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FOLLOW-UP AFTER SURGICAL TREATMENT OF HEPATIC HYDATID CYSTS: SPECTRUM OF
ULTRASOUND AND CONTRAST STUDIES FINDINGS (Abstract): Purpose: To present the spectrum of
imaging findings in the postoperative period and to assess the role of ultrasound and contrast studies in
postoperative follow-up after surgical treatment for hepatic hydatid cyst (HHC). Material and methods: A
retrospective study included 69 patients surgically treated for HHC. The surgical procedures performed were
conservative in 59 patients and radical in 10 patients. The imaging follow-up was most frequently made by
abdominal ultrasound (69 cases, 1 to 5 examinations/ patient) and cavity control with contrast media (46 cases, 1
to 4 examinations/patient). The follow-up was made in early and late postoperative period, up to one year. The
following aspects were assessed: cavity evolution (size, content, walls); drains position; biliary fistula; peritoneal
or pleural fluid effusion; wound healing; hydatid disease relapse. Results: Cavity evolution was: favorable 52/69;
unfavorable - cavity size unchanged/enlarged: 9/69; infected cyst cavity: 8/69. Drains were eccentrically placed,
touching the walls in 8/69 cases. Complications detected were: biliary fistula: 14/69; peritoneal effusion: 5/69;
acute pancreatitis: 1/69, pleural effusion: 7/69, incisional wound infection: 5/69; hydatid disease relapse: 2/69.
Conclusions: Ultrasound and contrast studies are necessary to follow-up the patients with operated hepatic
hydatid disease, both to certify the normal evolution and to identify the complications.
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INTRODUCERE
Hidatidoza este o boală  parazitară  endemică  în �ara noastră. Parazitul, Echinococcus
granulosus, se dezvoltă  în intestinul gazdei definitive (câine). După  ingestia ouălelor, larvele
se elimină  în duodenul gazdelor intermediare (om) şi traversează  peretele intestinal, ajungând,
prin sistemul port, in ficat, unde formează  chisturile. Ficatul este sediul cel mai frecvent al
hidatidozei (50-93%) [1].
Chistul hidatic hepatic (CHH) nu beneficiază  de un tratament medicamentos eficient,
astfel încât tratamentul chirurgical rămâne principala op�iune. În func�ie de numărul,
dimensiunile şi localizarea chisturilor, pot fi utilizate diferite proceduri chirurgicale: radicale
(rezec�ie hepatică  sau perichistectomia totală) sau conservatoare (punc�ie, inactivare, drenaj
extern, perichistectomie par�ială, capitonajul cavită�ii restante, marsupializare indirectă),
efectuate prin laparotomie sau laparoscopic [1-4]. Aspira�ia percutană  a chistului este o altă 
alternativă  terapeutică, ce se adresează  chisturilor necomplicate [1,3,5,6]. Decizia terapeutică 
se adaptează  fiecărui pacient, în func�ie de dimensiunile, localizarea, numărul şi complica�iile
chisturilor, precum şi de existen�a altor localizări extrahepatice [1,3,7].
Scopul acestui studiu este prezentarea rolului ecografiei şi a examenelor cu substan�ă 
de contrast a cavită�ii în urmărirea evolu�iei postoperatorii precoce şi tardivă  la pacien�i cu
rezec�ii complete sau incomplete ale chistului hidatic hepatic.
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Lotul de studiu:
Lotul de studiu a inclus 69 de pacien�i (40 femei – 58% şi 29 bărba�i – 42%) opera�i
pentru chist hidatic hepatic în Clinica I Chirurgie. Intervalul de vârstă  a fost 14 – 75 de ani
(vârsta medie 47,5 ani).
Diagnosticul preoperator a fost suspectat clinic şi biologic (hemoleucogramă, teste
hepatice, testarea anticorpilor). Evaluarea extensiei afectării hepatice (dimensiuni, număr,
localizare, prezen�a complica�iilor) a fost făcută  în toate cazurile prin ecografie abdominală.
De asemenea, radiografia toracică  a fost efectuată  la to�i pacien�ii pentru depistarea localizării
pulmonare. Leziunile au fost unice în 48 de cazuri (69,5%) şi multiple în 21 de cazuri
(30,5%). Dimensiunile chisturilor au fost de 4 - 15 cm. Chisturile au fost necomplicate în 42
de cazuri (60,8%) şi complicate în 27 de cazuri (39,2%), cu infec�ia chistului, ruptură şi
apari�ia unei fistule biliare.
Tratamentul chirurgical:
Proceduri chirurgicale radicale au fost efectuate în 10 cazuri. Interven�ii conservatoare
(punc�ie, inactivare, drenaj extern, perichistectomie par�ială, capitonajul cavită�ii restante) au
fost efectuate în 59 de cazuri, datorită  dimensiunilor mari, a multiplicită�ii leziunilor sau a
proximită�ii cu structuri vasculare importante. Colecistectomia nu a fost efectuată  de rutină.
Urmărirea evolu�ie postoperatorii:
Ecografia abdominală şi studiul cu substan�ă  de contrast a cavită�ii reziduale au fost
cele mai frecvente examene imagistice efectuate postoperator.
Ecografia abdominală  a fost efectuată  la to�i pacien�ii din lotul de studiu, cu două 
echipamente: Siemens Sonoline 250 şi Siemens Sienna, cu traductor convex multifrecven�ă  de
3,5 - 5 MHz pentru examinarea cavită�ii abdominale şi traductor liniar multifrecven�ă  de 7,0 –
10 MHz pentru examinarea structurilor superficiale. Ecografia a urmărit evaluarea cavită�ii
(dimensiuni, con�inut, grosimea pere�ilor), a pozi�iei tuburilor de dren în cavitate, a
modificărilor pericavitare (dilatarea căilor biliare), a prezen�ei revărsatului pleural sau
peritoneal, a aspectului inciziei postoperatorii şi a prezen�ei recidivei hidatice în perioada
postoperatorie tardivă.
Examenul cavită�ii cu substan�ă  de contrast s-a efectuat în 46 de cazuri, cu solu�ie de
contrast iodat hidrosolubil, cantitatea injectată  fiind variabilă  în func�ie de dimensiunea
cavită�ii. Examinarea a urmărit aprecierea dimensiunilor şi con�inutului cavită�ii, a pozi�iei
tuburilor de dren şi a prezen�ei fistulei biliare.
REZULTATE
La cei 69 de pacien�i din lotul de studiu s-au efectuat 115 examinări ecografice, cu 1
5 examinări/pacient, intervalul dintre examinări şi numărul examinărilor fiind dependente de
evolu�ia clinică, precum şi 83 examinări cu substan�ă  de contrast a cavită�ii reziduale, cu 1 - 4
examinări/pacient.
Monitorizarea ecografică  a dimensiunilor şi aspectului cavită�ii postoperatorii s-a
realizat în special pentru chistul hidatic hepatic operat prin proceduri conservatoare. Din
compararea dimensiunilor cavită�ilor cu aspectul preoperator şi la examene ecografice
succesive, au rezultat 4 variante de evolu�ie: 1) închiderea cavită�ii, cu păstrarea unei
modificări de structură  (hipoecogenă, neomogenă) la nivelul fostei cavită�i, este aspectul
ecografic ce a fost eviden�iat în 29 cazuri, dintre care 22 au necesitat o singură  examinare
ecografică  în perioada postoperatorie (Fig. 1); 2) diminuarea progresivă  a dimensiunilor
cavită�ii este aspectul ecografic eviden�iat în 23 de cazuri (Fig. 2); în 18 cazuri, diminuarea a
fost evidentă şi semnificativă  de la prima examinare ecografică, nemaifiind necesare alte
examinări ulterioare, iar în celelalte cazuri, diminuarea a fost eviden�iată  la examinări
succesive (2 examinări în 5 cazuri, 3 examinări în 2 cazuri şi 4, respectiv, 5 examinări în câte
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un caz); 3) aspectul sta�ionar la primele 2 - 3 examinări a fost eviden�iat în 7 cazuri (Fig. 3);
4) aspect variabil sau creşterea dimensiunilor cavită�ii a fost eviden�iată  în 10 cazuri
(examinate ecografic de 2 - 5 ori).

Fig. 1 Ecografie abdominală

(3 săptămâni postoperator):

închiderea cavită�ilor, cu eviden�ierea unor benzi

hiperecogene şi a dezorganizării arhitecturii

hepatice pe topografia fostelor cavită�i


Fig. 2 Ecografie abdominală
(3 săptămâni după interven�ie pentru chist
hidatic de lob drept hepatic):
reducerea dimensiunilor cavită�ii restante, ce
prezintă con�inut predominant lichidian; tub de dren
plasat corect, decliv în cavitate .

Elementele semiologice eviden�iate prin examenul cu substan�ă  de contrast al cavită�ii
postoperatorii la pacien�ii din lotul de studiu au inclus:
a) dimensiunile cavită�ii restante – diametrul maxim al cavită�ilor postoperatorii
explorate cu substan�ă  de contrast a variat între 0 - 8 cm, cu o medie de 4,3 cm;
b)	 evolu�ia dimensiunii cavită�ii fa�ă  de aspectul preoperator sau la examene succesive,
cu cele 4 variante posibile: închiderea cavită�ii, scăderea progresivă  a dimensiunilor,
aspect sta�ionar, evolu�ie variabilă  sau creşterea dimensiunilor cavită�ii, este prezentată 
în Tabelul I (Fig. 3 A-C);
c)	 aspectul cavită�ii: opacifierea omogenă  cu substan�ă  de contrast a cavită�ii a fost
eviden�iată  în 38 de cazuri; umplerea neomogenă  cu contrast (aspect septat, imagini
lacunare declive) a fost eviden�iată  în 9 cazuri ; pozi�ia tuburilor de dren în cavitate: în
38 de cazuri, tuburile au fost corect plasate (Fig. 3 D), decliv în cavitate; în 8 cazuri
tuburile de dren erau incorect pozi�ionate (în partea superioară  a cavită�ii sau în
contact cu peretele cavită�ii), pacien�ii având evolu�ie nefavorabilă  a dimensiunilor
cavită�ii (sta�ionară  sau variabilă) (Fig. 4 A,B);
d)	 prezen�a unei fistule biliare asociate (opacifierea căilor biliare intra- şi extrahepatice
în acelaşi timp cu cavitatea restantă  postoperator) a fost eviden�iată  în 12 cazuri
(Fig. 4 C).
În ceea ce priveşte acurate�ea aprecierii dimensiunilor cavită�ii restante, am comparat
rezultatele ob�inute prin explorarea cu contrast cu cele ecografice. Aprecierea dimensiunilor a
fost concordantă  pentru pacien�ii cu aspect sta�ionar radiologic. Ecografia a supraevaluat
închiderea cavită�ii, 6 cazuri apreciate ecografic ca fiind fără  cavitate restantă  au prezentat
cavită�i persistente, dar cu dimensiuni reduse, la examinarea cu contrast. De asemenea, dintre
cele 11 cazuri la care examenul cu contrast a eviden�iat creşterea dimensiunilor sau evolu�ie
variabilă, aspectul a concordat cu cel ecografic doar în 2 cazuri. Deci, pe lotul de studiu,
ecografia a subevaluat dimensiunile cavită�ii restante, datorită  prezen�ei aerului intracavitar şi
a con�inutului neomogen, hipoecogen, studiul cu contrast al cavită�ii având o acurate�e mai
mare pentru a diferen�ia închiderea de reducerea dimensiunilor cavită�ii (aspect important
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pentru decizia de ridicare a drenajului) şi pentru a aprecia aspectul fluctuant al dimensiunilor
(aspect corelat totdeauna cu prezen�a complica�iilor) .

A.

C1.

B1.

B2.

C2.

D.

Fig. 3 Examenul cu substan�ă  de contrast al cavită�ii postoperatorii
A. Chist hidatic hepatic operat: cavitatografia de control la 11 zile postoperator demonstrează 
închiderea cavită�ii.
B. Chist hidatic hepatic operat: evolu�ia favorabilă  a dimensiunilor cavită�ii restante. Cavitatografia
de control la 3 săptămâni (B1) şi la 6 săptămâni postoperator (B2) demonstrează  reducerea
dimensiunilor cavită�ii.
C. Chist hidatic hepatic operat: evolu�ia nefavorabilă  a dimensiunilor cavită�ii restante. Cavitatografia
de control la 9 zile (C1) şi la 1 lună  postoperator (C2) demonstrează  creşterea dimensiunilor cavită�ii
(clinic: suprainfec�ia cavită�ii restante).
D. Chisturi hidatice hepatice operate: drenuri plasate corect, decliv în cavitate.
Tabel I Evolu�ia cavită�ii reziduale

Evolu�ie
Închidere
Reducere
Sta�ionare
Creştere/variabilă 
Total

Frecven�ă 
3
26
6
11
46

procent
6,5
56,5
13,1
23,9
100

Prezen�a unei fistule biliare a fost eviden�iată  prin studiile cu contrast în 14 cazuri, toate
după  interven�ii conservatoare, prin opacifierea concomitent cu cavitatea restantă  a căilor
biliare. Prezen�a unei fistule biliare a influen�at şi evolu�ia cavită�ii postoperatorii, 7 pacien�i
asociind evolu�ie nefavorabilă  a cavită�ii.
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Con�inutul cavită�ii, evaluat ecografic, a fost neomogen în majoritatea cazurilor, fie
datorită  umbrei acustice date de prezen�a aerului intracavitar, fie datorită  detrisurilor prezente
în cavitate. Din cele 8 cazuri cu suprainfec�ia cavită�ii, şapte au prezentat şi septuri interne
groase asociate cu nivel fluid-fluid şi detritusuri. La examenul cu contrast, aspectul
neomogen, eviden�iat în 7 cazuri, s-a datorat suprainfec�iei în 5 cazuri, reten�iei de material
hidatic într-un caz, iar în 3 cazuri nu a existat un corespondent cu evolu�ia clinică  (Fig. 5). În
cazul celor 8 pacien�i care au prezentat suprainfec�ia cavită�ii postoperatorii, evolu�ia
dimensiunilor a fost favorabilă  în patru cazuri, iar aspectul neomogen al con�inutului cavită�ii
la explorarea cu contrast a fost prezent doar în cinci cazuri, frecven�a elementelor semiologice
sugestive (evolu�ie nefavorabilă  a dimensiunilor, con�inut neomogen) nefiind semnificativ
mai mare fa�ă  de grupul pacien�ilor fără  suprainfec�ia cavită�ii.

A.

B.

C.

Fig. 4 Chist hidatic hepatic operat – cavitatografie
A. cavitatografie în a 10-a zi postoperator: dren plasat excentric în cavitate, atinge peretele
(drenul a fost retras în urma acestei examinări);
B. control după  5 zile: drenaj corect, micşorarea dimensiunilor cavită�ii.
C. opacifierea căilor biliare intra- şi extrahepatice concomitent cu cavitatea restantă  (fistulă 
biliară  postoperatorie).

Lichid pleural a fost eviden�iat ecografic, la nivelul sinusului costo-diafragmatic
posterior drept în 7 cazuri, iar 5 cazuri au prezentat în evolu�ia postoperatorie precoce lichid
intraperitoneal în cantitate mică.
Aspect sugestiv pentru pancreatită  acută  (mărirea de volum a pancreasului cefalo
corporeal, cu ştergerea conturului) a fost eviden�iat ecografic într-un caz, concordant cu
probele de laborator.
Modificări la nivelul inciziei parietale (dezorganizarea persistentă  a planurilor
parietale, prezen�a unor mici colec�ii intraparietale) au fost eviden�iate ecografic în 5 cazuri,
fiind sugestive pentru infec�ii ale plăgii.
În două  cazuri, examenul ecografic efectuat la 1 an de la interven�ia chirurgicală  a
eviden�iat recidiva hidatidozei, într-un caz la nivel hepatic şi în al doilea caz, recuren�ă 
retroperitoneală  după  rezec�ie hepatică  (Fig. 6).
DISCU�II
Pe lotul nostru de studiu, tratamentul conservator a fost alegerea cea mai frecventă,
datorită  multiplicită�ii şi localizării chisturilor. Acest tip de tratament necesită  o monitorizare
postoperatorie mai lungă  comparativ cu procedurile radicale [1,7]. Protocolul de monitorizare
imagistică  postoperatorie a inclus cel mai frecvent ecografia şi studiile cu contrast, examenul
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computer-tomografic fiind necesar în special în cazul recuren�ei, iar colangiografia
endoscopică  retrogradă  fiind rezervată  cazurilor cu fistulă  biliară. Complica�iile postoperatorii
cele mai frecvente sunt: revărsat pleural, infec�ii parietale, fistule biliare sau colec�ii tranzitorii
perihepatice, complica�ii ce se remit, frecvent, sub tratament conservator sau drenaj [1,9].

A.

B.

Fig. 5 Chist hidatic hepatic operat - cavitatografie de control
A. opacifierea neomogenă, cu imagini lacunare declive - suprainfec�ia cavită�ii
B. reten�ie de material hidatic

Fig. 6 Ecografie abdominală
Control ecografic la 12 luni după rezec�ie hepatică dreaptă pentru chist
hidatic - recidivă retroperitoneală.

Ambele metode (ecografia abdominală şi studiile cu contrast) au vizat, în primul rând,
aprecierea dimensiunilor cavită�ii restante. Examenul cu contrast al cavită�ii postoperatorii a
apreciat cu mai mare acurate�e dimensiunile cavită�ii decât ecografia. Evolu�ia dimensiunilor
cavită�ii s-a corelat semnificativ pe lotul de studiu cu evolu�ia postoperatorie: aspectul
sta�ionar, creşterea cavită�ii sau evolu�ia fluctuantă  au fost sugestive pentru evolu�ie
nefavorabilă, frecven�a complica�iilor postoperatorii în acest grup fiind semnificativ mai mare
fa�ă  de grupul pacien�ilor cu închiderea cavită�ii sau reducerea semnificativă şi constantă  a
dimensiunilor acesteia. Prin urmare, atunci când apreciem aspectul cavită�ii postoperatorii,
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evolu�ia constantă  spre reducerea dimensiunilor şi închiderea cavită�ii este puternic
semnificativă şi pentru o evolu�ie postoperatorie favorabilă, în timp ce dimensiunile
sta�ionare, variabile sau progresive sunt elementele semiologice puternic sugestive pentru
evolu�ie postoperatorie complicată. Persisten�a dimensiunilor mari ale cavită�ii, fără  o
reducere semnificativă  la primul control cu substan�ă  de contrast, necesită  monitorizare
imagistică, numărul examinărilor fiind cu atât mai mare cu cât pacientul prezintă  o
simptomatologie sugestivă  pentru o complica�ie. Deşi evolu�ia nefavorabilă  a dimensiunilor şi
con�inutul neomogen al cavită�ii sunt elemente semiologice sugestive pentru suprainfec�ia
cavită�ii, ele nu sunt specifice acestei complica�ii. Opacifierea neomogenă  a cavită�ii a fost
eviden�iată şi în cazul chistului multivezicular sau în cazul reten�iei de material hidatic, dintre
elementele semiologice evaluate fiind cel cu semnifica�ia cea mai redusă  pentru aprecierea
unei complica�ii. În plus, con�inutul neomogen al cavită�ii postoperatorii este un aspect
frecvent eviden�iat ecografic, datorită  prezen�ei aerului în cavitate, astfel încât diagnosticul de
suprainfec�ie rămâne unul clinic. Dacă  în aprecierea dimensiunilor cavită�ii ecografia are o
acurate�e mai mică, în schimb, pentru evaluarea parenchimului hepatic restant, a calibrului
căilor biliare, a cavită�ii peritoneale şi a celorlalte viscere abdominale este o metodă  fiabilă,
fiind utilă  în diagnosticul majorită�ii complica�iilor postoperatorii.
Fistulele biliare reprezintă  complica�ia cea mai frecventă  a interven�iilor pentru CHH,
fiind descrisă  în 10 - 27% din cazuri [1,9]. Examenul ecografic eviden�iază  doar elemente
nespecifice (minimă  dilatare a căilor biliare, persisten�a cavită�ii postoperatorii). În schimb,
examenul cu contrast al cavită�ii eviden�iază  direct comunicarea cu căile biliare.
Rata recueren�ei variază  în literatura de specialitate de la 0 la 12%, fiind determinată 
de reten�ie de vezicule hidatice, de diseminarea peritoneală  sau retroperitoneală  [1].
Monitorizarea ecografică  poate depista creşterea dimensiunilor cavită�ii restante
postoperatorii sau apari�ia unor noi forma�iuni chistice hepatice şi extrahepatice.
CONCLUZII
Utilizarea complementară  a ecografiei abdominale şi a studiilor cu contrast a cavită�ii
după  tratamentul chirurgical al chistului hidatic hepatic oferă  informa�iile necesare pentru
aprecierea evolu�iei normale a cavită�ii şi pentru diagnosticul complica�iilor postoperatorii, în
special în cazul interven�iilor de tip conservator.
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