaţiile periacinoase. Limfa este drenată în staţiile
ganglionare peripancreatice. Limfaticele de la nivelul feţei anterioare a capului pancreasului
drenează atât în sens ascendent spre ganglionii hepatici cât şi în sens descendent spre
ganglionii mezenterici superiori. Limfaticele corpului şi cozii drenează în limfonodulii situaţi
pe traiectul arterei splenice şi spre hilul splinei; limfaticele din porţiunea inferioară a corpului
şi cozii pancreasului pot drena spre limfonodulii mezenterici superiori. Sunt descrise clasic 8
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relee ganglionare limfatice regionale: limfonodulii supra-pancreatici (pe traiectul arterei
splenice), ganglionii sub-pancreatici (localizaţi între foiţele mezocolonului transvers),
mezenterici superiori, din mezocolon (vasele colice), ai hilului splenic, grupul ganglionar
pancreatico-duodenal (un limfonodul constant, situat în spatele genunchiului superior al
duodenului, limfonodulul retropiloric localizat între pilor şi capul pancreasului), limfonodulii
subpilorici şi cei localizaţi pe segmentul orizontal a arterei hepatice (1-4 ganglioni) şi
limfonodulii juxta-aortici (latero-aortici stângi, inter-aortico-cavi, preaortici). Ganglionii
limfatici celiaci pot fi de asemenea invadaţi de procesele neoplazice pancreatice şi sunt
consideraţi staţii regionale pentru cancerul cefalopancreatic. Drenajul limfatic se poate realiza
şi spre ganglionii mezenterici. [16,20] Evans şi Ochsner citaţi de Leger [20] au demonstrat
existenţa curenţilor limfatici care drenează încrucişat, dinspre capul pancreasului spre corp şi
coadă şi invers. Abundenţa staţiilor ganglionare retropancreatice explică apariţia durerilor
provocate prin invazia sau compresiunea plexului solar, în neoplaziile sau procesele
inflamatorii pancreatice.
Tabelul I: Clasificarea japoneză a limfonodulilor pancreatici
după Japanese Pancreatic Society [22,23]
Classification
1
2

Lymph Node Location
Right cardiac
Left cardiac

Classification
14
14A

3

Along lesser curve of stomach

14a

4

Along greater curve of stomach

14b

5
6
7
8
8a
8b

Suprapyloric
Infrapyloric
Along left gastric artery
Along common hepatic artery
Anterosuperior
Posterior

14c
14d
14V
15
16

9

Around coeliac artery

16a1

10

At splenic hilum

16a2

11

Along splenic artery

12

In hepatoduodenal ligament

12h
12a

In hepatic hilum (porta hepatis)
Along hepatic artery

12a1

Superior

12a2
12p

Inferior
Posterior to portal vein

12p1

Superior

17

12p2
12b
12b1

Inferior
Along bile duct
Superior

17a
17b

12b2

Inferior

18

12c
13
13a
13b

Around cystic duct
On posterior pancreas head surface
Superior to ampulla of Vater
Inferior to ampulla of Vater

320

Lymph Node Location
At root of mesentery
Along superior mesenteric artery
At origin of superior mesenteric
artery
Along inferior
pancreaticoduodenal artery
At origin of middle colic artery
Along first jejunal branch
Along superior mesenteric vein
Along middle colic vessels
Around abdominal aorta
Around aortic hiatus of
diaphragm
From celiac trunk superior
margin to inferior margin of left
renal vein

16b1

From left renal vein inferior
margin to superior margin of
inferior mesenteric artery

16b2

From superior margin of inferior
mesenteric artery to aortic
bifurcation

On anterior surface of head of
pancreas
Superior to ampulla of Vater
Inferior to ampulla of Vater
Lymph nodes along inferior
border of pancreatic body and
tail
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Pentru a standardiza limfadenectomia din DPC pentru cancerul pancreatic şi a facilita
stadializarea, limfonodulii regionali au fost „grupaţi”: limfonoduli pancreaticoduodenali
anteriori, pancreaticoduodenali posteriori, inferiori (inclusiv cei din jurul vaselor
mezenterice superioare), coledocieni, infrapilorici şi superiori (Fig. 1) [21-23]. Limfonodulii
celiaci trebuie recoltaţi separat (recomandarea UICC TNM din 1998) [22]. De asemenea, s-a
constatat pe studii randomizate, că supravieţuirea şi prognosticul depinde de invazia acestor
„grupe” ganglionare limfatice: astfel, pacienţii cu invazie într-un singur grup limfatic au o
supravieţuire mai îndelungată comparativ cu cei cu limfonoduli invadaţi din mai multe grupe.
În acelaşi scop, Japanese Pancreatic Society clasifică limfonodulii pancreatici în 18 staţii
(Tabelul I) (Fig. 2) [21-23].
Inervaţia pancreasului este vegetativă, simpatică şi parasimpatică provenită din plexul
celiac (ganglionii semilunari şi mezenterici superiori). Filetele nervoase parasimpatice
eferente provin din nervii vagi care contribuie la formarea plexului celiac şi apoi constituie
plexuri perivasculare făcând sinapsă cu neuronii situaţi în grosimea parenchimului,
distribuindu-se acinilor glandulari şi insulelor Langherhans, având efect excitosecretor.
Eferenţa simpatică este asigurată de nervii splanchnici care fac sinapsă cu neuronii din plexul
celiac, fibrele postganglionare asigurând inervaţia vasomotorie pancreatică. Fibrele nervoase
aferente sunt tot simpatice şi parasimpatice. [16,17]
Implicaţii chirurgicale ale raporturilor pancreasului
Artera hepatică dreaptă cu origine din mezenterica superioară, care are traiect
ascendent retropancreatic, este întâlnită în 10-12% din cazuri şi trebuie recunoscută
intraoperator. În unele cazuri artera hepatică dreaptă poate avea traiect intrapancreatic, situaţie
care reprezintă contraindicaţie de duodeopancreatectomie cefalică. În unele cazuri din această
arteră hepatică dreaptă aberantă poate lua naştere pancreatico-duodenala dreaptă superioară
[5,20]. Există situaţii rare când artera colică dreaptă superioară ia naştere din artera
pancreatică posterioară; de asemenea, pot exista artere colice supranumerare cu origine din
mezenterică sau pancreatico-duodenala inferioară [5,20]. Sunt descrise cazuri în care artera
hepatică comună este în raport foarte strâns cu marginea superioară a pancreasului. În toate
aceste situaţii rezecţiile pancreatice sunt periculoase şi pot duce la leziuni
ireversibile(ischemie hepatică şi colică etc.).
Micul pancreas are raporturi diferite cu pachetul vascular mezenteric, Calas citat de
Leger [20] descrie următoarele situaţii anatomice: pancreas Winslow posterior de vena
mezenterică superioară (41%), între arteră şi venă (32%), posterior de artera mezenterică
(15%), la stânga arterei mezenterice (12%). Separarea micului pancreas de vasele mezenterice
este un timp important şi periculos al duodeno-pancreatectomiei. [20]
Segmentul retro-portal al capului pancreasului este o situaţie dificilă, identificată de
regulă intraoperator. Este reprezentată de o condensare conjunctivă care înglobează uneori
ganglioni limfatici şi elemente nervoase (ganglion semilunar) şi este aderentă la aortă şi
planul portal. Acest segment retro-portal este întâlnit în variantele de pancreas Winslow situat
posterior de vena mezenterică superioară. Vascularizaţia acestui segment este tributară arterei
pancreatice dorsale şi arcadei posterioare. În unele cazuri prin această lamă de ţesut trece şi
artera hepatică dreaptă. Duodeno-pancreatectomia este deosebit de dificilă în aceste situaţii;
se poate realiza rezecţia portei cu refacerea cu grefon a acesteia. [20]
Vascularizaţia duodenului distal şi a primei anse jejunale este asigurată de ramuri din
pancreatico-duodenala inferioară, rezecţia pancreasului cefalic impunând şi rezecţia primei
anse jejunale.
De pe marginea dreaptă a venei porte [5] există numeroase vase de mici dimensiuni
care drenează direct din pancreas; acestea trebuie ligaturate cu grijă în timpul DPC.

321

Anatomie si tehnici chirurgicale

Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2005, Vol. 1, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341]

OBIECTIVE ŞI PRINCIPII
Obiectivul acestei intervenţii extrem de complexe, este ablaţia capului pancreasului, al
duodenului, coledocului distal şi al unghiului duodeno-jejunal. De asemenea,
limfadenectomia (în funcţie de localizarea malignităţii) este extrem de importantă pentru
supravieţuirea la distanţă a pacientului. Rezecţia antrului gastric depinde de varianta de
tehnică aleasă (cu sau fără prezervarea pilorului) şi de localizarea şi extensia procesului
cariokinetic [1,24].
Există câteva principii în chirurgia pancreasului, prefigurate încă de Whipple, de care
trebuie să se ţină seama [1,7,24]:
1) evaluarea şi pregătirea preoperatorie a pacienţilor este foarte importantă; în funcţie
de bilirubinemie, durata icterului, hipoproteinemie, boli asociate, vârstă se poate opta pentru o
intervenţie seriată: o primă intervenţie de drenaj biliar (efectuată eventual prin radiologie
intervenţională) şi apoi intervenţia de exereză [24-26].
2) cunoaşterea anatomiei regiunii cu recunoaşterea eventualelor variante anatomice
(arteră hepatică din artera mezenterică superioară);
3) disecţia şi ligatura adecvată a pediculilor vasculari [24];
4) disecţia şi manipularea cu blândeţe a parenchimului pancreatic;
5) realizarea corectă a anastomozelor, mai ales a anastomozei pancreatico-digestive.
Ansa jejunală exclusă în „Y” stă la baza refacerii continuităţii tractului digestiv după DPC.
Alegerea ansei şi pediculizarea adecvată, pentru prezervarea unei bune vascularizaţii, este
deci absolut necesară. Anastomozele pancreatico-jejunală şi coledoco-jejunală trebuie să fie
situate proximal şi la cca. 50 cm de gastro-jejunostomie. Ansa exclusă poate fi trecută
transmezocolic, precolic, dar niciodată sub vasele mezenterice. [3,24]
6) Prezenţa importantelor raporturi anatomice cu marile trunchiuri vasculare (portă,
mezenterică, dar şi cava inferioară) impun cunoştinţe tehnice solide de chirurgie vasculară,
care să permită o refacere vasculară rapidă (sutură, grefon vascular) [24].
7) Timpii operatori trebuie eşalonaţi astfel încât să nu se realizeze nici o manevră
ireversibilă, până nu s-a stabilit rezecabilitatea [24,25]. Laparoscopia diagnostică cu ecografie
peroperatorie poate uşura stabilirea rezecabilităţii [26].
INDICAŢII
Datorită complexităţii intervenţiei, morbidităţii şi mortalităţii ridicate, ca şi
supravieţuiri la 5 ani reduse pentru pacienţii cu cancer cefalopancreatic, indicaţia de DPC este
dificilă. Guillemin G, Bérard Ph, Raymond A. [28] consideră că „le problème des
pancréatectomies ne se résume pas en effet à une question purement technique”.
Indicaţiile „clasice” ale DPC sunt: cancerul cefalo-pancreatic, colangiocarcinomul
coledocului distal, tumorile periampulare, adenocarcinomul, limfomul şi tumorile stromale
duodenale, pancreatita cronică pseudo-tumorală. De asemenea, DPC se poate asocia
gastrectomiei totale, colectomiei drepte sau hepatectomiei pentru malignităţi gastrice sau
colice local avansate. Indicaţia de DPC în traumatismele duodeno-pancreatice este discutată.
[26,27] De asemenea, în cancerul de veziculă biliară este indicată DPC asociată cu
bisegmentectomie IV,V şi limfadenectomie. Acest tip de exereză regională este susţinut de
autorii japonezi deoarece chiurajul R0 al releelor limfatice retroduodenopancreatice este
posibil doar după pancreatectomia dreaptă, iar supravieţuirea la 5 ani a crescut la 23% [28].
DPC este indicată (asociată sau nu hepatectomiei) şi în colangiocarcinomul de coledoc extins
sau multicentric.
Indicaţia de DPC în cancerul pancreatic este dificilă şi este posibilă doar prin explorări
complexe – tomografie computerizată (CT), colangiografie prin rezonanţă magnetică
(MRCP), colangiopancreatografie retrogradă endoscopică (ERCP), ecografie endoluminală,
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ecografie abdominală – care permit stadializarea corectă (metastaze, adenopatii) şi precizarea
rezecabilităţii (extensia locală).
CT spiral permite aprecierea rezecabilităţii prin evaluarea tumorii primare (localizare,
extensie extrapancreatică cu invazia axelor vasculare sau a organelor adiacente, adenopatia
[26]. Sensibilitatea explorării CT este considerată de 70-90%, iar specificitatea de 80-100%
[26,29]. Într-un studiu recent, Roche et al. [23] evaluează calitatea CT în aprecierea interesării
limfonodulilor în cancerul cefalo-pancreatic şi consideră că această explorare are o acurateţe
limitată, criteriile de invazie (dimensiunea limfonodulilor de 5 – 20 mm) fiind insuficiente,
astfel, autorii au găsit micrometastze (folosind analiza moleculară a mutaţiilor gnei K-ras) în
limfonodulii consideraţi negativi de CT la 2/3 dintre pacienţii studiaţi.
Ecografia abdominală are o sensibilitate de 90% în cazurile de cancer cefalopancreatic avansat, dar în cazurile precoce este limitată. Este totuşi cea mai rapidă explorare
care permite excluderea icterului mecanic litiazic [29].
Rezonanţa magnetică nucleară permite aprecierea invaziei extrapancreatice, a
limfonodulilor, a metastazelor hepatice cu o acurateţe de 95,7%, 80% şi respectiv 93,5% [29].
ERCP, endoscopia digestivă superioară permit un diagnostic pozitiv de cancer pancreatic. De
asemenea, puncţia transduodenală ghidată prin ecoendoscopie permite un diagnostic
histologic din tumoră şi limfonoduli [29].
Invazia venei porte era considerată iniţial o contraindicaţie a DPC; actualmente DPC
asociată cu rezecţia portei şi refacerea cu grefon din safenă sau proteză sintetică este posibilă,
indicaţia depinzând de posibilităţile tehnice ale echipei chirurgicale şi dotarea materială.
Rezultatele acestei operaţii lărgite, din punct de vedere al supravieţuirii la distanţă, rămân
contradictorii [5,30] Ecografia endoportală este tehnica care permite aprecierea cu acurateţe
invaziei spleno-portale; Tezel et al. [30] raportează o corelaţie între gradul invaziei portale şi
pronostic: nefavorabil când invazia portei depăşeşte 18 mm. Invazia axului mezenteric
superior rămâne în continuare un criteriu de ne-rezecabilitate.
Laparoscopia asociată cu ecografia peroperatorie este recomandată la toţi pacienţii ca
prim timp al DPC, deoarece permite evaluarea metastazelor de sub 5 mm peritoneale şi
hepatice (prin ecografie peroperatorie inclusiv a celor intraparenchimatoase) [13,26,28].
Astfel, există studii care au demonstrat prezenţa metastazelor la 5-15% dintre pacienţii
consideraţi rezecabili de CT [26]. Alţi autori raportează metastaze hepatice şi peritoneale
nedecelate de CT şi ecografia abdominală la 30-40% din pacienţii cu cancer cefalo-pancreatic
considerat iniţial rezecabil [8].
Cu toate aceste explorări moderne, rezecabilitatea în cancerul pancreatic rămâne
redusă: Gudjonsson citat de Tihanyi [8] într-un review al literaturii de specialitate, pe 37.000
cazuri, găseşte o rată a rezecabilităţii de 11% cu o supravieţuire la 5 ani de 0,4%, iar D’Amico
citat de Hidalgo Pascual [31] pe un review pe 16.923 pacienţi raportează o rezecabilitate
similară (11%), dar o supravieţuire la 5 ani de 4%.
Pe un studiu efectuat în Clinica I Chirurgie Iaşi între 1999 – 2004, din195 tumori
pancreatice 181 (93%) au fost maligne; dintre acestea, 139 (77%) au fost cefalice, dar s-au
practicat doar 18 DPC (rezecabilitate de 12,94%) [32]. Supravieţuirea la 5 ani este în curs de
evaluare.
CONTRAINDICAŢII
Contraindicaţiile DPC sunt dictate de extinderea procesului neoplazic, vârsta
pacienţilor şi tarele asociate. Prezenţa metastazelor la distanţă contraindică DPC. Adenopatiile
mezenterice, celiace şi para-aortice sunt considerate de unii autori ca marker de nonrezecabilitate [13], iar de alţii ca indicaţie pentru DPC cu limfadenectomie lărgită [5,11,31].
Invazia arterei mezenterice superioare contraindică DPC [5].
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Există mai multe scale de risc care încearcă să cuantifice riscul anestezico-chirugical
al pacienţilor cu neoplazii pancreatice; astfel, Eagle Index, alocă câte 1 punct pentru fiecare
din parametrii: istoric de infarct miocardic sau angină pectorală, undă Q prezentă preoperator,
diabet zaharat necontrolat prin dietă, vârsta peste 70 ani, istoric de aritmie ventriculară.
Pacienţii cu punctaj zero au risc operator redus, cei cu 1-2 puncte risc mediu, iar cei peste 2
puncte au risc crescutşi necesită o evaluare cardiacă amănunţită (coronarografie şi chiar
intervenţie de revascularizare) înainte de DPC [26].
Pacienţii cu insuficienţă hepatică sau angiocolită (datorită icterului) pot impune o
primă intervenţie de drenaj biliar (sau/şi digestiv) efectuată chirurgical (clasic sau
laparoscopic) sau prin radiologie / endoscopie intervenţională. Drenajul biliar preoperator nu
este agreat de toţi autorii, datorită riscului crescut de contaminare a arborelui biliar şi sepsis
[30].
PREGĂTIREA PREOPERATORIE
Pregătirea preoperatorie este deosebit de importantă. Pe primul loc este evaluarea
aparatelor şi sistemelor cu diagnosticarea tuturor comorbidităţilor. În funcţie de aceasta se va
stabili momentul şi tipul intervenţiei. Asigurarea unei rezerve suficiente de sânge izo-grup
izo-Rh este absolut necesară. Pregătirea locală este similară altor intervenţii abdominale.
Antibioprofilaxia este necesară; este preferată o asociere de tipul Cefazolin 2g + Metronidazl
500mg [2] sau Augmentin 1,2 g la inducţie şi apoi o a doua doză după 2-3 ore [26]. De
asemenea, unii chirurgi preferă administrarea profilactică a octreotidului cu 24 ore
preoperator şi apoi 7 zile postoperator câte 100 µg x 3/zi, subcutanat [2].
ANESTEZIA
Anestezia generală cu intubaţie oro-traheală este singurul tip de anestezie care asigură
confortul chirurgical şi siguranţă în desfăşurarea operaţiei. Postoperator este recomandată
trezirea imediată a bolnavului, cu detubare şi monitorizare cardio-circulatorie în secţia de
terapie intensivă [30]. Analgezia postoperatorie pentru primele 24-72 ore este recomandată a
se realiza prin anestezie epidurală [30]
INSTRUMENTAR ŞI DISPOZITIV OPERATOR
Instrumentarul este reprezentat de trusa pentru intervenţii abdominale; în plus sunt
necesare pense clampe vasculare, disector cu ultrasunete, Ligasure®, pense de sutură
mecanică, depărtătoare abdominale autostatice eficiente, aspirator. De asemenea, trebuie
pregătită trusa de sutură vasculară şi eventual proteze sintetice vasculare [20]. Firele de sutură
recomandate sunt cele monofilament lent-resorbabile 3-0, 4-0 pentru anastomozele digestive
şi fire 6-0 pentru cele vasculare. Instrumentarul de laparoscopie şi sonda de ecografie
intraoperatorie sunt necesare pentru efectuarea unei celioscopii diagnostice [30]. Este utilă
pregătirea sălii de operaţii pentru radiografii per-operatorii (colangiografii, arteriografii etc.)
[20].
Pacientul este aşezat în decubit dorsal, cu hiperextensie la nivelul vertebrei L1.
Chirurgul stă la dreapta bolnavului, iar ajutoarele de partea opusă [24].
TEHNICA OPERATORIE
1. Calea de abord
Există multiple posibilităţi de abord al complexului duodeno-pancreatic. Incizia
mediană supraombilicală prelungită subombilical permite un acces acceptabil; după
majoritatea autorilor incizia recomandată este însă, cea bisubcostală, lamboul abdominal
inferior retractat şi fixat la peretele abdominal subombilical permiţând un acces larg
[1,3,5,24,26,31]. Poate fi utilizată şi incizia în stea, tip „Mercedes” [31].
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2. Explorarea şi evaluarea rezecabilităţii
Acest timp este cel mai important deoarece numai intraoperator se poate stabili
definitiv rezecabilitatea. Ecografia peroperatorie este extrem de utilă şi uşurează explorarea.
Într-o primă etapă trebuie evaluată starea ficatului, a colecistului şi coledocului. De
asemenea, trebuie căutate metastazele peritoneale, adenopatiile precum şi semnele de invazie
locală ale mezocolonului transvers şi stomacului. Splenomegalia sau ectaziile venoase în
teritoriul port pot fi semne de invazie a venei porte sau splenice.
Urmează expunerea şi explorarea vizuală şi palpatorie a pancreasului [1,5,24,26,27]:
- se pătrunde în cavitatea retrogastrică prin secţionarea ligamentului gastro-colic sau
decolare colo-epiploică; arcada gastro-epiploică trebuie conservată în vederea unei
posibile DPC cu prezervarea pilorului. Se secţionează epiplonul gastro-hepatic şi se
eliberează faţa anterioară a pancreasului.
- coborârea mezocolonului şi colonului transvers şi a unghiului drept colic cu
secţionarea ligamentului renocolic drept şi a peritoneului parieto-colic drept, colonul
fiind mobilizat spre linia mediană, expunându-se întreaga faţă anterioară a
pancreasului. Mobilizarea mezocolonului trebuie făcută cu blândeţe, respectând vasele
colice drepte.
- decolarea duodeno-pancreatică (Kocher) începe prin secţionarea peritoneului parietal
pe marginea dreaptă a duodenului, de la hiatusul Winslow şi până la vasele
mezenterice, descoperind vena cavă inferioară şi mobilizând duodenul până la unghiul
duodeno-jejunal; manevra permite explorarea capului pancreasului atât pe faţa
anterioară cât şi pe cea posterioară. De asemenea, se poate aprecia existenţa invaziei
vasculare portale.
Recoltarea de limfonoduli pentru examen extemporaneu este utilă. Unii autori
recomandă biopsia pancreatică, dar alţii o contraindică datorită atât riscului de fistulă
pancreatică, cât şi dificultăţii de interpretare histopatologică a secţiunilor [5,26]. Examenul
extemporaneu din limfonodulii infrapilorici este obligatoriu atunci când dorim să prezervăm
pilorul [2].
3. Rezecţia propriu-zisă:
Se continuă mobilizarea colonului spre vasele mezenterice; se ligaturează şi
secţionează vena şi artera gastroepiploică dreaptă la origine din trunchiul Henle şi respectiv
artera gastroduodenală [24]. După vizualizarea venei colice medii la nivelul mezocolonului
transvers se continuă disecţia până la evidenţierea feţei anterioare a venei mezenterice
superioare. Se poate ligatura vena pancreaticoduodenală dreaptă inferioară şi chiar trunchiul
Henle [1,24]. Artera pancreaticoduodenală inferioară poate fi situată anterior de vena
mezenterică superioară şi trebuie disecată şi ligaturată [24]. Se identifică marginea inferioară
a pancreasului şi se continuă eliberarea spaţiului dintre gâtul pancreasului şi vena mezenterică
superioară [24]. Acest timp, de disecţie a venei mezenterice superioare, se poate continua cu
eliberarea micului pancreas [1].
Urmează rezecţia gastrică, după disecţia şi secţionarea arterei gastrice stângi la
mijlocul distanţei dintre cardie şi pilor şi arcada gastroepiploică. Obişnuit se rezecă 2/3 sau
1/2 din stomac sau antrectomie asociată cu vagotomie tronculară [24,33].
Bontul gastric proximal este acoperit cu o compresă şi tracţionat cranial şi spre stânga,
iar cel piloric, spre dreapta şi caudal. Prin această manevră se expune artera gastroduodenală
[3,26]. Urmează disecţia arterei gastroduodenale la origine din artera hepatică. Se continuă
disecţia hepaticei până la nivelul trunchiului celiac. Acest timp de disecţie este foarte
important deoarece permite limfadenectomia staţiilor 7, 8, 9, 12 (după clasificarea japoneză –
Tabelul I) şi evidenţierea unei eventuale stenoze celiace, care să impună prezervarea unei
arcade vasculare peripancreatice [5,20,34]. Se ligaturează şi secţionează artera gastroduodenală şi se continuă disecţia arterei hepatice spre hil, realizându-se concomitent şi
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limfadenectomia. Se individualizează elementele pediculului hepatic, se practică
colecistectomia şi se secţionează coledocul la 1 cm deasupra confluentului cistio-hepatic [24].
V. Fluture [24] insistă asupra disecţiei atente cu identificarea unei eventuale artere hepatice
anormale sau accesorii. După vizualizarea feţei anterioare a portei se continuă disecţia în sens
caudal, retropancreatic. Marginea dreaptă a venei porte trebuie menajată deoarece la acest
nivel există numeroase colaterale, care se pot smulge determinând o hemoragie dificil de
controlat în acest moment al disecţiei [1,5,24].
Se completează eliberarea feţei posterioare a pancreasului fie din aproape în aproape
prin abord concomitent la nivelul marginii superioare şi inferioare a pancreasului sau printr-o
manevră oarbă de „tunelizare” digitală [1,5,24,25,35]. Această „tunelizare” se poate efectua la
stânga venei mezenterice superioare deoarece la acest nivel nu există colaterale venoase
pancreato-portale şi din considerente oncologice [20].
Se reperează linia de secţiune cu fire tractor şi de hemostază a arterelor pancreatice
superioară şi inferioară. Urmează secţiunea pancreasului şi reperajul Wirsungului cu un
cateter. Hemostaza tranşei de secţiune pancreatică se realizează cu electrocauterul, ligaturi sau
sutura marginii anterioare de cea posterioară prin fire în „U” [20,24]. Se prelevează probe din
tranşa pancreatică pentru examen extemporaneu. Se continuă disecţia cefalo-pancreasului prin
secţionarea micilor vene colaterale ce se varsă pe marginea dreaptă a portei sau mezentericei
superioare [1,20,24,33].
În acest moment, singurele elemente care menţin piesa operatorie sunt unghiul
duodeno-jejunal şi micul pancreas. Pentru a termina rezecţia, se trece submezocolic, ajutorul
tracţionând cranial mezocolonul transvers şi se secţionează peritoneul parietal posterior la
nivelul marginii convexe a unghiului duodeno-jejunal. La acest nivel trebuie recunoscută şi
evitată vena mezenterică inferioară. Se continuă disecţia cranial cu identificarea şi secţionarea
fibrelor dense ce formează fascia Treitz. Se scheletizează mezoul primei anse jejunale şi
acesta se secţionează la 3-4 cm de unghiul duodeno-jejunal. Bontul jeunal distal se închide
prin sutură mecanică, închidere în bursă sau sutură simplă (fire separate sau surjet). Bontul
proximal şi unghiul duodeno-jejunal sunt trecute la dreapta vaselor mezenterice (decrucişare)
[1,20,27]. Se tracţionează bontul jejunal proximal spre dreapta şi se reclină vena mezenterică
superioară spre stânga [24]. Se expune astfel procesul uncinat. Se disecă şi secţionează artera
pancreaticoduodenală inferioară aproape de originea din artera mezenterică superioară.
Disecţia continuă spre stânga secţionându-se aderenţele ce fixează micul pancreas la artera
mezenterică superioară. Se completează rezecţia prin secţionarea ultimelor aderenţe şi vase
ale unghiului duodeno-jejunal [24]. Se închide breşa mezenterică [27].
4. Reconstrucţia:
Există peste 50 de procedee de restabilirea continuităţii după rezecţia complexului
duodenopancreatic. În principiu se vor efectua trei anastomoze: pancreatico-digestivă, biliodigestivă şi gastro-jejunală. Toate tehnicile au la bază ascensionarea în etajul supramezocolic
a unei anse jejunale. Există câteva principii care trebuie respectate pentru succesul refacerii
continuităţii digestive [27,33]: 1) ansa jejunală trebuie să fie suficient de lungă (40-50 cm)
pentru ca anastomozele să nu fie în tensiune; 2) anastomoza gastro-jejunală trebuie să fie
situată în aval de cea bilio-digestivă dar la o distanţă suficientă (25-50 cm) pentru a scădea
riscul producerii ulcerului peptic [27] dar şi pentru a evita refluxul bilio-gastric [5,26] dar şi a
bolului alimentar în arborele biliar [1]; 3) ansa jejunală nu trebuie să treacă pe sub vasele
mezenterice; 4) tehnica anstomozelor trebuiesă fie desăvârşită pentru a evita producerea
fistulelor („leakproof”) [33].
Prezentăm în continuare restabilirea continuităţii digestive după tehnica descrisă în
1943 de Child, cu menţiunea că în loc de anstomoza colecisto-jejunală efectuăm o
anastomoză hepato-jejunală; succesiunea anstomozelor este deci: 1) pancreatico-jejunală, 2)
hepato-jejunală, 3) gastro-jejunală tip Polya.
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Anastomoza pancreatico-jejunală se poate efectua după mai multe variante tehnice,
dar cea asociată cu un procent redus de fistule pancreatice (8-12%) este cea latero-terminală
„duct to mucosis” (Fig. 3) [26]: se secţionează peretele jejunal până la nivelul submucoasei şi
se realizează planul posterior prin sutura cu fire separate (monofilament lent-resorbabile 4-0,
tip monocryl sau PDS) a tranşei posterioare a bontului pancreatic şi versantului sero-muscular
jejunal. Se secţionează punctiform mucoasa jejunală şi se efectuează o anastomoză Wirsungomucoasă termino-laterală cu 4-6 fire separate în „U” 5-0 sau 6-0. Se termină anastomoza prin
realizarea planului anterior pancreatico-sero-muscular [36].
Anastomoza hepato-jejunală se realizează termino-lateral la aproximativ 15 cm de
pancreato-jejunostomie. Anastomoza se poate realiza cu fire separate sau surjet, în unul sau
două planuri, cu fire ne-resorbabile sau lent-resorbabile.
Anastomoza gastro-jejunală se efectuează la 25-50 cm de cea bilio-digestivă.
Anastomoza este de termino-laterală tip Polya sau Hoffmeister-Finsterer. Anastomoza se
realizează de regulă în două planuri, cu fire separate sau surjet.

Fig. 3: Anastomoza pancreatico-jejunală termino-laterală „duct to mucosis” [36]

5. Finalizarea intervenţiei:
Operaţia se termină după controlul hemostazei, verificarea închiderii breşelor din
mezenter şi mezocolon. Lavajul cu ser fiziologioc sau ser betadinat este de asemenea folosit.
Drenajul este extrem de important. Se preferă plasarea unui tub de dren în spatele
ansei jejunale (în zona de decolare dupodeno-pancreatică), un altul subhepatic în contact cu
anastomoza bilio-digestivă şi al treilea, exteriorizat în flancul stâng, în contact cu pancreaticojejunostomia [1]. Drenajul Douglasului este de asemenea preferat de unii autori [5].
Importanţa drenajului este semnalată de studii recente: Nagakawa et al. [37] într-un studiu
efectuat pe 64 pacienţi în care compară diferite tehnici de pancreatico-jejunostomie, consideră
că drenajul eficient peritoneal previne complicaţiile secundare după fistula pancreatică.
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planuri anatomice

sau

peritoneo-musculo-aponevrotic

încheie

VARIANTE TEHNICE
DPC este poate intervenţia cu cele mai multe variante tehnice, atât din punct de vedere
al timpului de exereză cât şi al refacerii continuităţii tractului digestiv.
Variante ale căii de abord: Diferitele tipuri de incizie au fost deja discutate.
DPC laparoscopică începe să câştige teren [38]. Intervenţia se efectuează cu 6 trocare:
optic – ombilical, epigastric, subcostal drept pe linia medio-claviculară, flancul drept,
paramedian drept şi stâng. Timpii intervenţiei sunt similari cu cei din tehnica clasică, iar
optica se mută în trocarele paramediane în funcţiede momentul operator. Anastomozele se
realizează manual folosind eventual o pensă endo-stich. Ganer M. [38] prezervă pilorul,
efectuează iniţial o anastomoză piloro-jejunală termino-terminală, apoi cea pancreaticojejunală termino-laterală şi ultima coledoco-jejunală. Pancreatico-jejunostomia este finalizată
prin aplicarea unui gel cu fibrină [38].
Tehnica combinată (clasică şi laparoscopică), DPC „hand assisted”, foloseşte un port
special prin care chirurgul pătrunde în cavitatea peritoneală în condiţiile în care
pneumoperitoneul este menţinut. Metoda este considerată fezabilă şi mai facilă decât cea
laparoscopică standard [13,39].
Variante de exereză se referă atât la extindere cât şi la succesiunea timpilor de
rezecţie.
Variante de extindere a rezecţiei:
De actualitate este DPC cu limfadenectomie radicală (D2). Dacă în DPC standard se
ridică limfonodulii din staţiile: pancreatoduodenale anterioare şi posterioare, grupul piloric şi
coledocian, cefalopancreatic superior şi inferior şi ganglionii de la nivelul corpului
pancreasului (Fig. 1). Limfadenectomia extinsă include limfonodulii de la nivelul hilului
hepatic, cei situaţi în lungul aortei, de la hiatusul esofagian, până la originea arterei
mezenterice inferioare, ganglionii hilului renal (bilateral) şi limfadenectomia circumferenţială
la nivelul originii trunchiului celiac şi mezentericei superioare (Fig. 2) [11,40]. Studiile au
demonstrat că limfadenectomia extinsă nu îmbunătăţeşte supravieţuirea [11]. Kawarada Y. et
al. [41] comunică o DPC cu limfadenectomie extinsă „modificată”: ridică doar grupele
ganglionare pancreaticoduodenale anterior şi posterior, piloric, a ligamentului
hepatoduodenal, a arterei hepatice comune şi limfonodulii situaţi la nievelul jumătăţii drepte a
arterei mezenterice superioare.
Pancreatectomia regională preconizată de Fortner (1973) gândită ca o exenteraţie
supramezocolică se asociază cu o morbiditate şi mortalitate postoperatorii ridicate, fără
îmbunătăţirea supravieţuirii [10].
Prezervarea pilorului este o tehnică frecvent folosită; calitatea a vieţii postoperatorie
este mai bună decât în tehnica Whipple standard, deşi se asociază cu o rată mai mare de
tulburări de evacuare gastrică [2]. Iniţial a fost descrisă pentru tumorile periampulare şi
leziunile pancreatice benigne, fiind considerată mai puţin oncologică. Actualmente DPC cu
prezervarea pilorului poate fi folosită şi în cancerul pancreatic, dacă limfonodulii pilorici sunt
negativi la examenul extemporaneu [2]. Pentru a realiza prezervarea pilorului, este necesară
disecţia duodenului de capul pancreasului şi secţiunea acestuia la aproximativ 3 cm. Pentru a
păstra vascularizaţia zonei pilorice, trebuie conservată artera gastrică dreaptă şi arcada gastroepiploică, deşi unii autori susţin că fluxul sanguin asigurat de gastro-epiploica dreaptă ar fi
suficient [24]. Anastomoza piloro-jejunală se realizează termino-lateral, în unul sau două
planuri, cu fire separate sau surjet [5].
Prezervarea procesului uncinat şi a unghiului duodeno-jejunal este indicată atunci
când leziunea pancreatică este benignă sau când aderenţele dintre procesul uncinat şi vasele
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mezenterice sunt extrem de strânse [27]. După disecţia genunchiului inferior al duodenului şi
secţionarea pancreasului la nivelul colului şi eliberarea în întregime a feţei posterioare
pancreatice, complexul duodenopancreatic este tracţionat spre dreapta şi caudal, expunând
baza de implantare a micului pancreas; urmează de secţiunarea la acest nivel bontul duodenal
şi pancreatic fiind suturate [27]. Timpul de reconstrucţie impune folosirea unei anse în omega,
cu fistulă Braun [27].
Pancreatectomia totală este indicată când există leziuni patologice pancreatice
multicentrice sau când calitatea bontului pancreatic după DPC nu permite o anastomoză.
Calitatea vieţii după acest tip de operaţie este net inferioară DPC.
Variante de succesiune a timpilor de rezecţie:
Succesiunea a timpilor de exereză variază în funcţie de procesul patologic, situaţia
anatomică şi preferinţele chirurgului. Există variante referitoare la modul de pătrundere în
bursa omentală (prin decolare colo-epiploică sau secţionarea ligamentului gastro-colic),
momentul secţionării stomacului sau coledocului etc.
De actualitate este rezecţia timpurie (early resection) retroduodenopancreatică
[5,26,35]: decolarea duodenopancreatică este continuată spre stânga până la evidenţierea
venei renale stângi şi marginii drepte a aortei. La acest nivel se disecă şi artera mezenterică
superioară la origine şi se poate îndepărta ţesutul periarterial. Este recomandată ablaţia numai
a ţesutului situat pe parteadreaptă a arterei, disecţia cicumferenţială determinând un sindrom
diareic dificil de controlat. Concomitent se realizează şi chiurajul ganglionar interaortico-cav
şi exereza lamei retroportale. Artera hepatică dreaptă accesorie sau cu origine din mezenterica
superioară va putea fi identificată mai uşor. Ceilalţi timpi de exereză sint similari cu cei din
tehnica standard.
Variante ale tehnicilor de reconstrucţie:
Aşa cum am menţionat anterior există peste 50 de procedee de refacere a continuităţii
digestive. De asemenea, fiecare tip de anastomoză poate fi realizat în alte diferite moduri
(termino-lateral, latero-lateral etc.). Numărul mare de procedee tehnice se explică prin faptul
că nici unul nu dă satisfacţie maximă din punct de vedere al morbidităţii, mortalităţii, calităţii
vieţii şi supravieţuirii postoperatorii.
Astfel se poate folosi o ansă în „Y” sau în „Ω”. Ansa jejunală poate fi ascensionată
transmezocolic sau precolic (când mezocolonul eset retractat). Există situaţii când ansa
jejunală este poziţionată mixt: ascensionată transmezocolic, apoi se efectuează anastomozele
pancreato-jejunală şi bilio-digestivă şi anastomoza gastro-jejunală se practică pe ansa
ascensionată din nou, precolic [20]. Există variante tehnice care realizează anastomozele pe
două anse excluse: o primă ansă ascensionată transmezocolic cu anastomozele pancreaticojejunală şi coledoco-jejunală, care se implantează pe o altă ansă trecută tot transmezocolic, la
50 cm de anastomoza gastro-jejunală [42]. Khan A.W. et al. [43] realizează un alt montaj cu
două anse: pe una implantează pancreasul şi pe cealaltă coledocul şi stomacul. Se pare că
acest ultim tip de montaj anastomotic, prin reducerea activării sucului pancreatic de sărurile
biliare se asociază cu cea mai mică rată de fistule pancreatice.
Anastomoza bilio-digestivă se poate realiza în mai multe moduri. Astfel, se pot realiza
colecisto-jejunoanastomoze sau colecisto-gastrostomii. În prezent singura variantă acceptată
de toţi autorii este anastomoza dintre canalul hepatic şi jejun, termino-lateral [1,5,20,24,26].
De asemenea, anastomoza bilio-jejunală poate fi protejată cu un dren trasnanastomotic tip
Volker sau tub pierdut [20,26].
Anastomoza gastro-jejunală se poate realiza cu întreaga tranşă gastrică (terminolaterală tip Polya) sau se închide parţial tranşa efectuându-se un montaj tot termino-lateral tip
Hoffmeister-Finsterer [1,5,24].
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Anastomoza pancreatico-jejunală are cele mai multe variante descrise, deoartece se
asociază cu o incidenţă crescută a fistulei pancreatice (4-24%) [26]. Se pot realiza următoarele
tipuri de anastomoze [1,20,24].
- pancreatico-jejunală (P-J) termino-terminală,
- P-J termino-terminală invaginată,
- P-J termino-laterală cu toată tranşa pancreatică şi jejunală,
- P-J termino-laterală cu drenaj extern tip „non-divison”,
- P-J termino-laterală, trans-jejunală tip Soupault (tranşa pancreatică se introduce în
enterotomie şi se trec fire totale în „U” de o parte şi de alta a ductului Wirsung) [1],
- P-J termino-laterală cu ligatura ductului Wirsung,
- P-J termino-laterală cu tub pierdut sau drenaj extern etc.
- Pancreatico-gastroanastomoza este considerată de unii autori ca fiind mai sigură decât
P-J, are avantajul de a putea fi urmărită prin endoscopie digestivă superioară. În mod
similar poate fi protezată cu stent sau tub pierdut [44].
Tipul de anstomoză se alege în funcţie de calitatea parenchimului pancreatic şi
diametrul ductului Wirsung.
INCIDENTE ŞI ACCIDENTE INTRAOPERATORII
DPC fiind o intervenţie extrem de dificilă pot să apară multiple incidente / accidente
intraoperatorii: lezarea venei porte – impune sutură sau repararea cu grefă, lezarea vaselor
splenice impun splenectomia, lezarea arterei mezenterice superioare este un accident grav;
este necesară sutura acesteia sau repararea cu grefă. Lezarea venei cave, vaselor renale trebuie
recunoscute şi suturate.
Colonul transvers poate filezat; interesarea arterei colice drepte sau medii, în lipsa unei
arcade paracolice adecvate pot determina leziuni ischemice colice ce vor necesita colectomie
transversă.
Existenţa unei artere hepatice accesorii sau cu origine din mezenterica superioară şi
lezarea acesteia poate duce al necroză hepatică şihepatectomie.
ÎNGRIJIRI ŞI COMPLICAŢII POSTOPERATORII
Îngrijirile postoperatorii trebuie asigurate de personal înalt calificat. Profilaxia
tromboembolismului este necesară la pacienţii cu o funcţie hepatică normală. Pentru
prevenirea fistulei pancreatice se recomandă administrarea octreotidului [2,26]. Analgezia
este asigurată în primele 72 ore prin anestezie epidurală [26]. Un loc important îl ocupă
nutriţia pacientului. Aceasta se poate realiza fie prin nutriţie parenterală totală, fie prin
jejunostomie de alimentare sau sondă naso-jejunală cu dublu lumen. Se vor urmări de
asemenea, evoluţia plăgii operatorii şi drenurile.
Complicaţiile imediate sunt reprezentate de hemoragiile intraperitoneale determinate
de deraparea unei ligaturi. Acestea impun reintervenţie imediată pentru hemostază.
Complicaţiile precoce sunt fistulele anastomotice. Cea mai frecvenntă este considerată
a fi cea pancreatico-jejunală, dar şi cele biliare şi digestive au o incidenţă crescută.
Tratamentul fistulelor depinde de debitul fistulei şi momentul apariţiei. Fistulele cu debit
redus şi care apar după 72 ore pot fi tratate conservator, prin aspiraţie continuă, nutriţie
parenterală totală, antibioterapie. Este necesară o monitorizare imagistică adecvată (ecografie,
CT). Fistulele pancreatice pot impune reintervenţia în scopul totalizării pancreatectomiei.
Abcesul subfrenic este determinat de regulă de o fistulă neesxteriorizată. Impune
antibioterapie şi reintervenţie de drenaj.
Tulburările de evacuare gastrică sunt frecvente după DPC, mai ales după tehnica cu
prezervarea pilorului. Tratamentul este conservator cu menţinerea sondei de aspiraţie nazo-
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gastrică, corecţia dezechilibrelor ionice [2]. Unii autori recomandă eritromicina, ca
prochinetic [36].
Complicaţiile tardive sunt reprezentate deocluzii, eventraţii, diaree cronică-steatoree
datorită insuficienţei pancreasului exocrin. De asemenea, unii pacienţi pot dezvolta diabet
zaharat.
Complicaţiile generale sunt redutabile şi pot apare oricând în perioada postoperatorie.
Infarctul miocardic, tromboembolismul, infecţiile respiratorii, accidentele vasculare cerebrale,
insuficienţa hepatică sunt doar o parte dintre acestea. Ele pot fi prevenite prin monitorizarea şi
tratamentul adecvat al bolnavului.
REZULTATE, PRONOSTIC
DPC este o operaţie care se asociază cu o morbiditate postoperatorie de 4-30% [26].
Mortalitatea este de asemenea ridicată, dar centrele specializate raportează o frecvenţă de sun
5% [5]. Calitatea vieţii este dificil de evaluat la aceşti bolnavi, deşi există studii care găsesc o
calitate a vieţii asemănătoare cu cea a pacienţilor colecistectomizaţi [45].
CONCLUZII
DPC este o intervenţie de mare amploare, grevată de o morbiditate şi mortalitate
ridicată. Există multiple variante de tehnică operatorie; în prezent este recomandată disecţia
iniţială retroduodenopancreatică care permite un chiuraj ganglionar adecvat (limfadenectomie
extinsă modificată), o evaluare corectă a rezecabilităţii şi prin expunerea portei şi
mezentericei superioare permite controlul unui eventual accident hemoragic. De asemenea,
prin această tehnică este posibilă identificarea şi prezervarea unei artere hepatice drepte cu
origine din mezenterica superioară.
Prezervarea pilorului este o variantă de ales, deoarece îmbunătăţeşte calitatea vieţii.
Dintre tehnicile de reconstrucţie se pare că realizarea anstomozelor bilio-digestivă şi
pancreatico-jejunală pe anse diferite scade riscul de fistulă. De asemenea, anastomoza P-J cea
mai sigură este cea „duct to mucosis”.
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