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Cu câteva secole în urmă, chirurgii-bărbieri nu erau consideraţi medici – de fapt nici 

nu absolviseră vreo facultate, iar profesiunea lor se reducea la câteva procedee de mică 
chirurgie. 

De aproape două secole, chirurgii sunt în primul rând medici cu diplomă universitară, 
sunt deci intelectuali, au hobby-urile lor, au pasiunile lor, îşi arată talentele lor – altele decât 
cele legate de actul operator. În acest context chirurgii se pot manifesta şi ca oameni de 
cultură, admiratori-colecţionari, interpreţi sau chiar creatori de opere de artă. 

Dintru bun început îmi permit să declar dificultatea majoră cu care se confruntă un 
chirurg: faptul că nu este stapân pe viaţa şi timpul lui, întrucât orice act chirurgical este urmat 
de o evoluţie postoperatorie aparte. Ori, unicitatea fiinţei umane, faptul că nu există doi 
oameni identici, lucru probat genetic, biochimic, morfologic, fiziologic şi patologic, face ca şi 
evoluţiile postoperatorii ale bolnavilor să poarte aceeaşi amprentă de unicitate. Iată de ce, 
trebuie să vedem bolnavul operat la contravizită sau chiar de mai multe ori într-o zi, iată de 
ce, tehnici operatorii identice pot avea evoluţii diferite, iată de ce, la o întrebare, care mi s-a 
pus de o ziaristă în urmă cu 30 de ani: „Domnule doctor, vă plac concertele şi teatrul, aveţi 
abonamente la spectacole?” i-am răspuns: „Chirurgia se face dela ora 0 la 24; în restul 
timpului mă pot duce şi la spectacole”. 

Evident că a fost o exagerare din partea mea, dar noi toţi cei de aici ştim că între a 
merge la un concert dirijat de marele John Barbirolli la Ateneu în septembrie 1965 şi a intra 
să operezi o peritonită venită la ora 18:00, la terminarea contravizitei, nu aveam de ales atunci 
ca şi acuma, aici ca şi aiurea, decât a doua variantă. 

Asta nu înseamnă însă, că viaţa unui chirurg nu se poate umple – chiar dacă pe frânturi 
– şi cu altceva decât bolnavi, operaţii, cursuri, informaţii medicale, toate corelate mereu cu 
acuitatea deosebită pe care o are chirurgul la ţârâitul telefonului, noaptea, sâmbăta, duminica. 

Chiar dacă face meseria din pasiune, chiar dacă are rezultate, care-i dau satisfacţii 
nemăsurate, actul operator reprezintă un stres pentru orice chirurg, generat atât de patologia 
variată cât mai ales de răspunsul, reacţia, la anestezie şi operaţie a acestui unicat, care este 
bolnavul chirurgical. 

Cum arată faţa chirurgului după o operaţie mai complicată, în care a trebuit să facă 
exereze viscerale majore, în care s-a confruntat cu dificultăţi pentru a preveni sau stăpâni o 
sângerare? Ieşi din operaţie puţin adus de spate, cu faţa trasă, însetat, mulţumit pentru ceea ce 
ai realizat – de cele mai multe ori – dar obosit, uneori chiar epuizat, stors. 

Iată de ce, este necesar să-ţi încarci mereu bateriile – şi lucrul acesta îl realizează 
deopotrivă succesele, evoluţiile favorabile, dar şi activităţile nelegate de spital, pe care le faci 
cu plăcere, care-ţi produc satisfacţie, care te fac pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă să 
uiţi, spre pildă, de pancreatita supurată pe care ai drenat-o, dar te astepţi oricând la o 
hemoragie secundară sau de bolnavul operat,care nu merge bine şi la care-ţi tot proiectezi 
filmul operaţiei ca să vezi ce ţi-ai putea reproşa. 

                                                
* Comunicare la al XXX-lea Simpozion al Chirurgilor din Moldova, Piatra Neamţ 27-29 octombrie 2005 
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Aceste activităţi nechirugicale din timpul liber, care te pasionează, care te absorb, au o 
paletă extrem de variată. Unii pleacă în excursie, alţii la vânătoare, până în 40-50 de ani sunt 
colegi care practică sporturi individuale sau de echipă, alţii citesc literatură beletristică şi câte 
şi mai câte alte preocupări. 

Profesorul Ion Chiricuţă avea, de pildă, marea bucurie de a colecţiona opere de artă, 
deci strângea aceste obiecte pentru a le admira şi nimic mai mult. Nici urmă de idee de comerţ 
– dovadă că la sfârşitul vieţii a donat oraşului Bârlad – de unde se trăgea – întreaga colecţie de 
picturi, sculpturi şi alte producţii artistice. 

Există o aplecare deosebită a chirurgului pentru artă, poate fiindcă însăşi chirurgia este 
deopotrivă ştiinţă – ce şi când să acţionezi –, dar şi artă – cum să acţionezi. 

La începutul activităţii mele spitaliceşti, în urmă cu 50 de ani, m-a fascinat 
manualitatea Dr. Victor Munteanu dela Spitalul de Urgenţă din Bucureşti. Am fost plăcut 
surprins şi am găsit o explicaţie a digitaţiei lui,când l-am văzut cântând la violoncel în 
orchestra medicilor din Bucureşti sub bagheta lui Emil Nichifor. Este clar că pentru Victor 
Munteanu, violoncelul îi umplea şi sufletul, dar în acelaşi timp îi antrena mişcările fine ale 
degetelor. 

Dacă ar fi să mă dau pe mine drept exemplu, trebuie să mărturisesc că baschetul pe 
care l-am practicat oficial până la 45 de ani şi apoi ocazional până la 65 de ani mi-a dezvoltat 
vederea periferică, capacitatea de a vedea nu numai leziunea dar şi restul câmpului operator, 
iar faptul că mi-au plăcut instrumentele de percuţie, mi-a imprimat ritm şi mi-a dezvoltat 
digitaţia. 

Se pare că tipul de manifestare artistică, care i-a atras cu precădere pe chirurgi, rămâne 
literatura. Fie că s-au manifestat ca poeţi sau romancieri, ca epigramişti sau nuvelişti, chirurgii 
au zămislit două tipuri de oameni: unii au început ca chirurgi, după care au abandonat complet 
chirurgia consacrându-se literelor, alţii au continuat, au rămas sa profeseze chirurgia, găsind 
timp, mai ales spre sfârsitul vieţii, pentru opere literare, în special auto-biografice, de tipul 
confesiunilor. Există o categorie de chirurgi literaţi cu totul aparte, care au realizat 
învăţământul chirurgical unind precizia cunoştinţelor ştiinţifice cu geniul literar – şi în această 
categorie se detaşează Henri Mondor. Celebra Diagnostic urgents publicată în numeroase 
limbi, reeditată în aproape XX de ediţii este prima carte de chirurgie, care îmbină descrierera 
ştiinţifică cu stilul literar de genul reportaj. Mondor uşurează şi simplifică reţinerea noţiunilor 
medicale, exemplificând prin descrierea unor cazuri trăite de el, ceea ce oferă cititorului exact 
doza de emoţie, care să-i crească interesul şi receptivitatea. 

În discursul către chirurgi ţinut cu ocazia Congresului Francez de Chirurgie din 1938, 
Paul Valéry spunea despre Mondor: „nicăieri nu am văzut ca cineva, stăpânind deopotrivă un 
bisturiu, o pană şi un creion, să le folosească ascuţimea şi precizia cu aceeaşi eleganţă.” 

Mondor a scris multe opere literare, remarcându-se în special ca eseist şi biograf al lui 
Pasteur, Dupuytren, René Leriche, dar şi al oamenilor de cultură: Viaţa lui Mallarmé, 
Amintiri intime despre Paul Valéry. Această deprindere literară a împrumutat cursurilor şi 
scrierilor medicale ale lui Mondor o vervă şi o strălucire neobişnuite. Imaginile sale frapante, 
asemănătoare unor picturi – de altfel el şi desena frumos realizând crochiuri de o mare 
gingăşie –, apoi utilizarea metaforelor, claritatea şi cursivitatea expunerii au oferit studenţilor 
cursuri de neuitat iar nouă, chirugilor, o carte pentru eternitate. 

Am menţionat mai sus că au existat chirurgi, care au abandonat complet practica 
chirurgicală consacrându-se exclusiv literelor, unde au demonstrat o forţă neobişnuită. Aş 
exemplifica această categorie cu John Keats, Eugene Sue şi Sommerset Maugham, nume 
intrate în patrimoniul literaturii universale şi care – după scurte perioade de practică 
chirurgicală, s-au dedicat exclusiv poeziei sau romanului unde au dovedit o forţă lirică 
deosebită. 
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Să începem cu John Keats, marele poet englez, despre care Shelley spunea: „este 
poetul cel mai tânăr şi cel mai drag”. John Keats (1795-1821) a terminat facultatea de 
medicină în Londra şi a devenit chirurg cu drept de liberă practică în serviciul lui Astley 
Cooper. Deşi avea o deosebită manualitate chirurgicală, manifesta în acelaşi timp o 
sensibilitate ieşită din comun. Il deprimă moartea fratelui său, răpus de tuberculoză, şi un 
accident intraoperator, în care a tăiat un vas arterial îl decide să renunţe la chirurgie. Într-un 
elan de nestăvilit compune numeroase poeme, în care preamăreşte fiinţa umană şi natura: „m-
aş azvârli şi în Etna, dacă prin aceasta aş aduce un bine omenirii”. Îndrăgostit de pământul pe 
care trăim: „Pământul e-un poem nepieritor”, şi de marile valori umane: „Frumosul şi 
adevărul una sunt, E tot ce ştim şi-i de ştiut pe acest pământ”, el a fost pasionat şi de 
clasicismul antic, fiind autorul unui poem nepieritor Endymion de o rară frumuseţe, care l-a 
impus atenţiei cercurilor literare. Moare departe de ţara lui, de Anglia, fiind înmormântat la 
Roma. 

Dintre autorii de romane aş începe cu Eugene Sue (1804-1857), chirurg şi romancier 
de succes al vremii sale, care a lucrat ca chirurg militar la Toulon şi în marină, pentru ca la 
vârsta de 26 de ani să abandoneze medicina şi să se dedice exclusiv scrisului. Ceea ce i-a adus 
celebritatea şi l-a făcut sa devină romancierul cel mai în „vogă” la mijlocul secolului XIX a 
fost romanul Mystères de Paris, care i-a ţinut mult cu sufletul la gură pe cititori, întrucât a 
apărut în foileton în Journal des Debâts. Experienţa de fin observator, pe care i-a dat-o 
practica chirurgiei, l-a condus – alături de realul talent de narator – să realizeze un roman 
social plin de imaginaţie, pitoresc, cu o viaţă clocotitoare. Deşi i s-a imputat stilul uneori 
deslânat şi stufos, istoricii literari nu pregetă în a menţiona influenţa de netăgăduit a 
romanului lui Sue asupra lui Victor Hugo în Les Miserables şi asupra lui Alexandre Dumas în 
Les Mohicans de Paris. 

Un alt scriitor care aparţine literaturii universale, William Sommerset Maugham 
(1874-1965) a fost 10 ani medic şi a practicat chirurgia ginecologică şi obstetrica la Londra – 
St. Tomas Hospital, acolo unde cu 100 de ani în urmă lucrase şi John Keats. Viaţa trăită în 
sala de operaţie şi în sala de naşteri, nenumăratele călătorii pe care le-a făcut, dublate de o 
sensibilitate literară deosebită l-au făcut treptat să abandoneze medicina şi să se consacre din 
1915 carierei literare. Primul roman, Robii, este în primul rând o operă autobiografică; 
ulterior Maugham scrie numeroase piese de teatru, romane, nuvele, cu un dialog spontan şi o 
proză curgătoare ca un reportaj. De un deosebit succes s-a bucurat romanul Luna şi doi bani 
jumate, dedicat vieţii lui Paul Gauguin şi Prăjituri şi bere în care este evocată viaţa 
romancierului Thomas Hardy. 

Am menţionat în cursul expunerii mele că există chirurgi cu preocupări literare, care 
au continuat să profeseze chirurgia dar s-au simţit stimulaţi si inspiraţi, spre sfârşitul vieţii să-
şi descrie viaţa. Realitatea este că viaţa de chirurg, activă şi intensă, bogată în evenimente 
neprevăzute – uneori chiar dramatice – incită şi îmbie la confesiuni profesionale, gen se pare 
preferat de cei care mânuiesc bisturiul. 

Aş începe prin a-l menţiona pe chirurgul italian Andreea Majocchi (1880-1954), autor 
al cărţilor Viaţa de chirurg (1936 – al cărei titlu este naş al manifestării noastre) şi Printre 
bisturie şi foarfeci (1939). Majocchi a făcut chirurgia din pasiune, s-a îndrăgostit de ea 
(chirurgie, ştiinţă divină, artă divină) şi a servit-o timp de 35 de ani. Tatăl său, tot chirurg, 
murise în 1883 de septicemie, infectat de la o autopsie. Pe patul de moarte i-a spus soţiei: „ai 
grijă de copii, nu-i lăsa să se facă medici”. Şi iată că Andreea, contrar dorinţei tatălui – nu 
numai că face medicina, dar fiind la Pavia este atât de copleşit de personalitatea strălucitoare a 
profesorului de chirurgie Enrico Bottini încât se consacră cu trup şi suflet chirurgiei. Fire 
sensibilă, trăieşte cu mare intensitate atât succesele cât şi eşecurile. Spre sfârşitul carierei, 
scrie cele două cărţi, în care îşi descrie viaţa, framântările, suişurile şi coborâşurile, precum şi 
problemele de conştiinţă pe care i le puneau limitele practicii chirurgicale din timpul său. Are 
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curajul de a declara în faţa unor vindecări spectaculoase şi neaşteptate, la bolnavi cărora li se 
acordaseră puţine şanse de supravieţuire, că în acele cazuri s-a dovedit puterea lui Dumnezeu. 
Impresionează pe cititor onestitatea cu care Andreea Majocchi recunoaşte în cartea Viaţa de 
chirurg rolul, aportul la vindecare, pe care îl aduc cei care nu sunt menţionaţi în nici o lucrare 
ştiinţifică: surorile, măicuţele şi infirmierele. Capitolul Îngerul păzitor se înscrie printre cele 
mai frumoase pagini oferite muncii pline de abnegaţie a surorilor de spital. Cartea are vervă şi 
captiveaza în egală măsură pe specialist şi pe nespecialist, pe tânăr şi pe bătrân. În acelaşi stil 
Majocchi editează 3 ani mai târziu romanul Printre bisturie şi foarfeci. 

Dintre chirurgii români, primul care a simţit nevoia confesiunilor a fost prof. 
Constantin Dimitrescu Severeanu (1840-1930), care a scris patru volume de memorii dintre 
care trei, tipărite. Constantin Severeanu şi-a scris memoriile inspirat de alţi doi chirurgi, care 
în secolul XIX s-au simţit obligaţi să transmită generaţiilor viitoare propria lor experienţă de 
viaţă: Nicolai Pirogov şi Theodor Billroth. 

Nicolai Pirogov (1810-1881), chirurg şi anatomist, creator a numeroase tehnici 
operatorii şi al chirurgiei moderne de campanie a scris Spovedania unui medic în care 
mărturiseşte cu modestie şi sinceritate, toate îndoielile, succesele dar şi insuccesele carierei de 
chirurg. 

Alt mare chirurg, Theodor Billroth (1829-1894), profesor universitar la Zurich şi la 
Viena, creator a multiple tehnici operatorii pe stomac, ficat, uter, prostată, esofag, limbă etc. 
se simte şi el înzestrat cu harul scrisului şi spre sfârşitul vieţii dăruieşte tinerilor chirurgi 
amintiri şi însemnări emoţionante. Tehnicianul desăvârşit, şeful de şcoală europeană, care 
uimea prin precizia actelor sale chirurgicale, se dovedeşte a fi un om de o mare sensibilitate 
sufletească. Spicuiesc din scrisoarea în versuri pe care i-a adresat-o lui Brahms, cu care era 
bun prieten:  
 Ah, dac-aţi şti cum totul se frământă şi fierbe în mine, 
 Cum inima-mi bate mai încet, atunci când în loc de mântuire 
 Abia pot sa aduc în câteva cuvinte o mângâiere celor pierduţi. 
 Ce să mă fac oare? Eu sunt omul admirat de toţi, 
 Dar care mă recunosc atât de neputincios! 

În confesiunile scrise în 1873 el declara: „Arta noastră este încă nedesăvârşită. Aş vrea 
să am în urma mea un veac întreg de cunoştinţe şi de experienţă; atunci cred c-aş face şi eu 
ceva cumsecade”. Când prietenul său, marele Pirogov, este atins de un cancer al maxilarului şi 
Vadovţev, medicul curant al ilustrului chirurg rus îi cere să-l opereze, Billroth are o declaraţe 
de conştiinţă, care-l face să ezite: „nu mai sunt curajosul şi neînfricatul chirurg. De câte ori 
operez, mă întreb: Aş îngădui eu oare să mi se facă mie însumi operaţia, pe care vreau s-o fac 
bolnavului meu ?”.  

Atât confesiunile lui Pirogov, cât şi cele ale lui Billroth ne dau măsura epocii lor, 
admirabil prezentată în deviza timpului: „Adevăr în ştiinţă, moralitate în artă”. 

Dacă ar fi să mă refer în continuare doar la România, sec XX a fost martorul a 
numeroase cărţi cu caracter memorialistic scrise de chirurgi dintre care îmi permit să-i citez 
pe Pius Brânzeu, Marin Popescu-Urlueni, Tiberiu Ghiţescu, Gheorghe Chipail, Crişan 
Mircioiu, Ion Juvara, Dan Setlacec, Al. Aldea, Virgil Răzeşu. 

În aceeaşi categorie mi-aş permite să inser şi monografiile scrise de Ion Chiricuţă 
despre prof. Iacob Iacobovici şi de Th. Burghele, despre profesorul Nicolae Hortolomei. 

Un loc aparte îl păstrez prietenului meu, Valerică Popescu, şeful serviciului de 
chirurgie plastica din Hamburg, care a redactat anul trecut o minunată carte Culegere de 
sfaturi pentru un om de lume, pentru tinerii ţării mele, pentru părin ţii şi dascălii lor. Celor 
care vor să se dedice chirurgiei le cere o autoanaliză a performanţelor: sa fie îndemânatici, să 
fie dispuşi să ducă o viaţă ordonată, să aibă o constituţie fizică robustă, să fie de acord să-şi 
petreacă cel puţin 80% din timpul tinereţii lor în spitale, să aibă un circuit mintal rapid şi să 
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poată suporta zile întregi de încordare psihică şi fizică, să fie în stare să-şi trateze pacientul ca 
pe un membru al familiei sale. 

Cred ca tema celui de-al XXX-lea Simpozion Viaţa de chirurg încheie un ciclu 
început în urmă cu mai bine de 3 decenii şi are marele merit de a ne crea suficiente motive de 
reflexie privitoare la ceeace am moştenit fiecare din noi dela înaintaşii noştri, ce am realizat 
ca chirurgi şi ce transmitem mai departe urmaşilor. 

În cuvântul meu am dorit să-l scot pe chirurg din interiorul zidurilor sălii de operaţie, 
să-l umanizez, să-l prezint ca pe un individ polivalent, cu virtuţi şi minusuri, care suferă şi se 
bucură la fel ca orice alt muritor. 
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EREDITATEA ÎN CANCERUL COLO-RECTAL POLIPOZIC  
- SCREENING ŞI DIAGNOSTIC - 

Elena Dajbog1, L.P. Lefter1,2, V. Scripcariu1,2, C. Dragomir1,2 
1Clinica a-III-a Chirurgicală Spitalul „Sf. Spiridon” 

2Centrul de Cercetare în Chirurgie Oncologică 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 

 
HEREDITY IN POLYPOSIS COLORECTAL CANCER (Abstract). The aetiology of colorectal cancer is 
heterogeneous, with environment or genetics playing varying key roles. About 80% of patients with colorectal 
cancer seem to have sporadic disease with no evidence of having inherited the disorder. In the remaining 20%, 
there seems to be a potentially definable genetic component. Evidence for a genetic contribution to colorectal 
cancer includes increased risk of colorectal malignancy in persons with a family history and familial aggregation 
of colorectal cancer consistent with autosomal dominant inheritance. In the past decade, germline genetic 
mutations conferring high lifetime risk of colorectal cancer in carriers have been found, accounting for 5%–6% 
of all colorectal cancer cases. Other gene mutations, some with lower lifetime risks, are continuing to be 
characterized. The translation into clinical practice of genetic discoveries related to hereditary colorectal cancer 
continues apace, primarily through improved risk assessment by genetic testing. This review analyzes succinctly 
the most encountered colorectal cancer genetic syndromes of familial adenomatous polyposis and the current 
availability of genetic tests, describing indications for use of genetic tests in the hereditary colorectal cancer. 
 
KEY WORDS: COLORECTAL CANCER, POLYPOSIS. 
 
Corespondenţă: Liviu Lefter, Clinica a III-a Chirurgicală, Spitalul „Sf. Spiridon”, Bd. Independenţei nr. 1, Iaşi, 
700111, România, E-mail: lilefter@gmail.com 
 

 
 
Studiile genetice, epidemiologice şi experimentale sugerează că apariţia cancerului 

colo-rectal este rezultatul interacţiunii complexe dintre factorii de mediu şi susceptibilitatea 
genetică. Eforturile de identificare a cauzelor şi măsurilor de prevenire au condus la ipoteza că 
polipii adenomatoşi sunt precursori pentru un mare număr de cancere colo-rectale, iar 
măsurile de scădere a incidenţei polipilor au condus la o scădere a riscului de cancer colo-
rectal. 

Cancerul colo-rectal ereditar este o boală genetică care se desfăşoară ca un proces 
evolutiv. În accepţiunea sa actuală, termenul de boală genetică defineşte entităţile nosologice, 
în al căror determinism intervin alterări cantitative şi/sau calitative ale informaţiei genetice. 
Acest fapt nu reprezintă un criteriu limitativ, deoarece sunt considerate boli genetice şi 
afecţiunile cauzate de modificări ale ADN-ului din celulele somatice, dacă acestea sunt 
permanente şi se transmit de la o generaţie celulară la alta (modificări mutaţionale).  

În formele sporadice leziunea genetică iniţială apare spontan sau indusă de agenţi din 
mediu în genomul unei singure celule stem colonice, care dobândeşte, astfel, avantaj 
proliferativ faţă de celulele înconjurătoare. Se constituie o clonă, adică o populaţie celulară, în 
care toate celulele au aceeaşi constituţie genomică şi, implicit, aceleaşi anomalii genice.  

În cadrul acesteia apar noi modificări genetice, fiecare caracteristică a unei subclone, 
evoluând în detrimentul celei iniţiale - evoluţie clonală. Aceleaşi alterări moleculare pot exista 
în genomul celulelor germinale, situaţie în care, la descendenţi apar cazuri ereditare de cancer 
colo-rectal. Studiul molecular şi introducerea metodelor de diagnostic precoce au schimbat 
într-un mod radical înţelegerea oncogenezei colo-rectale şi au permis individualizarea a 
numeroase forme etiopatogenice cu probleme particulare de diagnostic şi prevenţie. Cancerul 
colo-rectal ereditar poate fi clasificat ca polopozic şi non-polipozic. 
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a. sindroame ereditare de polipoză adenomatoasă familială 

- PAF (PAF atenuată, sindrom Turcot I) 
b. sindroame ereditare de hamartomatoză colonică 

- sindromul Peutz-Jeghers 
- polipoza juvenilă 
- sindromul Cowden 
- sindromul Ruvalcaba-Myhre-Smith 
- sindromul Cronkhite-Canada 

c. cancerul colo-rectal discret ereditar 
 

Citogenetica cancerului colo-rectal ereditar 
Se consideră că mai mult de 1/3 din genele fiecărui individ se află într-o formă diferită 

de cea prezentă la majoritatea populaţiei. Acest remarcabil polimorfism genic explică pe de-o 
parte variaţia unor trăsături fizice ale indivizilor „normali”, iar pe de altă parte, abilitatea 
fiecărui individ de a evita factorii de mediu ce-i pot produce îmbolnăvirea.  

În principiu, fiecare boală este considerată rezultatul interacţiunii dintre constituţia 
genetică unică a individului şi acţiunea factorilor de mediu. Bazele moleculare ale 
individualiăţii genetice sunt reprezentate de totalitatea genelor ce formează genomul uman; 
analiza cromozomilor umani a permis stabilirea „hărţii genomului uman” ce indică cu precizie 
locusul genei şi funcţia acesteia. Orice modificare la nivelul acizilor nucleici va avea drept 
rezultat apariţia unor gene mutante ce se vor exprima clinic la nivel fenotipic. Aceste mutante 
se vor putea transmite descendenţilor sub formă: autozomal dominantă (când afecţiunea se 
manifestă în starea de heterozigot (o singură alelă mutantă), iar riscul de transmisibilitate este 
de 50%); autozomal recesivă (când afecţiunea se manifestă numai în starea de homozigot). 

Atunci când nu se realizează aceste condiţii pentru apariţia bolii, individul rămâne 
„purtător” al genei mutante sau al unei predispoziţii genetice ce îl face susceptibil pentru 
apariţia bolii. 

Multe boli au însă, origine multifactorială, în care elementul princeps este 
interacţiunea dintre încărcătura genetică şi factorii de mediu. În aceste boli există o 
componentă poligenică reprezentată de o serie de gene care interacţionează de o maniera 
cumulativă. Un individ care moşteneşte combinaţia acestor gene nu depăşeşte pragul de risc la 
care componentele de mediu determină gradul de afectare clinică. Deoarece rudele de gradul 
1 ale unui individ afectat au jumătate din genele acestuia, ele prezintă un risc crescut de a 
dezvolta acelaşi sindrom poligenic. Numărul de gene corespunzătoare unei afecţiuni 
poligenice nu este exact cunoscut, de aceea este dificil de calculat riscul de transmitere pentru 
o rudă a unui individ afectat, iar standardele de calcul se bazează pe valori empirice ale 
riscului care a fost estimat la 5-10% din rudele de gradul I. Mai mult, în contrast cu 
afecţiunile mendeleene, riscul de recurenţă al afecţiunilor multifactorial, variază de la o 
familie la alta, iar estimarea sa este influenţată semnificativ de doi factori: numărul de 
persoane afectate existente în familie şi severitatea bolii la cazul revelator [1]. 

Cu cât este mai mare numărul rudelor afectate şi cu cât afecţiunea este mai severă, 
riscul va fi mai crescut pentru celelalte rude [1,2]. 

Ipoteza unei componente poligenice în transmiterea bolilor multifactoriale a fost 
consolidată prin demonstrarea faptului ca peste 1/3 din locusurile genetice poartă alele 
polimorfe, ce reprezintă substratul variaţiei predispoziţiei genetice în interacţiunea cu factorii 
de mediu înconjurător. Până în prezent, locusurile genetice cel mai clar asociate cu 
predispoziţia pentru anumite boli, sunt cele care constituie sistemul HLA (sistem major de 
histocompatibilitate). Deşi genomul uman cuprinde până la 100.000 de gene ce codifică 
întreaga informaţie umană, marea majoritate a variaţiilor ADN-ului probabil că nu au efecte 
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fenotipice sau acestea sunt minime, cu toate că ele reprezintă markeri cu utilitate clinică 
deosebită; se consideră că 60% din populaţie va suferi în cursul vieţii de pe urma bolilor cu 
determinism genetic, însă de multe ori este dificil de delimitat între individualitatea benignă şi 
cea cu implicaţii medicale [3]. 

Modelul molecular al tumorigenezei colo-rectale s-a constituit prin disecţia moleculară 
a secvenţei „adenom-carcinom”; genele alterate acţionează prin trei mecanisme principale. 

- Primul implică protooncogenele, mutaţia uneia din cele două alele normale, determină 
activarea lor în oncogene care produc transformarea celulară.  

- Al doilea implică genele de supresie a creşterii tumorale (GSCT), denumite şi 
antioncogene: inactivarea ambelor alele determină creşterea şi proliferarea celulară 
necontrolată.  

- Al treilea mecanism de malignizare constă în alterarea unor gene „antimutatoare” sau 
„de stabilitate”: mutaţiile lor conduc la repararea defectuoasă a leziunilor ADN ceea ce 
are drept rezultat acumularea unui număr impresionant de mutaţii în genomul 
colonocitelor pe calea de transformare MMR (mismatch repair genes). Secvenţa 
„epiteliu normal-adenom-carcinom” necesită acumularea într-o anumită ordine a unor 
leziuni genice specifice şi, de aceea, se constituie într-un interval mare de timp, 5-10 ani 
pentru apariţia adenoamelor mari, şi încă 3-5 ani pentru dobândirea caracterului 
metastazant [4-6]. 

 
Principii generale de testare 
Teste care detectează mutaţiile genelor responsabile de majoritatea cazurilor 

sindroamelor ereditare de sunt cancer colo-rectal disponibile actualmente pentru testarea 
clinică de rutină. Teste genetice comercializate sunt disponibile pentru diagnosticare polipozei 
adenomatoase familiale, polipozei juvenile şi sindromului Peutz-Jeghers. Identificarea 
cauzelor genetice pentru alte cazuri de cancer colo-rectal cu risc moderat sau crescut sunt încă 
în studiu. Laboratoarele utilizează metodologie diversă în identificarea mutaţiilor genetice 
fiind necesară o cunoaştere aprofundată a acestora pentru interpretarea optimă a rezultatelor 
[8,9]. 

Principiile care guvernează utilizarea testării genetice sunt valabile şi în cazul testării 
pentru cancer colo-rectal. Sfatul genetic ar trebui să fie o componentă a oricărei testări 
genetice pentru a se evidenţia istoricul familial, element esenţial în evaluarea riscului de a 
dezvolta cancer colo-rectal. Guidelines-urile actuale pentru utilizarea testării genetice în 
neoplaziile familiale indică că: testarea genetică ar trebui oferită doar indivizilor cu un istoric 
familial pentru cancer colo-rectal doar în cazul în care se poate oferi o interpretare 
corespunzătoare a testelor şi atunci când testul va influenţa screening-ul şi managementul 
clinic ulterior al pacientului. 

Specific pentru sindroamele de cancer familial ereditar este faptul că familiile supuse 
investigaţiilor ar trebui să îndeplinească cel puţin criterii clinice pentru polipoza 
adenomatoasă familială, sindromul Peutz-Jeghers, sau sindromul polipozei juvenile familiale. 
Indivizii testaţi ar trebui să urmeze protocoalele clinice standard de follow-up al afecţiunii 
recomandate de rezultatul testelor. Dacă aceste teste moleculare sunt utilizate corect pot 
îmbunătăţi substanţial acurateţea evaluării riscului de apariţie a cancerului colo-rectal şi în 
acelaşi timp vor duce la identificarea membrilor unei familii care ar trebui supravegheaţi 
printr-un program de screening. Aceste persoane ar trebui evaluate medical şi chirurgical şi 
ulterior ar trebui eventual supuse planning-ului familial. Se recomandă de asemenea obţinerea 
unui acord informat în scris al pacientului.  

Testarea genetică ridică probleme suplimentare legate de efectele psihologice, 
financiare şi etnoculturale care vor afecta atât individul cât şi familia sa. În consecinţă se 
recomandă să se asigure counseling genetic pretestare şi posttestare care să explice avantajele 
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şi dezavantajele testării genetice. O altă problemă care se impune este aceea a interpretării 
corecte a testării ADN a liniilor germinative. Indicaţia primară pentru testarea genetică în 
cazul familiilor cu sindrom de cancer colo-rectal familial este aceea de a îmbunătăţi evaluarea 
riscului indivizilor din aceste familii [10].  

Testarea genetică pentru detectarea  mutaţiilor liniilor germinative permite definirea 
precisă a riscului de cancer colo-rectal în comparaţia cu estimarea care bazată pe screening-ul 
populaţional clasic. Totuşi o interpretare incorectă a rezultatelor acestor teste va duce la 
dezinformarea pacientului prin obţinerea unor rezultate fals negative. Riscul interpretării 
necorespunzătoare a testului genetic este substanţial datorită faptului că testarea genetică 
implică uneori imposibilitatea evidenţierii unei mutaţii sau descoperirea unei  ambivalenţe 
mutagene la un pacient cu risc. Rezultatul testelor genetice va duce la susţinerea 
recomandărilor pentru sfat genetic care vor optimiza activitatea de screening ulterioară. 

Un aspect nou al testării genetice care ar trebui luat în considerare când se 
interpretează şi se elaborează managementul clinic şi paraclinic pentru indivizii testaţi este 
reprezentat de utilizarea ADN-ul din băncile genetice [8]. La pacienţii care au rezultate 
negative sau incerte în ceea ce priveşte evidenţierea mutaţiei este potrivită propunerea 
depozitării ADN-ului tumoral în bănci genetice astfel încât probe care provin de la indivizii 
afectaţi dintr-o familie să fie disponibile în eventualitatea descoperiri unor noi metode de 
testare în viitor. 

 
1. Cancerul colo-rectal ereditar polipozic  
Studiul comparativ al frecvenţelor cu, care sunt identificate alterările genice specifice 

adenoamelor şi carcinoamelor, a sugerat existenţa unei ordini preferenţiale de apariţie a 
leziunilor ADN-ului. Studiile epidemiologice indică o incidenţă a tumorii dependentă de 
vârstă, care pledează pentru paşi independenţi multipli, iar datele citogenetice indică faptul că 
multe tumori dobândesc alterări cromozomiale odată cu progresia bolii, ceea ce reflectă o 
evoluţie clonală în care sunt selecţionate cele mai multe celule maligne. 

Evenimentul iniţiator, în mucoasa de aspect normal, este acelaşi în ambele forme - 
polipozic şi nonpolipozic – şi anume inactivarea prin mutaţii nonsens a genei de supresie 
tumorală APC (adenomatous polyposis coli) si sinteza unei proteine APC anormale. În 
celulele colonice normale, APC activează o proteinkinază din calea de semnalizare a 
oncogenei Wnt 1 care degradează b-catenina, proteina implicată în transducţia intracelulară a 
semnalelor. În celulele maligne, proteina anormala APC este inactivă, ceea ce are ca rezultat 
acumularea intracelulară de b-catenină şi activarea unor factori de transcriere. Consecinţa 
finală este exprimarea inadecvată a unor gene ţintă care alterează programele celulare 
fundamentale - reducerea apoptozei cu acumularea de celule mutante în epiteliul colonic. 

În stadiul de adenom mic apar deleţii şi mutaţii punctiforme ale GSGT-MCC (mutated 
in colorectal cancer) şi amplificarea oncogenei c-myc; în 50% dintre adenoamele mari au fost 
identificate deleţii ale genei K-ras şi deleţia genei DCC. Gena DCC codifică o proteină 
omologă cu adezinele celulare astfel încât inactivarea acesteia este răspunzătoare de pierderea 
adezivităţii şi implicit de dobândirea capacităţii de metastazare - modificări întâlnite exclusiv 
în formele sporadice ale cancerului colo-rectal. Gena MCC - localizată pe braţul lung al 
cromozomului 5 - codifică o proteină a cărei inactivare derepresează activităţile de 
semnalizare şi stimulează consecutiv proliferarea celulară. Perturbarea proliferării celulelor 
criptelor colonice consecutive acestor alterări este potenţial reversibilă fie spontan, fie 
terapeutic (sub influenţa antiinflamatoriilor non/steroidiene). Dobândirea genotipului malign 
este precedată în 80% din cazuri de alterări ale genei p53; deoarece în majoritatea cazurilor 
transformarea ireversibilă adenom - carcinom nu pare să necesite existenţa unui factor de 
mediu, ea este considerată secundară unui proces mutaţional intrinsec adenomului uman. 
Alterarea p53 apare ca o etapă limitată a ratei la care se desfăşoară procesul malignizării colo-
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rectale deoarece proteina normală p53 blochează proliferarea aberantă celulară, iar dispariţia 
ei din anumite celule adenomatoase permite selecţia evolutivă a acestora ca urmare a 
stimulării exagerate, a proliferării şi a dispariţiei apoptozei. Mutaţiile proteinei p53 reprezintă 
cea mai frecventă modificare genetică întilnită în cancere umane [6,7].  

În progresiunea fenotipului malign, un rol important este atribuit deleţiilor genelor 
supresoare DCC (75%), DPC4 (25%) şi SMAD2 (7%) din regiunea cromozomială 18q21; 
ultimele două codifică proteinele implicate în etapele finale de transducţie a semnalelor pe 
calea TGF-b (transforming growth factor-β), ceea ce explică absenţa efectelor inhibitoare 
asupra creşterii tumorale ale acestui factor de creştere la unele cancere colo-rectale. Bazele 
genetice ale procesului de metastazare sunt mai puţin cunoscute, cu implicare mai deosebită 
fiind gena nm23 care inhibă realizarea inadecvată ontogenetic a programului celular de 
invazivitate, iar diminuarea expresiei sau deleţia ei este asociata cu un potenţial metastatic 
ridicat. 

O altă genă descoperită iniţial la şoareci - gena MIN (neoplazie intestinală multiplă), 
are rol în dezvoltarea de adenom la nivelul întregului intestin. O genă similară numită MIN1 a 
fost identificată pe cromozomul 1 uman, apărând frecvent alterată în cazul unor tumori cu 
prognostic sever la om. În plus, studiile sugerează că ciclooxigenaza 2 (COX2) are un rol 
inhibitor selectiv al tumorigenezei, ceea ce indică utilizarea inhibitorilor selectivi de COX2, 
ca o nouă grupă de agenţi în terapia profilactica a polipozei şi a cancerului colo-rectal [7]. 

 
2. Cancerul colo-rectal discret ereditar  
Reprezintă o entitate incomplet definită care include două tipuri de pacienţi: 
1) Membrii unor familii în care au fost diagnosticate adenoame colonice solitare şi 

tumori maligne recto-colonice, modul de transmitere fiind autosomal dominant. La aceşti 
pacienţi adenoamele au o evoluţie naturală asemănătoare neoplaziei sporadice, carcinoamele 
apărând la o vârstă asemănătoare cu cea a populaţiei martor. 

2) Pacienţii cu cancer colo-rectal tip familial: studii largi prospective au identificat o 
creştere de 2- 3 ori a riscului de cancer colo-rectal la indivizii cu istoric familial pozitiv pentru 
rudele de gradul I, în absenţa unei transmiteri mendeleene. Riscul este mai mare dacă se 
consideră persoanele sub 45 de ani (risc relativ 5,37) sau cei cu mai mult de 2 rude cu cancer 
colo-rectal (risc relativ 2,75). Din totalul cazurilor cu cancer colo-rectal, forma familială 
reprezintă aproximativ 10% dacă nu se ţine cont de vârsta şi aproximativ 25% din cazuri care 
sunt diagnosticate sub vârsta de 45 de ani. 

Descoperirile mutaţiilor genetice au implicaţii în practica clinică ducând la o evaluare 
mai precisă a gradului riscului. Introducerea în practica clinică a testării genetice pentru 
evaluarea riscului de cancer colo-rectal a dus la stabilirea unor protocoale clinice funcţionale.  

Indivizii care sunt rude gradul I cu persoane care prezintă adenomatoză colonică sau 
cancer colo-rectal au un risc de două ori mai mare de a dezvolta cancer de colon în comparaţie 
cu populaţia generală. Susceptibilitatea ereditară pentru cancer colo-rectal creşte cu numărul 
de rude afectate, proximitatea gradului de rudenie al acestora scăzând cu vârsta membrilor 
afectaţi ai familiei în momentul diagnosticului. Genele specifice responsabile de majoritatea 
cazurilor cu risc moderat sunt încă în studiu. Cazurile cu risc crescut de a dezvolta cancer 
colo-rectal reprezintă aproximativ 3%-5% din totalitatea neoplaziilor colo-rectale incluzând 
sindroamele predispozante bine definite de cancer colo-rectal ereditar. Utilizarea screening-
ului genetic poate confirma diagnosticul la nivel molecular care este util în particular pentru 
acele cazuri ambigui reuşind în acelaşi timp să îmbunătăţească strategiile de supraveghere a 
pacienţilor cu risc crescut. 
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3. Polipoza adenomatoasă familială - PAF 
PAF este un sindrom autozomal dominat cauzat de mutaţia liniei germinative a genei 

APC. Reprezintă 1% din totalitatea cancerelor colo-rectale. Deşi neobişnuită recunoaşterea 
sindromului este importantă datorită riscului de 100% al  indivizilor de a dezvolta cancer 
colo-rectal. Adiţional polipozei colonice pacienţii cu PAF pot prezenta o mare varietate de 
manifestări extracolonice. Acestea includ: adenoame ale intestinului subţire, şi stomacului, 
leziuni cutanate (lipoame, fibroame, chisturi sebacee şi epidermoide), tumori desmoide, 
osteoame, leziuni radioopace ale mandibulei, anomalii dentare, hipertrofie congenitală a 
epiteliului retinian pigmentar, angiofibroame naso-farigiene. La aceşti pacienţi pot apare 
sindroame maligne extracolonice: hepatoblastoame, neoplazii ale duodenului, ariei 
periampulare, rar ale jejunului, cancer tiroidian, cancer al arborelui  biliar, al pancreasului şi 
cerebral. 

Asocierea PAF clasic cu manifestările extracolonice în terminologia medicală mai 
veche poartă numele de sindrom Gardner. Indivizii cu sindrom Gardner prezintă acelaşi risc 
pentru cancer colo-rectal ca şi în cazul PAF clasic. PAF este estimat să apară la 1: 8300-
4,0251 de naşteri şi afectează în mod simetric ambele sexe. Aproximativ 30% din cazuri sunt 
reprezentate de mutaţii spontane. Recent identificarea mutaţiilor MYH  (base excision repair 
gene) bialelice la un grup de pacienţi cu fenotip PAF a evidenţiat că aceştia pacienţi cu 
„mutaţii spontane” PAF pot prezenta o maladie autosomal recesivă cauzată de moştenirea 
mutaţiilor la nivel MYH. MYH este o genă ADN de reparare care îndepărtează adeninele din 
genele neperechi ce conţin 8-oxoguanină ce apare în timpul procesului de replicare a ADN-
ului oxidat. În PAF, polipii apar de obicei în jurul vârstei de16 ani (medie 7-36 ani) cancer 
colo-rectal apărând în jurul vârstei de 39 (+ 5) de ani. 

Diagnosticul clinic al PAF se poate stabili când un individ prezintă mai mult de 100 
de adenoame colonice sau când are mai multe adenoame şi este rudă de gradul I cu o persoană 
diagnosticată cu PAF fiind rudă cu partea afectată a familiei [11].  

Persoanele care întrunesc aceste criterii ar trebui să intre într-un program de screening 
genetic pentru determinarea mutaţiilor liniilor germinative ale APC ca standard optim în 
managementul PAF. Persoanele cu PAF prezintă adesea adenoame duodenale, polipi situaţi la 
nivelul glandelor fundusului gastric şi au un risc crescut pentru adenocarcinomul de intestin 
subţire.  

S-a descris o formă medie de PAF numită „PAF atenuat” care se caracterizează prin 
apariţia doar a unui număr mic de adenoame colonice în comparaţie cu PAF-ul clasic. Când 
polipii apar predominat la nivelul colonului proximal, vârsta apariţiei fiind mai avansată în 
acest caz, momentul apariţiei cancer colo-rectal fiind în decada a şasea de viaţă.  Nu este 
definit nici un standard în ceea ce priveşte numărul de adenoame colo-rectale care ar trebui 
evidenţiate pentru a se diagnostica PAF-ul atenuat. Există însă specialişti care susţin că orice 
persoană care prezintă mai mult de 20 de adenoame colo-rectale ar trebui să intre în 
programul de screening pentru PAF [11,12].  

Ca rezultat al riscului crescut pentru cancer extracolonic, tiroidian, pancreatic, 
duodenal, ampular, gastric şi colonic managementul optim în cazul PAF şi PAF atenuat este 
reprezentat de supravegherea permanentă a funcţiilor tiroidiene, hepatice, executarea de 
endoscopie digestivă superioară, colonoscopie. 

 
Testarea genetică pentru PAF 
APC - genetica moleculară. 
Se consideră că toate cazurile de PAF şi variantele sale se datorează mutaţiilor liniei 

germinative a genei APC de la nivelul cromozomului 5q21 [12]. Este de menţionat existenţa 
unui grup de indivizi cu PAF şi adenoame colo-rectale multiple (15-100 adenoame) care 
prezintă mutaţii bialelice la nivelul MYH. Totuşi în acest moment datele clinice sunt 
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insuficiente pentru a se evidenţia cu certitudine rolul mutaţiilor MYH în acest grup, rolul 
testării genetice pentru detecţia mutaţiilor liniei germinative MYH la persoane cu polipoză 
adenomatoasă fiind încă incert în ceea ce priveşte evaluarea pacienţilor şi managementul 
viitor. Unul dintre efectele promotoare tumorale ale inactivării bialelice ale APC este acela de 
a conduce la o supraactivare a căii de semnalizare Wingless/Wnt cu exprimare secundară a 
genelor care favorizează creşterea celulară. Calea semnalizatoare Wnt este supraactivată de 
mutaţiile APC, acestea distrugând abilitatea APC-ului de a media degradarea β-cateninei 
ducând la o creştere a transcripţiei β-cateninei Tcf - mediată.  

Studii moleculare avansate au raportat peste 300 de afecţiuni asociate cu diverse 
mutaţii ale genei APC [11,12]. De curând s-au evidenţiat existenţa unor deleţii intragenice 
extinse la nivelul APC şi mutaţii bialelice la nivelul MYH, semnificative în unele cazuri de 
PAF şi PAF atenuat care au testat negativ la utilizarea metodelor standard de detecţie a 
mutaţiilor. Majoritatea mutaţiilor care clasice din PAF apar la nivelul APC între codonii 169 
şi 1393, cea mai frecvent întâlnită mutaţie APC fiind deleţia AAAAG în codonul 1309 (10% 
din pacienţii cu PAF). Mutaţiile care reduc producţia proteinelor APC pot deasemenea 
conduce la PAF. În PAF s-a evidenţiat corelarea dintre manifestările clinice specifice şi 
locaţia mutaţiei la nivelul genei APC, denumită corelaţie genotip/fenotip.  

Polimorfismul genei APC, (I1307K şi E1317Q) se asociază cu riscul crescut pentru 
cancer colo-rectal dar, nu se implică în apariţia polipozei colonice. Polimorfismul I1307K, se 
întâlneşte exclusiv la descendenţii unui anumit grup etnic, evreii Ashkenazi şi constă în 
existenţa unui risc de două ori mai mare la aceste persoane de a dezvolta adenoame colonice 
şi adenocarcinoame colo-rectale comparativ cu populaţia generală. Polimorfismul I1307K 
rezultă dintr-o tranziţie de la T la A la nivelul nucleotidului 3920 la nivelul genei APC părând 
a crea o regiune cu o capacitate mutagenă crescută. Teste clinice care să determine 
polimorfismului genei APC în acest caz sunt disponibile [13].  

Testele utilizează de obicei procedee de secvenţializare directă a ADN-ului şi au o 
acurateţe de diagnostic crescută. În acest moment statusul de purtător nu hotărăşte vârsta 
includerii persoanei într-un program de screening, frecvenţa testărilor sau alegerea strategiei 
de screening. 
 

Testarea clinică pentru determinarea mutaţiilor APC 
Testele care determină existenţa mutaţiilor la nivelul liniilor germinative ale APC 

există astazi atât în laboratoarele universitare cât şi în cele comerciale [14]. Persoanele cu 
PAF şi PAF atenuat precum şi membrii familiilor lor sunt candidaţii potriviţi pentru testarea 
genetică. Testarea genetică moleculară este utilizată adesea în diagnosticarea precoce a 
membrilor familiilor cu risc crescut şi pentru confirmarea diagnosticului de PAF sau a 
variantelor sindromului PAF la pacienţi cu clinică sugestivă. Membrii familiilor cu risc 
crescut de a dezvolta cancer colo-rectal sunt cei care prezintă posibilitatea de a avea (50%) 
alele APC mutante moştenite [14]. Tipic aceste persoane reprezintă acea parte afectată a 
familiei, rude de gradul I cu indivizi cu PAF. În funcţie de elementele structurale mutagene 
individuale şi de rezultatul testelor genetice a rudelor de gradul I, alţi membri ai familiei pot fi 
incluşi în protocolul de testare. Aproximativ 70%-80% dintre indivizii cu PAF au un părinte 
afectat, copii persoanelor cu PAF având un risc de 50% de a moşteni sindromul (transmitere 
autozomal dominantă).  

Testarea prenatală este posibilă dacă mutaţia cauzatoare este identificată la membrii 
afectaţi din familie; totuşi testarea prenatală pentru detecţia unei afecţiuni instalată la 
maturitate nu este o practică standard necesitând counseling genetic [13,14]. Testele ADN 
utilizate care au ca princiu de bază procedee diverse: secvenţializarea întregii gene, 
combinaţia dintre screeningul prin immunostaining şi truncarea proteică, doar truncarea 
proteică şi analiza de linkage. Secvenţializarea directă a ADN-ului este tipul de test cu cea 



Articole de sinteza Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 

 13

mai înaltă acurateţe de diagnostic (detectează 95% dintre mutaţii) [14]. O trăsătură care poate 
complica secvenţializarea este detecţia a numeroase alterări în secvenţele de aminoacizi 
(mutaţii fără sens), a căror semnificaţie nu este cunoscută. Aceste modificări ar trebui 
considerate noninformative mai ales dacă studiile de linkage pot fi executate pentru a 
confirma asocierea modificării perechii de baze şi PAF-ul în familie.  

Strategia combinării dintre detecţia mutaţiilor utilzând electroforeza în plaje de gel şi 
testarea prin truncare proteică este disponibilă în anumite laboratoare şi are o rată de detecţie a 
mutaţiilor de 80%-90%. Scanarea mutaţiilor urmată de secvenţializarea genică se poate utiliza 
pentru evaluarea exonilor de la 1 la 14 de la nivelul APC, prin truncare proteică evaluându-se 
exonul 15. Unele laboratoare utilizează doar testarea prin truncare proteică, deoarece cele mai 
multe mutaţii APC realizează truncare precoce a proteinei. Această metodă este mai puţin 
sensibilă decât secvenţializarea detectând doar 80% dintre mutaţiile APC. Totuşi dacă mai 
mulţi membri ai unei familii făcând parte din mai multe generaţii sunt afectaţi analiza linkage 
poate fi efectuată chiar în familii care au testat negative pentru mutaţii APC. Indicaţiile 
studiilor de linkage se bazează pe un diagnostic clinic precis şi pe o corectă înţelegere a 
interconexiunilor genetice în cadrul familiei.  

Markerii utilizaţi pentru analiza linkage sunt strâns legaţi de locusul APC-ului şi pot fi 
utilizaţi la mai mult de 95% din membrii unei familii cu o acurateţe a determinării de 95%. 
Testarea linkage nu este disponibilă familiilor cu un singur individ afectat, fenomen întâlnit în 
peste 25% din cazurile de PAF. Este importantă conştientizarea fapului că testarea genetică 
pentru detectarea mutaţiilor liniilor germinative APC în cazul persoanelor care nu au mai fost 
testate nu are o acurateţe de 100% indiferent de procedeul utilizat [14]. 

În concluzie, există diferite teste disponibile pentru detecţia mutaţiilor APC, alegerea 
celui mai potrivit test realizându-se în funcţie de situaţia clinică.  
 

Metodologia testării clinice pentru determinarea mutaţiilor APC 
Vârsta medie de diagnostic a PAF este 29 ani, iar a cancerului colo-rectal din PAF de 

39 ani. Studiile de screening şi autopsiile au relevat faptul că polipii adenomatoşi pot fi 
prezenţi la circa 30% din indivizii de vârstă medie sau la vârstnici. Având în vedere această 
prevalenţă şi incidenţă cunoscută a cancerului colo-rectal, se pare că mai puţin de 1% dintre 
polipi malignizează. Perioada medie necesară evoluţiei secvenţei “polip-cancer in situ-cancer 
invaziv” şi distribuţia ratei de progresie nu sunt cunoscute exact, estimarea acestora făcându-
se prin date indirecte: observaţia directă a unor polipi benigni a arătat că transformarea 
malignă a necesitat un interval de 10-15 ani, “studiile portret” înregistrând vârsta medie a 
pacienţilor cu polipi aflaţi în diferite stadii de evoluţie şi a celor cu cancer invaziv. Observaţia 
directă a pacienţilor cu polipectomii în antecedente a arătat că apariţia şi degenerarea polipilor 
adenomatoşi are loc foarte rar înaintea unui interval mai mic de 3 ani [15].  

Indivizii cu istoric de PAF vor fi supuşi testelor genetice pentru a afla în ce măsură 
sunt purtători ai genelor de risc, examene care se vor efectua întregii familii. La pacienţii PAF 
se practică sigmoidoscopie începând cu vârsta de 10-12 ani, anual până la vârsta de 30 de ani, 
ulterior la fiecare 3-5 ani sau până când mutaţia liniei germinative este exclusă.  

Pacienţii cu risc (rudele de gradul I a indivizilor cu PAF) crescut ar trebui să intre în 
programul de screening pantru PAF începând cu vârsta de 10-12 ani. Dacă un test genetic 
informativ nu poate fi efectuat aceşti pacienţi sunt îndrumaţi să recurgă la screeningul 
endoscopic, efectuând o sigmoidoscopie anual începând cu vârsta de 12 ani frecvenţa testării 
diminuându-se cu fiecare decadă care urmează. După vârsta de 50 de ani aceşti pacienţi vor 
urma indicaţiile American Gastroenterology Association pentru screeningul pacienţilor cu risc 
mediu. 

Pentru pacienţii cu PAF discret se practică colonoscopie anual începând cu vârsta de 
10-17 ani [15]. 
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4. Sindromul polipozei juvenile – SPJ 
SPJ este sindromul polipozei hamartomatoase care se asociază cu risc crescut de 

cancer colo-rectal. Faţă de polipoza juvenilă care apare la 2% din copii, SPJ reprezintă un 
sindrom dominant autosomal de hamartomatoză gastro-intestinală polipoidă cu un risc care se 
asociază cu un risc crescut pentru cancer gastro-intestinal. Polipoza juvenilă are o marcă 
histologică caracteristică reprezentate de chisturi dilatate pline cu mucus, laminei proprii 
lipsindu-i stratul muscular neted [16]. Diagnosticul clinic de SPJ se stabileşte pe următoarele 
criterii: mai mult de 3-10 polipi juvenili colonici, prezenţa polipilor juvenili la nivelul 
întregului tract gastro-intestinal şi polipi juvenili (în orice număr) la pacienţi cu istoric de 
polipoză juvenilă 

Variantele clinice de ale SPJ includ SPJ cu afectare colonică primară, SPJ cu afectare 
gastrică şi SPJ generalizat al tractului gastro-intestinal. Polipii juvenili pot apare şi în cadrul 
sindroamelor Cowden, Gorlin şi Bannayan-Ruvalcaba-Riley, afecţiuni care trebuiesc excluse 
înainte de stabilirea diagnosticului clinic de SPJ. 

Sindromul polipozei mixte ereditare (HMPS) care a fost propus ca variantă a SPJ se 
caracterizează prin apariţia de polipi juvenili atipici, adenoame colonice, carcinoame colo-
rectale şi un potenţial crescut de apariţie a polipilor inflamatori hiperplastici. Acest sindrom ar 
trebui luat în considerare când se pune problema diagnosticării SPJ. HMPS se a fost asociat 
cu o modificare a unui locus de pe cromozomul 3q deşi gena responsabilă de manifestările 
clinice nu a fost identificată.  Analiza de linkage a identificat un locus responsabil de HMPS 
la nivelul 6q [16,17].  

Atitudinea actuală este aceea de a recolta de la aceşti indivizi ADN pentru a fi păstrat 
într-o bancă de ţesuturi pentru eventuala reevaluare a diagnosticului [17]. 

Complicaţiile benigne ale polipozei intestinale sunt reprezentate datorate polipozei 
intestinale se datorează hemoragiilor gastro-intestinale, obstrucţiei şi invaginării şi apar de 
obicei în primele trei decade de viaţă şi sunt urmate de complicaţii maligne care apar de 
obicei după a cea de a patra decadă de viaţă. SPJ este asociat cu un risc de 10%-38% de a 
dezvolta cancer colo-rectal, neoplazia pare a avea originea la nivelul componentei 
adenomatoase prezentă în polipoza juvenilă. Posibilitatea apariţiei cancerului la nivelul 
stomacului sau duodenului este mai scăzută (15%-21%) şi datorită localizărilor mai reduse a 
polipilor la nivelul tractului digestiv superior [17]. 
 

Testarea genetică pentru SPJ 
Studiile efectuate de Howe şi alţii între 1998-2001 au evidenţiat 2 loci diferiţi 

(18q21.1 şi 10q22q-23) care au arătat a avea un linkage puternic în familiile cu SPJ şi au 
evidenţiat faptul că genele cauzatoare care erau situate în aceşti loci erau 
MADH4/SMAD4/DPC4 şi BMPR1A (receptorii proteinei osoase morfogenetice), respectiv 
SMAD4 (the human homologue of the Drosophila) şi MADH4 care codează proteina Smad4, 
care este membru al familiei proteinelor Smad, o familie de proteine înalt conservată care 
servesc ca mediatori intracelulari cu reglarea semnalului transformării familiei factorului 
tumoral de creştere (TGF)-β. Identificarea mutaţiilor MADH4 în familiile SPJ a implicat 
inactivarea semnalizării familiei TGF-β. Această superfamilie include nu numai TGF-β1, 
TGF-β2 şi TGF-β3 dar şi proteinele osoase morfogenetice activina şi inhibina [17]. Cele mai 
recente identificări de mutaţii în linia germinativă a unuia dintre receptorii proteinei osoase  
morfogenetice, BMPR1A, în cazul persoanelor cu SPJ a sugerat că SPJ se datorează disrupţiei 
de semnalizare a acestei subclase nespecifice de liganzi TGF-β, proteine morfogenetice 
osoase. 

Teste pentru detectare a SPJ în momentul actual sunt diponibile doar într-un singur 
laborator în SUA. Persoanele cu SPJ şi membrii familiei lor sunt candidaţi potriviţi pentru 
testarea genetică în vederea determinării existenţei MADH4 şi BMPR1A mutante. Friedl et al 
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au observat un risc crescut de polipoză gastro-intestinală la indivizii la care s-au identificat 
mutaţii MADH4 care reprezintă prima corelare a genotip/fenotip făcută pentru SPJ [17,18]. În 
momentul actual se pare că nu există nici o dovadă pentru susţinerea acestui tip de testare în 
vederea prezicerii vârstei de instalare, severităţii, tipului de simptome sau a ratei de progresie 
a neoplaziei la pacienţii asimptomatici. 

Identificarea mutaţiei liniei germinative este importantă pentru stabilirea indicaţi 
corecte în vederea intrării acestor pacienţi într-un program de screening endoscopic. Ca şi în 
cazul altor strategii de testing genetic dacă nici o mutaţie nu este identificată la nici unul din 
membrii afectaţi ai unei familii atunci rezultatele nu au rol informativ pentru îndreptarea către 
screening genetic a altor membri ai familiei care ar putea avea un risc crescut de a dezvolta 
neoplazii colo-rectale. Acest rezultat nu certifică inexistenţa susceptibilităţii moştenite a 
riscului crescut de a dezvolta cancer colo-rectal, ci induc faptul că testul nu a fost suficient de 
sensibil pentru a detecta mutaţia. 
 

Algoritm de screening pentru SPJ 
Vârsta de diagnostic are, două vârfuri: unul în copilărie iar al doilea în jurul vârstei de 

28 ani. SPJ multiplă necesită polipectomie colonoscopică în cazul pacienţilor cu un număr 
mic de polipi deoarece riscul de apariţie al complicaţiilor (hemoragie, obstrucţie) se reduce 
semnificativ. În cazul formelor severe se indică colectomie totală cu anastomoză ileo-rectală. 
Mucoasa rectală necesită a fi îndepărtată la pacienţii cu formă difuză de SPJ datorită riscului 
remanent de a dezvolta cancer pe rectul restant. Pacienţilor cu SPJ le este indicată efectuarea 
colonoscopiei începând cu vârsta de 15-18 ani anual sau odată la 2 ani, chiar mai devreme 
dacă simptomatologia o necesită [18]. 
 

5. Sindromul Peutz - Jeghers - SPJGH 
SPJGH este un sindrom de polipoză hamartomatoasă şi se caracterizează prin polipoză 

hamartomatoasă gastro-intestinală şi macule melanocitare la nivelul buzelor, mucoasei bucale 
şi degetelor. Este un sindrom autosomal dominant care apare  1: 200000 de naşteri. Polipii 
hamartomatoşi care apar în acest sindrom sunt caracterizaţi prin benzi de  ţesut muscular 
neted prezent în lamina proprie. Diagnosticul clinic de SPJGH se poate suspiciona dacă se 
evidenţiază doi sau mai mulţi polipi de tip Peutz-Jeghers în tractul gastro-intestinal sau dacă 
un polip Peutz-Jeghers se asociază cu pigmentare caracteristică sau cu antecedente heredo-
colaterale de SPJGH [19]. 

Clinic se observă: 
a) pigmentaţie cutanată: 1) macule melanice de culoare maron închis, situate la 

maginea mucoasei labiale, la nivelul mucoasei bucale şi digestive; 2) mai puţin frecvent 
macule melanice se întâlnesc la nivelul tegumentului periorbital, perinazal, auricular, perianal, 
vulvar; 3) maculele melanice nu se regăsesc la naştere, apar în copilărie atingând un maxim 
de intensitate la pubertate; 4) pot degenera odată cu înaintarea în vârstă dar nu s-au raportat 
cazuri de malignizare [19] 

b) polipoza intestinală: simptomatologia este reprezentată de dureri abdominale şi 
invaginaţie recurentă; + anemie hipocromă, melenă sau rectoragii, hematemeză; localizarea 
cea mai frecventă este situată la nivelul colonului. 

Aproximativ 50% dintre pacienţii cu SPJGH nu au antecedente familiale. Persoanele 
care prezintă însă un istoric familial sugestiv penetraţia este aproape completă. În afară de 
predispoziţia pentru cancer colo-rectal, SPJGH este asociat cu un risc crescut pentru anumite 
neoplasme, cancer pancreatic, pulmonar, uterin, gastric, cancer de sân, melanoame. Datorită 
posibilităţii apariţiei unor cancere care au origine în diferite ţesuturi este necesar un program 
de supraveghere extins. Acest program de supraveghere este bazat pe recomandările din „St. 
Mark`s Polyposis Registry” care s-au elaborat pe baza unor opinii ale experţilor în materie şi 
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nu pe baza unor dovezi provenite din trialuri clinice. Aceste criterii au fost reevaluate de 
curând în vederea detalierii testelor specifice şi specificării intervalelor de testare recomandate 
[18,19].  
 

Testarea genetică pentru SPJGH 
Managementul SPJGH a fost îmbunătăţit semnificativ în 1998 prin identificarea genei 

implicate în aproximativ 40%-60% din cazurile de SPJGH (STK11/LKB1). STK11 este o 
serin treonin kinază care se poate localiza în nucleu, rolul său în reglarea funcţiilor este parţial 
cunoscut. STK11 (gena serine/threonine kinase 11) prezintă 9 exoni care codează 436-
aminoacid serin treonin kinaza care poate fi implicată în încetarea ciclului celular G1. 
Activitatea kinazică a STK11 pare a fi importantă în efectul său supresor tumoral. Într-adevăr 
mutaţiile fără sens care prezic eliminarea activităţii kinazice ale LKB1 dar nu şi ale structurii 
au fost observate la pacienţii cu SPJGH. Karuman et al. au arătat ca LKB1 se asociază cu p53 
având rol în reglarea specifică a căilor apoptotice p-53 dependente [19]. 

Testarea genetică pentru  SPJGH se poate realiza, actualmente existând teste care 
detectează mutaţia STK11, aceasta fiind singura genă identificată a fi implicată în producerea 
SPJGH. Persoanele cu SPJGH şi rudele lor sunt candidaţii cei mai potriviţi pentru testarea 
genetică utilizându-se teste care evaluează mutaţiile STK11. Analizarea mutaţiilor STK11 se 
face de obicei prin secvenţializarea ADN-ului, care are o sensibilitate de aproximativ 70% în 
familiile cu SPJGH cunoscute pentru linkage-ul cu STK11. Analizarea ADN-ului pare a avea 
o sensibilitate analitică scăzută printre acei indivizi cu SPJGH sporadic. Mutaţiile identificate 
sunt reprezentate de mutaţiile fără sens, mutaţiile cu sens greşit, mutaţiile deleţie-inversie. 
Mutaţiile cu sens greşit reprezintă 35% dintre mutaţiile detectate prin secvenţializarea ADN-
ului. Aceste mutaţii pot avea o semnificaţie necunoscută şi pot avea o valoare limitată în 
managementul pacienţilor în funcţie de localizarea schimbării şi tipului de schimbare a 
aminoacidului [19,20]. 

Aproximativ 50% dintre cazurile de  SPJGH par a fi cauzate de mutaţiile STK 11.  
Testarea în acest caz nu are rol în evaluarea vârstei de instalare, severitatea, tipul de sindrom 
sau rata progresiei la pacienţii asimptomatici. Identificarea unei mutaţii STK11 poate fi 
motivul recomandării intrării într-un program de supraveghere a persoanelor purtătoare. Ca în 
toate sindroamele de polipoză intestinală testarea genetică pentru diagnosticarea SPJGH ar 
trebui să înceapă prin testarea unui membru afectat al familiei testate. Dacă mutaţia SRK11 
este evidenţiată se indică testarea genetică a părinţilor  
neafectaţi, a rudelor mai ales dacă unul dintre părinţi prezintă o mutaţie STK11. 
 

Algoritm de screening 
În sindromul Peutz-Jeghers [20] se recomandă efectuarea colonoscopiei începând cu 

vârsta de 18 (sau mai devreme dacă simptomatologia o impune), o dată la 3 ani. Se practică 
polipectomia, în special când polipii au peste 1,5 cm iar postoperator se recomandă 
colonoscopia pentru depistarea recurenţelor. Se recomandă screening periodic pentru sân, 
cervix uterin, testicule, ovare, tract gastrointestinal superior, pancreas. 
 

6. Sindromul Cowden 
Este o afecţiune autozomal dominantă cauzată de o mutaţie localizată pe braţul lung al 

cromozomului 10 caracterizat prin multiple leziuni hamartomatoase situate la nivelul 
tegumentelor, mucoaselor, sân, tiroidă, tractului gastro-intestinal având o incidenţă crescută 
pentru cancer mamar şi tiroidian. 

Leziuni cutanate şi mucoase: la nivelul tegumentului – papule faciale, cheratoză, 
fibroame scleroase multiple; papilomatoza mucoasei orale. 

Manifestări extra gastro-intestinale: adenomatoză tiroidiană, adenocarcinom folicular, 
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3-12%; carcinom mamar de tip ductal (25-50% din cazuri), frecvent bilateral 
Polipoza gastro-intestinală: manifestă la 40-70% dintre pacienţi; polipi sesili de mici 

dimensiuni cu proliferare exofitică minoră şi modificare minoră a muscularis mucosae. 
Manifestări la nivelul S.N.C.: macrocefalia, gangliocitom cerebelar, retard mintal 

[20,21] 
 

7. Sindromul Ruvalcaba-Myre-Smith 
Sindrom care se caracterizează prin microcefalie, disfuncţie cognitivă şi motorie, 

lipoame viscerale şi subcutanate, hemangioame, macule pigmentare şi polipoză de tip 
adenomatos juvenil la nivelul colonului. Nu este documentată transformarea malignă 
leziunilor anterioare.  

Ca şi în sindromul Cowden  prezintă o modificare la nivelul braţului lung al 
cromozomului 10 (10q21-23) ceea ce făcut să fie considerat ca o expresie a aceleiaşi maladii 
[20,21]. 
 

CONCLUZII 
Viitorul tratamentului cancerului colo-rectal este reprezentat de screening-ul efectuat 

în timp util şi la persoanele strict recomandate.  
Este important de subliniat dezvoltarea testelor genetice, care au început să aibă o 

specificitate din ce în ce mai mare odată cu descifrarea hărţii genomului uman. Indivizilor cu 
rezultate incerte sau pozitive ale testelor genetice pe viitor trebuie să fie informaţi de 
necesitatea recoltării de probe de ADN modificat pentru a fi disponibile ulterior la apariţia 
evetualelor noi metode de investigare. 

Strategiile de screening vor trebui îndreptate spre detecţia cancerelor precoce pentru a 
reduce morbiditatea şi mortalitatea, şi de asemenea spre rezecţia polipilor premaligni pentru a 
reduce incidenţa cancerului colo-rectal.  

Stabilirea exactă a carcinogenezei colo-rectale va aduce multiple beneficii ce includ: 
diagnosticul presimptomatic al cancerului colo-rectal ereditar, evaluarea potenţialului malign 
tumoral, individualizarea procedeelor operatorii şi a sensibilităţii la chimioterapice, predicţia 
posibilităţii de apariţie a unui al doilea cancer primar [21]. 
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TESTICULAR CANCER – THE SUCCESS OF MULTIMODAL THERAPY (Abstract): Testicular neoplasia 
constitutes a chapter of particular interest in oncology, given its increased curability in comparison with most 
solid tumors. Early diagnosis is important because it allows the patients to be treated in the first stages of the 
disease, in which morbidity associated with therapy is minimal, and increased survival represents certitude. The 
medical staff, as well as the general population, must be advised upon suggestive signs and symptoms, and also 
on the imaging characteristics of such cancers (ultrasound and CAT scans being in the spotlight), so that the 
period of time until confirmation of the diagnosis (by pathology exam) – which in turn influences therapy 
decision – is obtained may be as short as possible. Surgery represents a very important component of multimodal 
therapeutic strategy for patients diagnosed with testicular cancer, both for low/volume tumors and for the more 
advanced stages of disease. Surgical interventions (orchiectomy, retroperitoneal lymph node resection with or 
without sympathic nerve preservation, resection of singular metastases) contribute decisively to the high 
percentage of long term cures, and can play a role in increasing the survival of patients with chemoresistant 
metastatic disease. Chemotherapy is mandatory in the treatment of locally advanced and metastatic 
seminomatous germ cell tumors (GCT). This may be seen also as an option to annihilate possible pathology 
diagnostic errors (mostly due to lack of tumor marker dosing) which determine a non-seminomatous GCT to be 
treated as a seminoma, thus greatly diminishing therapeutic efficacy. There are several chemotherapeutic agents 
with extremely efficient activity on seminomatous testicular tumors, but the etoposide/cisplatin protocol remains 
still the gold standard. Non-seminomatous GCTs have a lesser response to chemotherapy and therefore a higher 
relapse rate and a poorer prognosis.  
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INTRODUCERE 
Tumorile germinale testiculare (TGT) sunt cancere puţin frecvente (1% din toate 

cancerele masculine). Prezintă un profil epidemiologic unic pentru tumorile solide, cu un 
maxim de incidenţă la 25-35 ani şi un profil distinctiv rasial şi geografic: incidenţă crescută la 
populaţia caucaziană a nordului Europei şi în Statele Unite (risc de apariţie de 1 la 400 
persoane). Incidenţa brută a TGT în Europa este de 4,8/100.000/an, iar mortalitatea de 
0,35/100.000/an. Circa 60% din aceste cancere sunt non-seminomatoase sau mixte, 2-3% se 
prezintă ca tumori bilaterale. [1] 

Incidenţa TGT a crescut constant în secolul XX (15-20% la fiecare 5 ani). Motivaţia 
creşterii incidenţei cancerului de testicul nu este cunoscută, dar frecvent se invocă ipoteza 
creşterii nivelelor componentelor endogene sau exogene de estrogeni ce afectează testiculul 
embrionar. Supravieţuirea la 5 ani a crescut spectaculos de la 63% în 1960 la 93% în prezent 
(Statele Unite). Această ameliorare este datorată protocoalelor moderne de chimioterapie 
(CHT) pe bază de cisplatin, chirurgiei retroperitoneale şi progreselor imagisticii (computer 
tomografie). 

Aproximativ 90-95% dintre pacienţi se prezintă cu TGT primare şi 10% sunt 
diagnosticaţi cu boală metastatică sau în situaţii în care tumora primară testiculară este ocultă 
sau a regresat. 

Trebuie de la început subliniat că un examen clinic atent rămâne cea mai bună metodă 
diagnostică, iar evaluarea imagistică are un rol limitat în depistarea cancerului testicular. 
Examenul anatomo-patologic al piesei de orhiectomie (cale de abord inghinală, testicul întreg) 
deţine un rol central în stabilirea diagnosticului de certitudine, a apartenenţei tumorii la unul 
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dintre cele două tipuri histologice majore şi în stadializare, reprezentând în consecinţă un 
factor prognostic independent de importanţă capitală. [2] 

 
CONDUITA TERAPEUTIC Ă ÎN TUMORILE GERMINALE TESTICULARE 
 
Tratamentul neoplasmelor testiculare asociază intervenţii chirurgicale cu chimioterapia 

şi în unele cazuri cu radioterapia. Succesele terapeutice în aceste cancere s-au concretizat în 
creşterea impresionantă a supravieţuirii pacienţilor, de la 60% în 1960 la peste 90% după 
1990. [3] 

Această ameliorare a fost posibilă odată cu progresele determinate de recunoaşterea 
rolului examenului histopatologic coroborat cu evaluarea nivelului seric al markerilor 
tumorali, de introducerea chimioterapiei cu cisplatin, de rafinarea tehnicilor chirurgicale şi de 
utilizarea unei aparaturi de radioterapie din ce în ce mai performante. [4] 

1. Rolul chirurgiei în cancerul testicular 
Chirurgia este o parte integrantă a diagnosticului şi tratamentului cancerelor 

testiculare. Tratamentul chirurgical al leziunilor tumorale este orientat spre două ţinte 
principale: 

a) tumora testiculară – necesită orhiectomie radicală; aceasta constă în ablaţia în bloc a 
întregului testicul, a vaginalei şi a cordonului testicular atât în scop diagnostic (confirmarea 
histopatologică a naturii maligne şi stadializarea) cât şi terapeutic (înlăturarea definitivă şi 
completă a leziunii primare). 

b) metastazele ganglionare retroperitoneale – pot fi obiectul unei limfadenectomii, cu 
acelaşi triplu scop: diagnostic, stadializarea bolii şi terapeutic (controlul evoluţiei tumorale 
retroperitoneale). 

 

 
Orhiectomia inghinală radicală joacă un rol esenţial în diagnosticul şi tratamentul  

tumorilor germinale testiculare (TGT), fiind asociată cu o morbiditate minimă şi lipsită de 
mortalitate. Orhiectomia pe cale inghinală rămâne un gest obligatoriu în faţa oricărei 
formaţiuni tumorale testiculare, ce asigură diagnosticul şi în acelaşi timp controlul local la 
aproape 100% din pacienţii cu cancer testicular, şi chiar vindecarea pentru unii dintre aceştia. 
Ca prim gest terapeutic, trebuie precedată şi urmată întotdeauna de evaluarea nivelelor 
markerilor tumorali (AFP, HCG şi LDH). [5] 

În ceea ce priveşte rolul şi tehnica celei de a doua intervenţii chirurgicale majore în 
cancerul testicular – limfadenectomia retroperitoneală (LR) – persistă concepţii şi controverse 
ce au evoluat continuu în ultimii 20 de ani. Tradiţional, LR presupune disecţia ţesutului 

Fig. 1 Modele de disecţie a adenopatiilor retroperitoneale pentru un 
neoplasm testicular primar: 

A. drept; B. stâng 

A. B. 
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limfoganglionar de la nivelul ariilor suprahilare renale la bifurcaţia arterei iliace comune, de 
la un ureter la celălalt, fiind o procedură radicală, care sacrifică filetele nervoase simpatice 
eferente odată cu înlăturarea „în bloc” a ţesutului limfatic (Fig. 1). Din acest motiv, 
anejacularea / ejacularea retrogradă şi infertilitatea reprezintă principalele sechele 
postoperatorii, care diminuează considerabil calitatea vieţii acestor pacienţi şi le compromit 
uneori complianţa la tratament, şi în consecinţă rezultatele terapeutice.  

În prezent, dezvoltarea tehnicilor de nerve-sparing a permis reducerea semnificativă a 
apariţiei acestor complicaţii. Pentru că este o intervenţie laborioasă, de multe ori riscantă, LR 
necesita o pregătire şi o experienţă deosebită din partea chirurgului.  

Rezultatele practicării chirurgiei „de salvare” la cei cu boală retroperitoneală cu 
metastaze viscerale şi valori crescute ale markerilor tumorali după CHT sunt pozitive în 
termenii supravieţuirii pe termen lung. Mai multe studii au confirmat necesitatea de a se 
rezeca toate sediile cu boală reziduală după CHT (plămân, mediastin, retroperitoneu), dacă 
acest lucru este posibil, pentru că există în aproximativ 30% din cazuri o discordanţă între 
evidenţele histologice ale materialului rezecat şi tumora primară. [6] 

2. Rolul radioterapiei în cancerul testicular 
Radioterapia (RT) a constituit singura modalitate terapeutică în formele avansate de 

cancer testicular până în anii ’70. Astăzi, rolul RT este uneori controversat şi oricum limitat, 
datorită pe de o parte rezultatelor foarte bune obţinute de chimioterapia sistemică şi disecţia 
ganglionară retroperitoneală, dar şi efectelor secundare tardive după iradierea pe câmpuri largi 
abdominale [7]. Radiosensibilitatea cancerelor testiculare depinde de tipul histologic: aceasta 
este satisfăcătoare pentru seminoame şi modestă pentru tumorile non-seminomatoase. 

RT (fascicule de fotoni cu energie înaltă) rămâne tratamentul de elecţie al 
seminoamelor pure în stadiile I, IIA şi IIB (stadializarea TNM - 2002) atât în scop profilactic 
(tumoră limitată la testicul), cât şi în scop terapeutic, când există probele imagistice ale unor 
metastaze ganglionare. 

3. Rolul chimioterapiei în cancerul testicular 
Tumorile germinale maligne testiculare sunt un model de boală neoplazică curabilă 

prin chimioterapie (CHT) chiar şi în stadii avansate. Chimioterapia TGNS reprezintă una din 
cele mai incitante şi pline de succes istorii ale oncologiei moderne. Dezvoltarea CHT în 
ultimele două decade a permis ameliorarea spectaculoasă a supravieţuirii în cancerele 
testiculare.  

Citostaticele cele mai active în monochimioterapia cancerelor testiculare sunt: 
cisplatin (CDDP), carboplatin, vinblastina (VBL), bleomicina (BLM), etoposid (VP-16), 
ifosfamida (IFM), actinomicina D (AMD), ciclofosfamida (CTX) şi paclitaxel; acestea sunt 
capabile să producă remisiuni complete (RC) în 30-50% din cazuri. Doxorubicina/epirubicina 
şi vincristina sunt mai puţin active, răspunsurile obţinute fiind mai mici de 20% din cazuri. [1] 

 
STRATEGIA TERAPEUTIC Ă ÎN CANCERELE TESTICULARE 
 
1. Tratamentul neoplaziei germinale intratubulare (ITGCN) 
Aproximativ 5% dintre bărbaţii cu cancere testiculare au ITGCN la nivelul testiculului 

controlateral. (8) În 50% dinte aceste cazuri, ITGCN progresează, în interval de 5 ani, spre 
boală invazivă. Urmărirea riguroasă este o opţiune teoretic viabilă de management, dar se 
consideră că, în final, aproape toate cazurile vor evolua spre boală invazivă.  

Chimioterapia nu este eficientă în ITGCN; polichimioterapia pe bază de cisplatin 
determină dispariţia temporară a ITGCN din testiculul controlateral, dar rata de recurenţă 
ulterioară este mare (riscul cumulativ la 5 ani şi la 10 ani este estimat la 21% şi, respectiv, 
42%) [9]  
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Radioterapia (RT) este tratamentul de elecţie pentru ITGCN controlaterală. Dozele 
mici de radiaţii (13-20 Gy) pot eradica ITGCN, prezervând în cea mai mare parte funcţia 
celulelor Leydig. Rezultatul este dispariţia celulelor germinale din testiculul restant, dar, 
oricum, cea mai mare parte a bărbaţilor cu ITGCN sunt deja infertili [10,11]. Ocazional, după 
18-20 Gy se produce afectarea producerii de androgeni, cu deficit clinic la 20-25% dintre 
bărbaţi. Există dovezi în favoarea faptului că administrarea unor doze mai mici de iradiere 
(ex.: 13 Gy) poate avea o eficacitate egală în eradicarea celulelor germinale, cu prezervarea 
secreţiei de androgeni [12]. 

 
Tabel I. Protocoalele de chimioterapie primară active în cancerul testicular 

 

BEP  Cel mai utilizat şi mai eficient protocol în TGT ! 
Bleomicină (BLM) 30 mg/m2 (30.000 UI/m2) I.V. zilele 1, 8, 15 
Etoposid (VP-16) 100 mg/m2 I.V. zilele 1-5 
Cisplatin (C-DDP) 20 mg/m2 I.V. zilele 1-5   sau   50 mg/m2 zilele 1-2 

Ciclurile se repetă la 21 zile, 3 cicluri în formele de prognostic bun şi 4 cicluri în cele cu prognostic nefavorabil. 
PVB (Einhorn) Este inferior regimului BEP ! 
Cisplatin 20 mg/m2 I.V. perfuzie scurtă zilele 1-5, la fiecare 3 săptămâni 
Vinblastină 6 mg/m2 I.V. zilele 1+2 la fiecare 3 săptămâni, în total 5 administrări 
Bleomicină 30 mg/m2 I.V., 12 săptămâni începând din ziua 2 (apoi 9, 16 etc.) 

VAB-6  Se administrează 3 cicluri la 4 săptămâni interval. 
Vinblastină 4 mg/m2 I.V. ziua 1 
Ciclofosfamidă 600 mg/m2 I.V. ziua 1 
Bleomicină 30 mg I.V. în bolus ziua 1 
Bleomicină* 20 mg/m2 I.V. perfuzie continuă zilele 1-3 
Cisplatin 120 mg/m2 I.V. ziua 4 

* nu se administrează în ciclul al treilea 
 
2. Tratamentul tumorilor germinale seminomatoase 
a. Stadiul I prezintă o rată de vindecare de peste 95%.  
Orhiectomia pe cale inghinală reprezintă primul gest terapeutic, putând determina 

vindecarea a 80% din pacienţi chiar fără tratament adjuvant [13]. 
Radioterapia profilactică (doze totale de 25-30 Gy în 15 fracţii) a ganglionilor 

retroperitoneali este recomandată chiar şi atunci când examenul CT nu atestă invazia acestora, 
deoarece circa 15% din aceşti pacienţi prezintă metastaze ganglionare oculte, ce pot fi 
vindecate prin RT. Studii de fază II sugerează că rezultate similare pot fi obţinute cu un singur 
ciclu de carboplatin în adjuvanţă, cu toxicitate mai redusă. Ratele de recidivă (în afara 
câmpului de iradiere) sunt de aproximativ 15% la 3 ani după orhiectomie şi 3-4% după RT 
retroperitoneală.  

Supravegherea atentă periodică, fără tratament, a fost utilizată ca alternativă de 
management în stadiul I de tumori seminomatoase, dar este mai dificilă decât în cazul 
tumorilor non-seminomatoase, deoarece nu există un marker eficient disponibil pentru 
urmărirea evoluţiei neoplaziei. Se va efectua o radiografie toracică şi o examinare clinică la 1 
lună şi apoi la 3 luni, timp de 2 ani, ulterior la 6 luni până la 5 ani. 

b. Stadiul II este împărţit pentru planificarea tratamentului şi prognostic în boală 
voluminoasă (tumori mai mari de 5 cm la examenul CT) şi nevoluminoasă.  

Opţiunile de tratament sunt: 
• la pacienţii cu tumori de mici dimensiuni – orhiectomia inghinală radicală 

urmată de iradierea ganglionilor limfatici retroperitoneali şi ganglionilor pelvini 
homolaterali. Evidenţele favorizează omisiunea RT profilactice a mediastinului şi gâtului. 
Iradierea ganglionilor limfatici iliaci homolaterali nu este necesară. 
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• la pacienţii cu mase tumorale voluminoase – orhiectomia inghinală urmată de 
CHT combinată (regimuri pe bază de cisplatin), sau iradierea ganglionilor limfatici 
abdomino-pelvini. Procentul de recădere este mai mare după RT tumorilor voluminoase, 
de aceea unii autori recomandă CHT primară pentru pacienţii cu boală voluminoasă (5-10 
cm). Persistă controversa dacă orice masă reziduală prezentă la terminarea CHT ar trebui 
să fie iradiată empiric, sau dacă masele > 3 cm ar trebui rezecate. [14] 

Stadiile II de prognostic bun includ toate tumorile testiculare cu afectare 
retroperitoneală în care ganglionii măsoară  mai puţin de 5 cm în diametrul maxim transvers 
(stadiile IIA şi IIB). În aceste situaţii RT se efectuează pe ganglionii para-aortici homo- şi 
contro-laterali (câmp de iradiere tip “dog leg”); se administrează şi o suplimentare (boost) de 
5-7,5 Gy. RT trebuie încă considerată ca un tratament eficace în stadiile IIB (rate de recidivă 
de 12%). CHT se va efectua ca în stadiul IIC (vezi mai jos), fiind o alternativă activă (vindecă 
70-80% din pacienţi).  

Seminoamele în stadiile II afectează testiculul şi ganglionii para-aortici 
retroperitoneali. Riscul de recidivă este mai crescut (peste 35%) când sunt afectaţi > 5 
ganglioni, când mai mulţi ganglioni au dimensiuni de > 2 cm sau când există invazie 
extraperitoneală (boală voluminoasă) [15]. 

Mai mult, volumul de iradiere ar trebui să fie prea mare şi ar trebui să includă 
parenchim hepatic şi renal, contribuind la toxicitatea crescută. La aceşti pacienţi se recomandă 
asocierea CHT cu protocol EP (4 cicluri) ± bleomicină (BEP – 3 cicluri); bleomicina poate fi 
omisă la pacienţii < 40 ani sau la cei cu disfuncţii pulmonare sau cu risc crescut de 
pneumonite.  

c. Stadiile III şi IV  sunt de obicei curabile. Opţiunea standard de tratament este 
orhiectomia inghinală radicală, urmată de polichimioterapie [16]. 

La pacienţii cu seminom, masele reziduale după CHT, deşi persistente, sunt deseori 
fibrotice; din acest motiv, limfadenectomia nu este la fel de frecvent luată în discuţie în 
tratamentul tumorilor reziduale după CHT, precum în cazul TGNS. Mase discrete/mari (> 3 
cm) pot conţine însă seminom rezidual ce va necesita terapie suplimentară. Totuşi, s-a 
comunicat că mărimea masei reziduale nu se corelează bine cu boala activă reziduală, că 
majoritatea maselor reziduale nu cresc, şi că evaluarea frecventă prin markeri şi examen CT 
este o opţiune viabilă chiar şi când masa reziduală este ≥ 3 cm.  
 
 

Tabel II. Probabilitatea de existenţă a bolii reziduale după CHT în tumorile seminomatoase 
 

Mărime tumoră % rezecţie completă % cancer 

> 3 cm 78 30 

< 3 cm 40 15 

 
 

Combinaţiile chimioterapice recomandate actual includ protocoalele: BEP (3 cicluri) 
sau EP (4 cicluri – la pacienţii cu prognostic bun – reprezintă standardul de tratament actual). 

Alte protocoale par să producă supravieţuiri similare, dar sunt mai puţin utilizate în 
mod obişnuit în clinică: PVB (cisplatin + vinblastină + bleomicină) sau VIP (etoposid + 
ifosfamidă + cisplatin) 

 
3. Tratamentul tumorilor germinale testiculare non-seminomatoase 
a. Stadiile limitate de boală (stadiul I clinic)  
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1/3 din pacienţii cu cancer testicular se prezintă în stadiul I de boală. Definiţia 
stadiului I este: neoplasm testicular diagnosticat histologic postorhiectomie, valori normale 
ale markerilor tumorali, explorări imagistice normale. Deşi incluşi iniţial în stadiul I, 20-30% 
dintre pacienţi se prezintă cu metastaze ganglionare retroperitoneale la momentul explorării 
chirurgicale. 

 
Tabel III. Strategia terapeutică în seminoamele pure 

 

Stadiu Opţiuni terapeutice 

I 
Supraveghere  atentă 
RT pe ganglionii subdiafragmatici (eventual DT reduse - 25Gy) 
CHT adjuvantă (carboplatin sau BEP x 2 cicluri) 

II  CHT (BEP) x 4 cicluri 
RT pe ganglionii la care nu s-a obţinut remisiunea completă imagistică 

III  
RT radicală pe ganglionii retroperitoneali 
CHT (BEP) x 4 cicluri 
Chirurgie ? 

 
Nu există încă un consens în privinţa unui model prognostic unic care să fie capabil de 

a distinge între stadiile I de TGNS cu risc crescut şi cu risc scăzut. Prezenţa embolilor 
tumorali în vasele tumorii primare la examenul histologic este recunoscută ca fiind cel mai 
important factor predictiv independent. Pentru recidivă, prezenţa carcinomului embrionar în 
tumora primară, absenţa teratomului/elementelor viteline (yolk-sac), nivele normale ale AFP 
la momentul diagnosticului şi expresia Ki67 au valoare prognostică în mai multe studii. [17] 

TGNS sunt apreciate ca fiind radiorezistente. Alegerea tratamentului depinde atât de 
tipul histologic cât şi de concentraţiile markerilor tumorali. În majoritatea ţărilor europene, 
după orhiectomie se discută trei opţiuni terapeutice: a. disecţia ganglionilor retroperitoneali (± 
tehnici de nerve-sparing), b. CHT adjuvantă, c. supravegherea periodică riguroasă.  

Limfadenectomia – în TGNS în stadiile I, cea mai frecventă opţiune rămâne disecţia 
ganglionilor retroperitoneali pe baza datelor furnizate de tehnicile de identificare a drenajului 
limfatic specific pentru tumorile testiculare. Această procedură are nu numai un rol 
prognostic, ci şi terapeutic, determinând vindecarea la 50% din pacienţii cu TGNS cu afectare 
retroperitoneală. Efectele secundare majore sunt ejacularea retrogradă şi infertilitatea 
funcţională la pacienţii tineri, prin sacrificarea filetelor nervoase simpatice postganglionare. 
Tehnicile chirurgicale de conservare a acestor filete dezvoltate în anii ’80 au eliminat practic 
aceste inconveniente.  

Pacienţii cu stadii I TGNS pot fi împărţiţi în trei grupe prognostice: cu risc scăzut 
(pacienţii cu teratom matur şi fără invazie vasculară), cu risc intermediar (cu teratom matur şi 
invazie vasculară) şi cu risc crescut (fără teratom matur şi cu invazie vasculară). Ratele de 
recidivă în aceste trei grupe sunt de 0%, 29% şi respectiv 69%. Modelul prognostic imaginat 
de aceste grupe identifică un subgrup cu risc foarte redus de recidivă (15-20%) , ce ar 
reprezenta 1/3 din pacienţii cu TGNS în stadiul I şi ar putea fi cu succes tratat numai prin 
supraveghere strictă. La pacienţii cu risc crescut, disecţia ganglionară retroperitoneală 
determină reducerea riscului de recidivă cu 23%, în timp ce asocierea a două cicluri tip BEP a 
redus acest risc până la 3-4%.  

Supravegherea periodică riguroasă este o altă opţiune în stadiul I TGNS, ratele de 
recidivă putând ajunge însă până la 30%. Timpul mediu până la recidivă este de 5-6 luni, dar 
la 10% din pacienţi survine recidiva tardivă (la 2 ani după orhiectomie); cel mai frecvent 
sediu este retroperitoneul (61%), metastazele pulmonare survin la 25% din cazuri şi 4% din 
pacienţii cu recidivă prezintă markeri negativi [18]. Creşterea valorii markerilor tumorali 
serici poate surveni în circa 2/3 din cazuri şi poate reprezenta singura evidenţă a bolii la 20% 
din pacienţi. Prin CHT se pot obţine rate importante de vindecare la pacienţii cu recidivă. 
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Deşi au fost identificaţi şi alţi factori prognostici în diferite modele, cei mai puternici factori 
predictivi ai metastazării oculte în stadiile I TGNS rămân volumul tumoral crescut de 
carcinom embrionar şi prezenţa invaziei vasculare/limfatice. 

Chimioterapia adjuvantă a fost sugerată ca a treia alternativă la aceşti pacienţi. La 
pacienţii cu factori de risc nefavorabili, administrarea a 2 cicluri BEP este pe cale să devină 
conduita standard actuală, dar ţinând cont şi de evoluţia tehnicilor operatorii de conservare a 
nervilor simpatici, avantajele CHT asupra primelor două opţiuni terapeutice nu sunt totuşi 
clare. Deşi această modalitate evită riscurile LR şi durata terapiei este scurtă, pacienţii rămân 
expuşi la toxicitatea imediată/tardivă a CHT.  

b. Tratamentul stadiilor II de boală (loco-regională)  
Tratamentul în stadiul II (ganglioni lomboaortici sub 10 cm în diametru) a fost până 

recent exclusiv chirurgical (ablaţia bilaterală a ganglionilor lomboaortici), însă 50% din 
pacienţi dezvoltau ulterior metastaze, iar 30% înregistrau anejaculare. Introducerea unei CHT 
eficace a determinat diferenţierea atitudinii terapeutice în acest stadiu. Se recomandă ca la 
pacienţii cu boală metastatică retroperitoneală, cu dimensiuni > 3 cm să se administreze CHT 
iniţială (4 EP sau 3 BEP), urmată de LR dacă există boală reziduală radiografic. Pacienţii cu 
adenopatii < 5 cm trebuie trataţi iniţial chirurgical (LR). [15] 

Pacienţii cu TGNS în stadiul II care nu pot beneficia de o rezecţie completă a 
ganglionilor retroperitoneali sau care prezintă valori crescute ale markerilor tumorali după LR 
vor fi trataţi în acelaşi mod ca pacienţii cu stadiul III de boală. 

c. Tratamentul stadiilor diseminate de boală (III şi IV)  
Peste o treime din pacienţii cu TGNS se prezintă în stadii diseminate de boală. Cele 

mai frecvente sedii ale metastazelor sunt: plămânii, ficatul, osul şi creierul. Aceşti pacienţi 
constituie un grup heterogen, fiind împărţiţi în 2 categorii:  

o cu factori prognostici favorabili (boală minimă / moderată)  
o cu factori prognostici nefavorabili (boală avansată). 

� Tratamentul bolii de prognostic favorabil 
Ratele de vindecare predictibile în acest grup de pacienţi sunt de peste 90% cu CHT şi 

eventuala rezecţie chirurgicală a bolii reziduale. Introducerea cisplatin în asociaţiile de CHT, 
la sfârşitul anilor ’70, a determinat ameliorarea spectaculoasă a ratelor de răspuns şi de 
vindecare şi a modificat prognosticul tumorilor germinale. 

Studiile clinice iniţiale identificaseră ca eficace combinaţiile cu cisplatin, vinblastină, 
bleomicină/dactinomicină şi ciclofosfamidă. Terapia de menţinere a fost eliminată şi 
vinblastina a fost înlocuită cu etoposid [19]. 

În ciuda faptului că majoritatea pacienţilor sunt vindecaţi, efectele secundare 
determinate de chimioterapie sunt uneori importante şi trebuie avute în permanenţă în vedere, 
în special la pacienţii tineri. Efectele secundare ale cisplatin includ insuficienţa renală, 
ototoxicitatea şi neuropatia. Chiar şi cu o bună hidratare, utilizarea cisplatin tinde să 
determine leziuni renale cu diminuarea filtrării glomerulare la circa 25% din pacienţi.  

Bleomicina poate determina de asemenea un număr de efecte secundare (rash cutanat, 
reacţii alergice, pneumonită) conducând la letalitate la 2-3% din pacienţi. Asociaţiile cu 
bleomicină posedă un potenţial redus, dar posibil, de a determina fenomen Raynaud, fibroză 
pulmonară şi decese subite. De aceea, doza totală maximă de bleomicină nu trebuie să 
depăşească 270 mg/m2. 

Tratamentul standard actual în TGNS testiculare constă din 4 cure BEP; un singur 
studiu a comparat 3 cu 4 cicluri BEP la pacienţii cu prognostic favorabil, obţinând rezultate 
echivalente. Datele disponibile actual indică că 3 cicluri BEP sau 4 cicluri EP sunt echivalente 
la pacienţii cu TGNS cu prognostic favorabil.  

Carboplatin nu a înregistrat aceleaşi rezultate şi nu se recomandă utilizarea sa în 
tratamentul acestor cazuri [20]. 
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� Tratamentul bolii de prognostic intermediar şi nefavorabil 
Circa 25% din pacienţi se prezintă cu metastaze viscerale non-pulmonare şi/sau nivele 

foarte crescute de markeri serici şi/sau cu tumori primare mediastinale, trăsături de prognostic 
nefavorabil asociate cu o probabilitate redusă de răspuns complet.  

Chimioterapia standard actuală pentru grupele de prognostic intermediar şi nefavorabil 
constă din 4 cure BEP. Alte  asociaţii (ex. BEP + PVB alternant, BOP-VIP + G-CSF) nu au 
demonstrat nici un avantaj [15].  

 
Tabel IV. Recomandările minime de tratament ESMO în tumorile germinale testiculare non-

seminomatoase 
 

Categorie Recomandări Alternative Nivel de 
evidenţă 

Localizat (stadiul I) 
Risc scăzut 
Risc crescut 

Protocol de supraveghere 
Chimioterapie (CHT) 
adjuvantă 

Limfadenectomie retroperitoneală (LR) 
Supraveghere sau  LR 

III, A 
III, B  

Metastatic (stadiul II-IV) 
Prognostic bun 
Prognostic intermediar 
sau nefavorabi 

CHT (BEP* x 3) 
CHT (BEP x 4-6) 

Fără tratament  
Includere în studii clinice 

II, A 
II,A  

* la pacienţii cu BEP adjuvant, etoposid trebuie redus la 360 mg/ciclu  
 

Tabel V. Strategia terapeutică în tumorile non-seminomatoase 
 

Stadiu Opţiuni terapeutice 
I 
 

Is 

Supraveghere  atentă 
LR 
CHT (BEP x 3) 

Dacă rezultatul histopatologic după LR este negativ, nu se va efectua nici un 
tratament ulterior! 

Carcinoame 
IIA 

IIB, C 
 

III  

LR ± CHT adjuvantă 
CHT 
LR 
CHT 

Seminoame 
II-III  CHT  

 
4. Chimioterapia cu doze foarte mari 
Chimioterapia cu doze foarte mari (high-dose) întrebuinţată ca terapie „de salvare” 

(împreună cu transplant medular cu celule stem periferice) este în curs de studiu de peste 10 
ani şi totuşi nici până în prezent nu au fost obţinute concluzii definitive.  

Nici unul dintre studiile clinice desfăşurate nu a indicat că un alt tratament ar fi mai 
bun decât 4 cicluri BEP. 

Dozele foarte mari de CHT (high-dose) cu transplant autolog de măduvă (ABMT)  au 
fost studiate ca tratament de primă linie la pacienţii de risc crescut într-un studiu randomizat, 
care nu a demonstrat vreun avantaj al acestei modalităţi terapeutice.  

 
5. Tratamentele „de salvare” 
În ciuda remarcabilelor succese ale CHT, în cancerele testiculare diseminate, 20-30% 

din pacienţi nu obţin remisiuni complete durabile cu tratamentele de primă linie – 10% vor 
suferi recidive, iar ceilalţi prezintă boală evolutivă rezistentă, în general cu markeri tumorali 
pozitivi [21]. 

Opţiunile terapeutice sunt în acest caz limitate la numai două citostatice: etoposid şi 
ifosfamidă, care pot obţine rate de răspuns de peste 25% în aceste cazuri. Spre deosebire de 
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alte tumori solide, în cancerul testicular, chiar şi terapiile „de salvare” oferă şanse de 
vindecare. Ifosfamida este singurul citostatic cu activitate majoră la pacienţii cu TG rezistente 
la cisplatin. În boala recidivată, asociaţiile cu ifosfamidă, cisplatin şi vinblastină (VIP) sau 
etoposid (VeIP) obţin în 25-35% din cazuri remisiuni complete, dar numai 15% dintre 
pacienţi supravieţuiesc perioade mai lungi. 

Au fost identificaţi 4 factori prognostici pentru răspuns şi supravieţuire fără recidivă la 
pacienţii refractari: boala absolut refractară, valorile foarte crescute ale HCG (> 10.000 UI/l), 
localizarea primară mediastinală a TG, boala progresivă înainte de terapia high-dose.  

Administrarea CHT „de salvare” în TGT recidivate sau cu boală progresivă presupune 
excluderea prezenţei bolii în sediile tip „sanctuar” (SNC, testicul controlateral) şi a prezenţei 
„sindromului de teratom diferenţiat” (evoluţia metastazelor sub chimioterapie, sau la luni-ani 
după prima linie de tratament, în absenţa valorilor serice crescute ale markerilor tumorali) 

Nu există indicaţii pentru terapia „de salvare” în situaţiile de răspuns incomplet după 
prima linie de tratament (valori în „platou” ale markerilor tumorali – stabilitate timp de 
săptămâni-luni) sau de declin inadecvat al valorilor markerilor tumorali sau al dimensiunii 
tumorilor [22]. 

Unii agenţi citostatici noi (paclitaxel, gemcitabină) au demonstrat activitate în boala 
refractară. Unele asocieri (paclitaxel cu ifosfamidă şi cisplatin,  sau paclitaxel şi ifosfamidă cu 
o secvenţă rapidă de carboplatin / etoposid în doze intermediare, cu suport de celule stem) pot 
obţine controlul durabil al bolii la 40-60% dintre pacienţi, dar rezultatele sunt controversate.  

Tratamentul recidivei este complex, necesitând o echipă multidisciplinară cu 
experienţă, care se poate forma numai în centre regionale supraspecializate. Cea mai bună 
şansă de vindecare a pacientului rămâne dependentă de prima linie de tratament. 

 
6. Tratamentul maselor reziduale 

Rezecţia maselor tumorale reziduale post-chimioterapie nu este indicată de rutină în 
cazul seminoamelor, deoarece ratele de remisiune completă sunt foarte mari iar tumorile 
active sunt foarte rare. Unele date susţin noţiunea că majoritatea pacienţilor cu anomalii 
imagistice nu prezintă boală malignă; alte studii indică că pacienţii cu mase tumorale 
reziduale > 3 cm recidivează sau prezintă seminom rezidual. În aceste situaţii rezecţia este 
preferabilă observaţiei. Dacă seminomul este documentat, va fi necesară suplimentarea 
terapiei [23]. 

Fig. 2 Secţiune CT care evidenţiază persistenţa unei mase tumorale 
reziduale după chimioterapie la nivelul polului inferior renal. 
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În TGNS se recomandă excizia formaţiunilor tumorale (limfadenectomia) pentru a 
determina dacă persistă celule tumorale viabile după CHT. Masele reziduale (Fig. 2) pot 
conţine celule tumorale viabile (15-20%), teratom matur (chiar în absenţa acestei variante în 
tumora primară) (33%) şi, frecvent, necroză sau fibroză (45-50%) [24-26]. Rezecţia este 
necesară pentru a preveni creşterea teratomului, care este chimio- şi radiorezistent.  

Totuşi, riscul de disfuncţii şi sterilitate este mai crescut după LR postchimioterapie 
primară; potenţialul metastatic al tumorii trebuie contrapus riscului de morbiditate al 
limfadenectomiei. 

În alte sedii decât retroperitoneul, rezecţia maselor reziduale este mai puţin 
controversată. Pacienţii care recidivează cu metastaze cerebrale după un răspuns iniţial 
complet necesită continuarea CHT şi trebuie preconizată excizia chirurgicală a leziunilor 
solitare. Studiile actuale au confirmat că toate sediile de boală reziduală trebuie în general 
rezecate, indiferent de aspectele histologice ale tumorii primare.  

 
REZULTATELE TERAPIEI 
 
A. Rate de răspuns. Supravieţuire globală 
1. Seminoame 
a. Stadiile precoce 
Rezultatele tratamentului actual depind de stadiul şi de extensia bolii la prezentare. 

Rata de supravieţuire globală este de aproximativ 97%.  
În stadiul I, iradierea de rutină a ganglionilor limfatici retroperitoneali şi pelvini 

ipsilaterali este asociată cu rate de supravieţuire fără boală la 10 ani de 96-98%. Recidivele 
după RT infradiafragmatică survin la aproximativ 1-4% dintre pacienţi, de obicei în primii 3 
ani, apar în mod egal în mediastin şi ca metastaze la distanţă, şi sunt de obicei TGNS. Cea 
mai mare parte a pacienţilor cu recăderi sunt salvaţi cu tratamentele ulterioare (de obicei 
CHT). Ratele de supravieţuire cause-specific, în loturi mari de pacienţi, sunt de 99-100% 
[21]. 

În ceea ce priveşte pacienţii aflaţi în stadiul II de boală, trataţi prin RT 
infradiafragmatică cu/fără iradiere mediastinală profilactică, aproximativ 8% dintre cei cu 
adenopatii sub 2 cm şi 14% dintre cei cu adenopatii de 2-5 cm suferă recidive (cel mai 
frecvent, la nivelul mediastinului, ganglionilor supraclaviculari şi pulmonare). Studii mai 
recente au indicat posibilitatea salvării a 80% dintre aceşti pacienţi prin CHT (rate de 
supravieţuire cause-specific la 5 ani de 96-100%).  

b. Stadiile avansate 
Rezultatele cumulate a 5 studii care au inclus pacienţi cu adenopatii > 5 cm (stadiul 

IIC) au sugerat faptul că rata de recidivă după RT (inclusiv iradiere mediastinală profilactică) 
este de aproximativ 30%; supravieţuirea globală pare să fie > 90% [27]. Ratele de recădere au 
fost de 10% la pacienţii cu adenopatii de 5-10 cm şi de 31% la cei cu adenopatii > 10 cm. 
CHT poate salva aproximativ 80% dintre pacienţii cu recăderi, determinând rate de 
supravieţuire comparabile cu cele înregistrate la pacienţii care au primit RT infra- şi 
supradiafragmatică iniţială. 

La pacienţii cu adenopatii de 5-10 cm, ratele de supravieţuire după RT primară sau 
CHT ca tratament iniţial sunt comparabile. Trebuie evaluate individual toxicităţile potenţiale 
ale celor două variante terapeutice, împreună cu alţi factori care influenţează alegerea metodei 
terapeutice. Nu sunt disponibile date provenite din studii randomizate care să evalueze care 
dintre cele două abordări are cel mai bun indice terapeutic.  

La pacienţii cu adenopatii > 10 cm în diametru, recidivele au survenit în 50% din 
cazurile tratate cu RT iniţială, indiferent de administrarea sau nu a iradierii mediastinale 
profilactice.  
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Chimioterapia primară la pacienţi aflaţi în stadiul IIC este asociată cu o rată 
cumulativă de supravieţuire fără progresie de peste 90%. Un procent de 30-50% dintre 
pacienţi au mase reziduale detectate la examenul CT. Intervenţiile chirurgicale pentru 
rezecarea acestora trebuie avute în vedere de obicei numai pentru tumori > 3 cm, bine 
delimitate; sunt, de obicei, dificile din punct de vedere tehnic, şi frecvent incomplete.  

Chimioterapia pe bază de cisplatin a devenit tratamentul standard pentru pacienţii cu 
seminoame stadiul III, ca şi pentru cei cu mase tumorale retroperitoneale > 10 cm, dar datorită 
rarităţii acestui stadiu la prezentare nu sunt disponibile suficiente informaţii care să ghideze 
alegerea regimurilor terapeutice pentru pacienţii incluşi în diferite grupe de risc. Includerea 
cisplatin în schema terapeutică cu vinblastină şi bleomicină (PVB) a reprezentat iniţial cel mai 
mare progres în tratamentul chimioterapic al seminoamelor (rată de supravieţuire fără recidivă 
de 71%) [28]. În prezent, protocolul PVB a fost înlocuit, în general, cu BEP sau EP, care au 
eficacităţi similare şi sunt mai puţin toxice. 95% dintre pacienţii trataţi cu 4 cicluri EP au avut 
un răspuns favorabil, iar 92% au rămas fără progresie la 5 ani. [29] 

2. Non-seminoame 
a. Stadiile precoce 
Aproape toţi pacienţii aflaţi în stadii precoce supravieţuiesc. Pacienţii (la care s-a 

efectuat LR) cu ganglioni negativi au un risc de recurenţă de aproximativ 10%; cu o urmărire 
atentă şi un tratament precoce al recidivei, majoritatea acestor pacienţi pot fi vindecaţi [30]. 

După LR, pacienţii cu ganglioni pozitivi pot fi doar urmăriţi sau li se pot administra 
două cicluri de CHT (BEP / protocol similar). Într-un studiu randomizat, procentul de recidive 
a fost de 6% pentru pacienţii care au primit CHT adjuvantă şi de 49% pentru cei care au fost 
doar monitorizaţi; supravieţuirea a fost similară în cele două grupe.  

b. Stadiile avansate  
Protocolul de CHT cel mai utilizat la aceşti pacienţi este BEP; unii clinicieni omit 

bleomicina în anumite situaţii. Global, aproximativ 70-80% dintre pacienţii aflaţi în stadiul III 
şi IIC pot fi vindecaţi cu CHT şi, dacă este cazul, intervenţie chirurgicală ulterioară. Pacienţii 
cu boală metastatică cu prognostic favorabil (56%), conform International Germ Cell Center 
Collaborative Group Consensus Classification, au o rată de vindecare de aproximativ 91%, iar 
cei cu boală cu prognostic intermediar (28%) au o rată de vindecare de 79%. Rata de 
supravieţuire la 5 ani pentru cei cu prognostic prost (16%) este de 48%. Carboplatin este 
inferior faţă de cisplatin [30]. 

Chimioterapia high-dose asociată cu transplantul de celule stem periferice a fost 
evaluată ca tratament „de salvare” după eşecul regimurilor de prima şi a doua linie. Peste 
jumătate dintre pacienţii cu recăderi după o remisiune completă pot fi salvaţi ulterior cu 
această abordare.  
 

B. Efecte secundare ale terapiei 
 
Principiile toleranţei organelor la tratament 
Conceptul clasic al unei singure celule-ţintă care să explice secvenţa dinamică de 

evenimente care conduc la apariţia leziunilor de organ a fost înlocuit de conceptul de 
interacţiune a unor sisteme celulare multiple, pe cale semnalelor intercelulare. Mai mult, 
fazele acută şi tardivă ale efectelor adverse sunt considerate în prezent ca manifestări ale unei 
secvenţe continue de evenimente, perpetuată prin mesaje autocrine, paracrine şi endocrine 
care sunt iniţiate imediat după injurie şi care persistă până în faza de manifestare clinică a 
efectelor tardive. [1] 

Evaluarea frecvenţei şi patogenezei efectelor tardive este dificilă din mai multe 
motive: 
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- supravieţuirea trebuie să fie suficient de lungă pentru ca efectele tardive să se poată 
manifesta 

- trebuie cunoscut atât numărul pacienţilor afectaţi, cât şi al celor neafectaţi 
- existenţa perioadei de latenţă până la manifestarea efectului compromite identificarea 

componentei responsabile din cadrul terapiei multimodale. 
În apariţia efectelor tardive se remarcă o interacţiune între:  

• Tratament  
• Factori tumorali – efecte directe tisulare (ex. extensia invaziei de organ) 

          – efecte sistemice sau leziuni de organ induse de tumoră 
          – efecte mecanice indirecte (ex. obstrucţie renală). 

• Factori care ţin de gazdă – factori genetici (ex. ataxie-telangiectazie) 
– afecţiuni asociate (afecţiuni vasculare, diabet) 
– status de dezvoltare – copii 
– anomalii structurale subjacente 

 
Limfadenectomia retroperitoneală 
Complicaţiile majore ale LR (70% din cazuri după intervenţia bilaterală) sunt 

ejacularea retrogradă şi infertilitatea potenţială. 
Pierderea ejaculării este un eveniment cu impact profund negativ la adultul tânăr (nu 

numai o problemă de fertilitate, dar şi una psiho-socială), care poate fi însă evitată însă prin 
progresele înregistrate în înţelegerea căilor neuroanatomice ale emisiei seminale, ejaculării şi 
ale distribuţiei metastazelor ganglionare pentru tumorile primare situate în testiculul drept şi 
cele stângi. Aceste informaţii au determinat modificarea tehnicilor clasice şi a configuraţiei 
disecţiei chirurgicale, ceea ce s-a tradus prin diminuarea lezării nervilor simpatici şi scăderea 
ejaculării retrograde. Astfel, practicarea LR unilaterale a determinat conservarea ejaculării 
anterograde în 90% din cazuri, iar către sfârşitul anilor ’80 au fost introduse tehnicile de LR 
cu prezervarea filetelor nervoase (nerve-sparing), care implică identificarea lanţurilor 
simpatice, fibrelor postsinaptice şi plexului hipogastric, disecţia meticuloasă şi prezervarea 

Fig. 3 Fotografie intraoperatorie în cursul unei LR complete bilaterale, cu 
prezervarea a inervaţiei simpatice 
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acestora. (Fig. 3) [32]. Prin aceste proceduri se reuşeşte conservarea ejaculării anterograde la 
98% din cazuri [33]. 

Alte complicaţii majore (dar foarte rare) includ: pancreatita, hemoragia, ascita 
chiloasă, leziuni ureterale, ocluzii intestinale, complicaţii ale plăgii operatorii şi embolii 
pulmonare. 

 
Radioterapia 
Cei mai importanţi factori modulatori ai efectelor iradierii sunt: doza totală, 

doza/fracţie, etalarea, intensitatea dozei, organul iradiat şi volumul de iradiere. Structura şi 
capacitatea compensatorie sau de reparare a organului îi influenţează toleranţa la iradiere.  

Sechelele pe termen lung ale iradierii subdiafragmatice standard pentru stadiile IA şi 
IIA de boală depind de doza de iradiere administrată [34]. Se pare că nu există beneficii în 
ceea ce priveşte vindecarea pentru doze > 25 Gy. Complicaţiile asociate unor doze de 30-40 
Gy includ dispepsie moderată-severă la 5-6% dintre pacienţi şi ulcere peptice la 2-3%.  

Aproximativ 50% dintre pacienţii cu seminom testicular prezintă un grad de afectare a 
spermatogenezei în momentul prezentării. Aceştia au o fertilitate inferioară mediei, atât 
înainte, cât şi după diagnostic. Existenţa unei afectări preiradiere a spermatogenezei face ca 
evaluarea efectelor iradierii asupra fertilităţii să fie dificilă. Expunerea testiculului restant la 
RT determină o afectare suplimentară a fertilităţii, dependent de doză. Datele disponibile 
sugerează faptul că funcţia hormonală şi spermatogeneza pot fi compromise (reversibil) 
începând de la doze mici (0,5 Gy), iar dozele cumulative de peste 2 Gy determină probabil 
leziuni permanente [35].  

Utilizarea tehnicilor actuale de RT permite marii majorităţi a pacienţilor să revină la 
concentraţia de spermă şi la nivelul hormonal iniţial, cu impact minim asupra fertilităţii. 

În studiul Patterns of Care, s-a demonstrat că iradierea mediastinală profilactică este 
asociată cu o creştere semnificativă a numărului de decese de cauză cardiacă şi pulmonară, 
motiv pentru care această componentă a tratamentului multimodal a fost în general 
abandonată. 

 
Chimioterapia 

• Nefrotoxicitatea  
Cisplatin, unul din citostaticele cele mai active în cancerul testicular, este cunoscut 

prin efectele sale nefrotoxice acute: scăderea fracţiei de filtrare glomerulară, perturbări 
electrolitice datorate disfuncţiei tubulare (hipomagneziemia tranzitorie), leziuni vasculare 
glomerulare, alterări ale sistemului renină-angiotensină-aldosteron. Acestea sunt parţial 
reversibile, rămânând asimptomatice fără deteriorarea ulterioară a funcţiei renale după sistarea 
terapiei [36]. 

• Neurotoxicitatea 
Au fost comunicate simptome de neuropatie periferică persistentă pe termen lung, 

după chimioterapia cancerelor testiculare (protocolul PVB) la 12-68% din pacienţi [37]. 
Înlocuirea vinblastinei cu etoposid determină scăderea incidenţei neuropatiilor periferice. 

O problemă specifică administrării de cisplatin (30% din cazuri) este apariţia 
ototoxicităţii reversibile şi doză-dependente, cu leziuni ale perechii VIII de nervi cranieni, 
hipoacuzie simptomatică, tinitus etc. 

• Toxicitatea pulmonară 
Bleomicina poate determina fibroză interstiţială şi pneumonită la 20% din cei trataţi, 

uneori reversibile, dar potenţial fatale; apariţia acestora este favorizată de: doze totale > 400 
mg, asocierea cu cisplatin (insuficienţa renală), RT prealabilă pe parenchimul pulmonar, 
vârsta pacienţilor, administrarea de oxigen în concentraţii crescute în timpul anesteziei [38]. 

• Toxicitatea cardio-vasculară 
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Toxicitatea vasculară după CHT cancerelor testiculare (bleomicină, vinblastină, 
cisplatin, etoposid) este reprezentată de sindromul Raynaud (40% din pacienţii trataţi). 
Mecanismul exact al alterării vasculare nu este cunoscut, dar a fost sugerată hipomagneziemia 
indusă de cisplatin [39]. 

Bleomicina şi alcaloizii de Vinca au fost asociaţii cu incidente sporadice de infarct 
miocardic sau accidente cerebrale ischemice. Nu se poate însă stabili dacă aceste complicaţii 
vasculare sunt datorate tratamentului sau progresiei bolii (emboli tumorali, tromboză venoasă 
profundă asociată maselor tumorale pelvine). 

• Fertilitatea  
Azoospermia este întâlnită la pacienţii cu cancere testiculare chiar şi înaintea CHT. 

Alte anomalii precum disfuncţii ale ejaculării, hipogonadism şi inhibiţia spermatogenezei sunt 
datorate fie chirurgiei spaţiului retroperitoneal, fie tratamentelor  citostatice. 

După orhiectomie, 75-80% din pacienţi prezintă anomalii ale spermogramei sau 
tulburări de motilitate ale spermatozoizilor; mulţi prezentând valori serice ridicate ale 
hormonilor gonadotrofinici (LH-RH), ceea ce sugerează prezenţa unor anomalii ale celulelor 
Leydig [40]. 

Aproximativ 60% din pacienţi pot procrea ulterior, iar copiii rezultaţi nu prezintă un 
risc crescut de dezvoltare a anomaliilor congenitale. Recoltarea şi crioconservarea de spermă 
înaintea CHT constituie o atitudine de rutină în centrele mondiale de prestigiu. 

• Efectele psihologice 
Faţă de cei trataţi prin RT, la pacienţii chimiotrataţi efectele secundare psihologice 

(anxietatea, insomnia, iritabilitatea, stările depresive) sunt mai frecvente. 
• Riscul cancerigen 

Mai multe cazuri de leucemie au fost descrise după dozele crescute de etoposid la cei 
cu cancere testiculare, şi de asemenea a fost raportat un risc crescut de apariţie a unei a doua 
malignităţi (cancer bronho-pulmonar, colo-rectal, de pancreas, de prostată, melanom malign şi 
limfoame non-hodgkiniene).  

S-a concluzionat însă că riscul de leucemie secundară CHT este redus şi nu modifică 
raportul risc/beneficiu al administrării de etoposid [41-43]. 

Scopurile principale ale monitorizării pacienţilor cu cancer testicular sunt depistarea 
recidivei într-un stadiu când terapiile de salvare conferă şansa cea mai ridicată de eficacitate, 
monitorizarea şi tratarea toxicităţii postterapeutice, şi asistarea şi consilierea cu privire la 
probleme precum continuarea activităţii profesionale şi fertilitatea. (44) 

Pentru seminoame: 
- radiografie toracică şi examen clinic (la fiecare 3 luni, 2 ani, apoi la fiecare 6 luni până 

la 5 ani). 
- examen CT pelvin (anual la pacienţii trataţi cu RT pe câmpurile para-aortice, în primii 

5 ani). 
Pentru seminoamele metastazate: 

- evoluţie după tratament normală – urmărire ca în stadiul I 
- evoluţie posttratament cu anomalii ale markerilor – examen CT la 6 luni, până la 

normalizare [22]. 
Pentru tumorile germinale non-seminomatoase: 

- supraveghere de rutină – markerii tumorali vor fi evaluaţi lunar, (radiografie toracică 
la 2 luni) timp de 1 an, apoi, la interval de 2 luni în anul II, la 4 luni în anul III şi la 6 
luni în anii IV şi V. 

- examen CT după 3, 6, 9 şi 12 luni de la terminarea tratamentului 
 

Tabel VI. Toxicităţile potenţiale ale CHT (protocolul BEP) 
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Acute Tardive 
Greţuri şi vărsături 
Alopecie 
Oboseală 
Neutropenie şi sepsis 
Pigmentare cutanată / modificări ungveale 

Pneumonită 
Fenomen Raynaud 
Neuropatie periferică 
Ototoxicitate 
Necroză avasculară a capului femural 
Sterilitate 
Afectări renale 
Malignitate secundară 
Creştere probabilă a riscului de boală cardio-vasculară 
[Fibroză pulmonară?] 

 
C. Urmărire  
 
La pacienţii post-chimioterapie: 

- examen clinic, radiografie pulmonară şi evaluarea markerilor tumorali – la 2 luni în 
primul an, la 3 luni în anul II şi apoi la 6 luni până la 5 ani. 

- examen CT – numai în prezenţa simptomelor clinice.  
Susţinerea şi consilierea psihologică joacă un rol important la pacienţii cu cancer 

testicular. Riscul de infertilitate creşte când s-au administrat > 4 cicluri de CHT cu cisplatin, 
mai frecvent decât la carboplatin sau agenţi alkilanţi. După unele sugestii, este rezonabil de a 
se opri urmărirea pacienţilor cu seminoame şi TGNS în stadiul I la 5 ani după diagnostic şi 
tratament, dar formele metastatice de TGNS păstrează un risc de recidivă anual de 1-2% chiar 
şi după 10 ani, sugerând că ar fi necesară o perioadă mai lungă de urmărire [45]. Deşi recidiva 
este rară, riscurile tardive ale CHT (precum riscul de leucemie după etoposid şi un posibil risc 
crescut cardio-vascular la supravieţuitorii pe termen lung) sunt importante în urmărirea pe 
termen lung a pacienţilor cu cancer testicular. 

 
SCREENING-UL ÎN CANCERUL TESTICULAR 
 
Examinarea fizică − la cei de vârstă medie (25-35 de ani) scrotul trebuie examinat 

pentru formaţiuni tumorale. Autoexaminarea este simplă şi uşor de învăţat. Raritatea bolii 
pune în discuţie valoarea altor proceduri mai agresive în practica clinică (precum biopsia 
testiculară) [15]. 

Recomandările American Cancer Society (ACS) de autoexaminare a testiculului 
prevăd ca toţi bărbaţii cu vârste > 15 ani să practice autoexaminarea testiculară în fiecare lună, 
în timpul sau imediat după un duş cald: 

1. Se va observa şi se va compara fiecare parte a scrotului. Se va nota orice modificare în 
formă şi dimensiune. 

2. Se va prinde scrotul cu o mână. Indexul şi degetul mijlociu al celeilalte mâini se 
plasează în partea superioară a scrotului iar degetul mare dedesubt. Foarte blând se 
rulează fiecare testicul între degete, observând fiecare nodul sau zonă care pare de 
consistenţă sau de volum crescut. 

3. Se va identifica epididimul şi se va notifica că acesta este moale şi uşor mai ferm. Se 
va examina spaţiul dintre faţa testiculului şi partea posterioară a epididimului. Se va 
nota fiecare nodul. 

4. Se va identifica cordonul spermatic şi se va constata că acesta este neted, ferm şi 
mobil. Se va consemna fiecare nodul. 

5. Se va adresa medicului în cazul când se constată orice nodul sau modificări survenite. 
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NEURONAVIGA ŢIA ŞI STEREOTAXIA – TEHNOLOGII DE VÂRF ÎN 
NEUROCHIRURGIA MODERN Ă 

F.M. Grămadă, N. Ianovici 
Clinica Neurochirurgie Iaşi 
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NEURONAVIGATION AND STEREOTAXY – HIGH TECH IN MODERN NEUROSURGERY (Abstract): 
Image-guided neuronavigation utilizes the principle of stereotaxis. The brain is considered as a geometric 
volume which can be divided by three imaginary intersecting spatial planes, orthogonal to each other (horizontal, 
frontal and sagittal) based on the Cartesian coordinate system. Any point within the brain can be specified by 
measuring its distance along these three intersecting planes. Neuronavigation provides a precise surgical 
guidance by referencing this coordinate system of the brain with a parallel coordinate system of the three-
dimensional image data of the patient that is displayed on the console of the computer-workstation so that the 
medical images become point-to-point maps of the corresponding actual locations within the brain. 
Neuronavigation and stereotaxy provide intraoperative orientation to the surgeon, help in planning a precise 
surgical approach to the targetted lesion, define the surrounding neurovascular structures and allow to avoid the 
eloquent areas of the brain during surgery. This article reviews the role and the current applications of 
neuronavigation and stereotaxy. Progressive advances in technology will improve the cost-benefit ratio and the 
user-friendliness of the system and in the near future it may help to realize the aim of complete cytoreductive 
surgery with minimal morbidity. However, at the present state of knowledge, the benefits of neuronavigation 
only compliment the experience and knowledge of neuroanatomy of the surgeon and cannot act as a substitute 
for it. * 
 
KEY WORDS: NEURONAVIGATION, STEREOTAXY 

 
 
Apariţia tehnicilor de neuronavigaţie a fost privită, în momentul lansării pe piaţă a 

primelor instalaţii, ca un vis venit din science-fiction, dificil de introdus în uzul curent al 
activităţii unui serviciu de neurochirurgie. Cu toate acestea, azi, în majoritatea clinicilor de 
neurochirurgie, intervenţiile neurochirurgicale folosesc această tehnologie, metoda devenind 
pentru toţi neurochirurgii o necesitate, oferind pacienţilor riscuri operatorii minime. Pe lângă 
posibilitatea reperării cu maximă siguranţă a procesului patologic intracranian – ceea ce 
implică volete mai reduse ca întindere, asigurându-se astfel un confort postoperator sporit 
pacientului – această tehnică permite un control superior în ceea ce priveşte gradul de 
extindere al rezecţiei tumorale. 

Folosindu-se de facilităţile pe care le oferă astăzi tehnologia informatică stereotaxia 
modernă devine, în momentul în care beneficiem de aparatura modernă, o tehnică foarte uşor 
de aplicat practic şi care devine indispensabilă în cazurile dificile. 

 
Neuronavigaţia 
Folosirea tehnologiei de neuronavigaţie schimbă în mod fundamental modul de 

operaţie pentru afecţiunile neurochirurgicale craniocerebrale, putând fi comparată cu revoluţia 
adusă chirurgiei abdominale de către endoscopie. Pornind de la tehnologia aero-spaţială care 
permite unui avion să aterizeze în condiţii de ceaţă cu vizibilitate 0, tehnologia computerizată 
pe care o utilizează neuronavigaţia facilitează descoperirea tumorilor cerebrale de dimensiuni 
foarte mici (chiar cele cu diametru sub 1 cm) indiferent de profunzimea la care se găsesc 
situate în creier. [1,2] 
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Pentru pionierii neurochiruriei a existat preocuparea de a se stabili repere anatomice în 
corelaţie cu simptomatologia clinică, pe baza cărora să se stabilească traiectorii ale 
abordurilor pentru a se realiza accesul la procesele patologice intracraniene. Existenţa 
variantelor anatomice normale (10-15%), care duceau în unele cazuri la craniotomii albe, a 
determinat căutarea altor metode mai precise de localizare a neoformaţiilor cerebrale. 
Ventriculografia/pneumoencefalografia şi arteriografia carotidiană şi vertebrală au constituit o 
primă revoluţie în ceea ce priveşte descoperirea unui proces expansiv intracranian. Cu toate 
acestea diagnosticul de localizare se punea doar pe existenţa unor semne indirecte – de 
deplasare a axelor vasculare sau sistemului ventricular. Acest fapt, împreună cu riscurile 
inerente acestor tehnici agresive, a determinat abandonarea acestor metode de diagosticare a 
neoformaţiilor cerebrale graţie apariţiei tehnicilor imagistice moderne: tomografia 
computerizată(CT) şi rezonanţa magnetică nucleară (RMN). 

Aceste două tehnologii au rezolvat în mare măsură problema confirmării existenţei 
tumorii cerebrale însă rămânea de rezolvat necesitatea ca neurochirurgul să ajungă la ţintă pe 
cea mai scurtă cale care să evite elementele anatomice cu funcţii esenţiale unei vieţi normale. 
Deseori între cortexul care se vede după craniotomie şi formaţiunea tumorală există creier 
normal pe o distanţă de mai mulţi centimetri. Cerebrotomia duce la leziuni ireversibile iar 
uneori aspectul macroscopic al tumorii poate fi extrem de asemănător cu creierul normal.  

Aceste argumente alături de existenţa unor formaţiuni cu diametru infracentimetric a 
determinat căutarea unor metode de reperaj a formaţiunilor cerebrale pornind de la imaginile 
CT sau RMN, folosindu-se programe de calculator deosebit de performante.  

Primul pas al unei intervenţii care foloseşte neuronavigaţia este realizarea unor 
imagini CT sau RMN. Unele sisteme folosesc markeri (cel puţin 4) aplicaţi pe calota craniană, 
markeri care sunt recunoscuţi pe imaginile realizate; alte sisteme se bazează pe repere 
anatomice cum ar fi orbitele sau piramida nazală. Este necesar ca imaginile să fie realizate in 
format DICOM cu secţiuni şi pas de maxim 3 mm. Aceste imgini vor fi transferate prin cablu 
sau CD către computerul instalaţiei de neuronavigaţie, unde vor fi prelucrate, realizându-se o 
imagine tridimensională.  

A doua etapă este analiza în faţa monitorului instalaţiei de neuronavigaţie pentru a se 
alege traiectul necesar pentru a se aborda tumora, evitând zonele funcţionale importante ale 
creierului [2]. 

 

 
Următorul pas are loc în sala de operaţie unde se realizează coroborarea datelor 

existente pe imaginea virtuală de pe display şi craniul pacientului. După tipul de aparat 
legătura dintre calculator şi craniu se realizează prin emisie de infraroşii sau ultrasunete. 

Fig. 1 Instrumentar necesar tehnicilor de neuronavigaţie 
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Craniul pacientului este legat solidar prin intermediul potcoavei Mayfield cu un cadru de 
referinţă (DRF), dotat cu 3 LED-uri care vor recepţiona şi reflecta în permanenţă unde 
infraroşii emise de o lampă. Folosindu-se o sondă înzestrată cu LED-uri se face înregistrarea 
care va permite corelarea poziâiei tridimensionale în spaţiu a markerilor aflaţi pe craniul 
pacientului cu imaginea lor de pe monitorul calculatorului. O dată această etapă realizată, 
sonda sau orice alt instrument (pensă de coagulare, aspirator etc.) este vizualizat pe display, 
permiţând neurochirurgului să ştie în orice moment unde se află în interiorul calotei craniene 
iar pe măsură ce se realizează ablaţia se poate aprecia când se poate opri intervenţia (Fig. 1).  

Folosindu-se această tehnologie se pot realiza biopsii stereotaxice fără cadru. Utilizând 
acul de biopsie echipat cu LED-uri se pătrunde printr-o gaură de trepan şi se ajunge la nivel 
tumoral urmărind traiectoria pe ecranul monitorului. 

Tehnica neuronavigaţiei se utilizează pentru realizarea rezecţiilor tumorale, a 
implanturilor spinale, plasarea cateterelor intracraniene, biopsiilor tumorale, chirurgia bazei 
craniului şi sinusurilor în ORL etc. 

Facilităţile oferite sunt: creşterea confortului pacientului, identificarea anatomiei 
cerebrale şi a structurilor critice, scurtarea duratei intervenţiilor, diminuarea dimensiunilor 
inciziilor şi a craniotomiilor, scurtarea duratei de spitalizare etc. 

Dotarea Clinicii de Neurochirurgie din Iaşi cu o instalaţie de neuronavigaţie Radionics 
ne-a determinat ca imediat după instalare să incercăm să utilizăm această tehnologie într-un 
număr mare de intervenţii operatorii. Deşi toţi neurochirurgii au dorit din primul moment ca 
instalaţia să fie imediat şi larg utilizată, introducerea acestei tehnici nu a fost uşor de realizat 
din cauze care au ţinut de complexul de dotări suplimentare pe care serviciul trebuie să îl aibă 
pentru ca aparatura respectivă să furnizeze informaţiile de care avem nevoie. Aceste 
„amănunte” nu au fost luate în consideraţie în momentul achiziţionării şi dacă nu ar fi fost 
rezolvate investiţia ar fi rămas la stadiu de mobilă sau material de prezentat la studenţi.  

Aceste dificultăţi au fost: 
- necesitatea existenţei compatibilităţii sistemelor de realizare a informaţiilor 

digitalizate privind imaginile CT sau RMN. Pentru acesta programele e-Film ale 
CT/RMN pe de o parte şi cele ale neuronavigaţiei trebuie să fie identice. În caz contrar 
programul de neuronavigaţie nu poate demara. Prin efortul făcut de tehnicienii 
Radionics s-a reuşit să poată exista o legătură directă între cele 2 sisteme. 

- „imobilizarea” pe o durată de timp mare (achiziţia de imagini CT durează mai mult 
pentru neuronavigaţie) a aparatului CT extrem de solicitat (mai ales pentru 
numeroasele cazuri de urgenţe medico-chirurgicale) a necesitat o colaborare amabilă 
din partea Departamentului de Imagistică. 

- un alt element ce trebuie luat în considerare este obligaţia ca masa CT să posede un 
sistem de fixare compatibil pentru cadrul de stereotaxie al aparaturii de 
neuronavigaţie. 

- necesitatea existenţei unui sistem de fixare a capului de masa de operaţie, dotare pe 
care Clinica de Neurochirurgie nu o avea. Prin eforturi s-a reuşit obţinerea unei mese 
de operaţie şi a unui sistem de fixare a capului tip Mayfield dar, în forma originală, 
acesta nu permitea fixarea de antena instalaţiei de neuronavigaţie. Realizând, prin 
eforturi proprii, o formă artizanală am reuşit să depăşim şi această problemă. 

- sterilizarea cu etilen-oxid este obligatorie dar care nu se poate realiza în spitalul nostru 
fiind obligaţi să apelăm la amabilitatea colegilor din alte spitale din Iaşi (Spitalul CFR, 
Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie sau Institutul de Cardiologie). 
În ciuda tuturor greutăţilor pe care le-am arătat mai sus, activitatea folosind această 

aparatură a început în februarie 2003, permiţându-ne să realizăm un număr de peste 70 
intervenţii asistate de computer, din care 30 au fost biopsii fără cadru. 
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Analiza acestor cazuri ne permite să individualizăm 3 categorii de pacienţi care 
beneficiază în cel mai mare grad de facilităţile oferite de această tehnologie: 

- leziuni neurochirurgicale de dimensiuni foarte mici: 0,8 – 2,5 cm,  
- leziuni profunde: talamus, corp calos , 
- leziuni situate în zone de importanţă funcţională deosebită cum ar fi zona rolandică 

sau cea a centrului limbajului. 
În toate aceste intervenţii localizarea procesului patologic intracranian a fost 

determinată cu maximă exactitate, permiţând utilizarea unor volete cutanate şi osoase de 
dimensiuni minime. Datele furnizate de reconstrucţiile tridimensionale realizate preoperator 
bazate pe markerii cutanaţi aplicaţi înainte de explorarea computer tomografică au permis 
alegerea traiectoriilor adecvate pentru abordul leziunilor. Au fost preferate traiectoriile cele 
mai scurte dar care evitau zonele funcţionale sensibile. Ca urmare a respectării acestor 
principii nu am avut nici o agravare a deficitelor existente sau apariţia altor noi în evoluţia 
postoperatorie. 

Utilizarea instrumentelor specifice neuronavigaţiei a necesitat un antrenament prin 
simularea unor intervenţii chirurgicale, ceea ce a permis ca intraoperator să nu existe 
momente dificile. Este de preferat ca să existe iniţial un nucleu chirurgi – instrumentiste care 
să fie specializat în acest tip de intervenţii iar ulterior, în mod treptat, tot personalul din blocul 
operator să fie familiarizat cu aspectele particulare ale acestor operaţii. 

 
Stereotaxia 
Stereotaxia permite localizarea structurilor cerebrale profunde, în special nucleii gri 

centrali, fără a se leza ţesutul cerebral de vecinătate, folosindu-se localizarea tridimensională a 
ţintei (target) faţă de cele 3 planuri fundamentale: anteroposterior, dreapta-stânga şi superio-
inferior, perpendiculare între ele. Deşi iniţial a fost utilizată pentru tratamentul bolii 
Parkinson, această tehnică s-a extins în toate situaţiile în care acurateţea este foarte 
importantă: biopsia unor tumori subcentimetrice, neurochirurgie funcţională, microchirurgie 
şi radiochirurgie. 

Începută de Horsley şi Clarke în 1908 pe animal, stereotaxia a fost continuată de 
Spiegel şi Wycis la Philadelphia în 1947.Lars Leksell şi Tallairach au realizat independent în 
1949 cadre de stereotaxie care foloseau hărţi extrem de complicate, utilizând explorările 
existente la acel moment istoric: teleradiografii craniene (la 5 metri), arteriografii cerebrale şi 
ventriculografie. [1-3] 

Din 1980 se utilizează cadrul BRW (Brown-Roberts-Wells) iar din 1988 CRW 
(Cosman-Roberts-Wells), acesta din urmă fiind în dotarea Clinicii de Neurochirurgie Iaşi, 
permiţând realizarea intervenţiilor stereotaxice pe baza unui program computerizat foarte 
performant – NeuroPlan – oferit de Radionics.  

Explorarea de bază este fie cea realizată de CT sau RMN (se poate efectua în plus 
arteriografie cerebrală, tomografie prin emisie de positroni PET, tomografie computerizată 
prin emisie singulară de foton SPECT sau RMN funcţional). Cele două explorări sunt 
complementare: CT are avantjul unei acurateţi geometrice dar detaliile morfologice sunt 
deficitare în timp ce la RMN elementele anatomice se recunosc foarte bine dar există 
distorsiuni ale dimensiunilor. Aceste deficienţe se remediază printr-un program special de 
fuziune a imaginilor care permite să putem recunoştem elementele anatomice în dimensiuni 
reale. 

Primul moment este reprezentat de plasarea pe craniul pacientului a localizatorului 
fixat prin 4 şuruburi şi realizarea explorării CT în timp ce eventualul examen RMN (fără 
localizator) putea fi efectuat în prealabil [2].  

După ce imaginile DICOM au fost introduse în computerul pentru stereotaxie, se 
analizează imaginile şi se decide ţinta şi punctul de intrare. Programul NeuroPlan furnizează 
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cele 3 coordonate în cele 3 planuri: antero-posterior, lateral şi vertical cât şi unghiul şi 
secţiunea de abord (aceste din urmă pot varia în funcţie de necesităţile de înclinare a acului 
pentru evitarea ariilor funcţionale). 

După scoaterea localizatorului se ataşează pe suportul fixat pe craniu cadrul CRW în 
mediu steril şi care este fixat pe coordonatele furnizate de programul de computer.  

 
O primă direcţie de utilizare a stereotaxiei este realizarea biopsiilor în tumori profunde 

sau situate în zone critice cerebrale de dimensiuni mici cu acurateţe de 0,1mm.  
A doua direcţie în care folosim stereotaxia este radioterapia, metoda permiţând 

aplicarea brachiterapiei în regiuni extrem de limitate, pentru a se prezerva ţesutul cerebral 
normal de vecinătate. 

Neurochirurgia funcţională constituie aplicaţia de vârf a stereotaxiei, permiţând 
tratamentul neurochirurgical al bolii Parkinson şi a altor diskinezii rebele la tratametul 
medicamentos [1]. După reperarea formaţiunilor responsabile de simptomatologie, se 
realizează înregistrări ale potenţialelor acestora folosindu-se microelectrozi. Se pot realiza 
leziuni prin termocoagulare sau electrocoagulare fie se pot plasa electrozi de stimulare cronică 
[3,4]. Dacă prima tehnică are avantajul costului redus dar cu producere de leziuni care o dată 
realizate sunt ireversibile (posibilitate de lezare şi a unor structuri esenţiale cum ar fi capsula 
internă) a doua este prohibitivă prin preţul ridicat (15.000 euro), dar are avantajul 
reversibilităţii în caz de amplasare eronată. 

Azi, pentru tratamentul diskineziilor, tratamentul neurochirurgical constă fie în 
realizarea de leziuni de tip talamotomie, palidotomie şi subtalamotomie sau amplasarea de 
sonde care stimulează talamusul, nucleul subtalamic sau palidusul. 

 
CONCLUZII 
Utilizarea neuronavigaţiei şi stereotaxiei trebuie extinsă la majoritatea intervenţiilor 

neurochirurgicale pentru procese expansive intracraniene şi în neurochirurgia funcţională, 
tehnologia modernă aducând confort pentru pacient şi un plus de siguranţă pentru 
neurochirurg. 
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EVOLUTION OF THE PLACE OF THE LAPAROSCOPIC APPROACH, IN THE LAST 10 YEARS, IN 
BRUGMANN UNIVERSITY HOSPITAL (Abstract): From 1987, when the first laparoscopic cholecystectomy 
was performed, different surgical techniques were done by laparoscopic approach. We analised the type of the 
surgical procedures performed in the University Hospital Brugmann between 1995 – 2004: in the first 5 years 
(1995 – 2000) laparoscopic approach was used for cholecystectomies, surgery of the gastro-esophageal disease, 
perforated ulcer, appendectomies, splenectomies, treatment of the groin hernias, small bowell obstruction, 
colectomies and gastrectomies. From 2000 we used the laparoscopic approach in the treatment of the post-
incisional hernias and in the last years for surgical treatment of obesity and retroperitoneal tumors. Postoperative 
morbidity after laparoscopic techniques was lower than for the similar open procedures, especially for 
postoperative pain, surgical site infections and incisional hernias. Conclusions: 70 – 75% of the surgical 
techniques were performed by laparoscopic approach. 25% from the operations were done by open approach, 
especially the operations performed in emergency, re-interventions and other complex situations. Postoperative 
haemorrhage and re-interventions by laparoscopic approach there are our present chalange. 
 
KEY WORDS: LAPAROSCOPIC APPROACH, POSTOPERATIVE MORBIDITY 
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Bruxelles, Belgique; e-mail: pierre.mdc@chu-brugmann.be * 
 
 
 

INTRODUCTION 
Depuis 1987, date de la première cholécystectomie par voie coelioscopique, 

différentes techniques de chirurgie mini invasive ont été progressivement introduites en 
chirurgie digestive. La figure 1 illustre les principales dates d’introduction de ces nouvelles 
techniques; nous avons suivi cette évolution dans notre institution depuis 1987. Au cours de la 
dernière décennie (1995 - 2004) d’autres interventions sont abordées par voie coelioscopique 
et l’objet de ce travail est de montrer cette évolution et d’en analyser les résultats tant en 
terme de faisabilité (taux de conversion) qu’en terme de mortalité morbidité et de résultats à 
moyen et long termes. 

 
MATERIEL ET METHODE 
La figure 2 détaille le programme d’abord mini-invasif au cours de la période 1995 - 

2004. Si la majorité des interventions décrites depuis 1987 étaient pratiquées dans notre 
service dès 1995, les programmes de chirurgie colo-rectale, de gastrectomie, de résection 
grêle et de reprise coelioscopique d’échec d’une chirurgie anti-reflux furent introduits en 
1998. L’année 2000 marquera le début de notre expérience en cure d’éventration par voie 
coelioscopique et en chirurgie pancréatique. Les programmes de gastroplastie, de 
réintervention coelioscopique pour les échecs de gastroplastie et d’exploration des tumeurs 
rétro-péritonéales démarrèrent en 2001. 

 

                                                
* received date: 21.12.2005 
accepted date: 10.01.2006 
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En ce qui concerne la chirurgie colo-rectale, notre expérience a débuté dès 1998 avec 
la chirurgie des lésions bénignes, à savoir essentiellement les colectomies droites pour 
maladie de Crohn et les recto-sigmoïdectomies pour maladie diverticulaire sigmoïdienne. 
Nous avons soumis alors au Belgian Group for Endoscopic Surgery (BGES) notre expertise 
des 20 premiers cas (accompagnée d’un film complet d’une de nos interventions) ce qui nous 
a permis de démarrer notre programme de chirurgie par abord coelioscopique pour les 
pathologies colo-rectales néoplasiques (colectomies droite et gauche, résection antérieure du 
rectum, amputation abdomino-périnéale du rectum). 

 

 
En ce qui concerne la chirurgie herniaire, nous avions d’emblée opté pour l’abord 

totalement extra-péritonéal.  
Dans le domaine de la chirurgie bariatrique nous avons privilégié la mise en place 

d’anneau ajustable par voie coelioscopique et nous ne pratiquons pas actuellement de 
dérivation ou bypass ni par voie laparotomique ni par voie coelioscopique. Par contre nous 
avons acquis une certaine expérience des reprises par voie coelioscopique avec mise en place 
d’un anneau ajustable dans les échecs de gastroplastie verticale de type Mason ou SRVG. En 
chirurgie du reflux gastro-oesophagien, tous nos malades ont été opérés selon la technique de 
Nissen (valve de 360°) et nous avons acquis une certaine expérience des reprises par voie 
coelioscopique d’échecs selon la technique de Nissen que cette première intervention ait été 
réalisée initialement par voie laparotomique ou coelioscopique. 

Dans le domaine des cures d’éventrations nous avions antérieurement une grosse 
expérience des prothèses prépéritonéales placées par voie laparotomique. Bien que nos 
résultats fussent relativement bons par cette technique, le risque de complications d’infection 
de prothèse était de 3.1 % et nous avons dès lors opté pour les cures d’éventrations par voie 
coelioscopique avec mise en place intra-péritonéale de prothèse double face.  

Enfin, au cours de la dernière décennie nous avons eu l’occasion de pratiquer des 
interventions  coelioscopiques (appendicectomies et cholécystectomies) chez des femmes 
enceintes, de nous familiariser avec les pancréatectomies caudales, les hépatectomies 
partielles, les splénectomies et enfin de pratiquer un certain nombre de cœlioscopies 
exploratrices et diagnostiques. 

Première intervention 
en cœlioscopie 

CC 

CC 
RGO 
UP 

TAP 

TEP 

1987 1990 1991 1993 
Fig. 1 Premières interventions par voie coelioscopique 

CC - cholécystectomie; RGO - chirurgie du reflux gastro-oesophagien; UP - 
chirurgie de l’ulcère perforé; TAPP - cure de hernie prépéritonéale par voie trans-

abdominale; TEP - cure de hernie par voie totalement extra-péritonéale 
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La figure 3 détaille la situation de notre service en 2005 et renseigne sur le 

pourcentage d’interventions actuellement réalisées par voie coelioscopique. 
Au cours de la période 1995 à 2004, le pourcentage d’interventions réalisées par voie 

coelioscopique est passé de 52,9 % à 69,7 %, soit une augmentation de 16,8 %. 
 
 

CC 
RGO 
UP 

TAP/
TEP 

A 
OG 
S 

CD/G 
Gst 
RG 

Redo-Nissen 

Eventration 

1995 1998 2000 2001 

Gstp 
Redo-Gstp 

TRP 

Fig. 2 Evolution du programme de chirurgie mini-invasive aux cours de la 
dernière décennie au C.H.U. Brugmann 

CC - cholécystectomie; RGO - chirurgie du reflux gastro-oesophagien; UP -
chirurgie de l’ulcère perforé; TAPP - cure de hernie prépéritonéale par voie trans-
abdominale; TEP - cure de hernie par voie totalement extra-péritonéale; A –
appendicectomies; OG - obstruction grêle; S – splénectomie; CD/G - colectomies 
droite et gauche; Gst – gastrectomie; RG - résection grêle; Gstp – gastroplastie; 
TRP - tumeurs rétropéritonéales 

0

20

40

60

80

100

120

Type d'interventions

%
  d

e
 c

o
e

lio
sc

o
pi

es

RGO 
A 

CC 
  Gstp 

UP  
  HI 

  CCR 
AP 

 OG 

  RG 

 TRP 

 E   Gst CD 

Fig. 3 Pourcentage d’interventions réalisées par voie coelioscopique. 
Situation 2005 au C.H.U. Brugmann 

A – appendicectomie; RGO - chirurgie du reflux gastro-oesophagien; CC – cholécystectomie; Gstp – 
gastroplastie; UP - chirurgie de l’ulcère perforé; HI - cure de hernie inguinale; CCR - chirurgie colo-rectale; 
OG - obstruction grêle; AP - amputation abdomino-périnéale du rectum; TRP - tumeur rétropéritonéale; E – 
éventration; Gst – gastrectomie; CD - colectomie droite; RG - résection grêle 
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RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Le tableau I détaille les résultats des interventions chirurgicales réalisées par voie 

coelioscopique au cours de la dernière décennie. Mis à part la chirurgie réalisée en urgence 
pour ulcère perforé, les taux de conversion sont faibles, les taux de mortalité quasi nuls et les 
taux de morbidité acceptables, la chirurgie colo-rectale gardant un taux de morbidité de 
l’ordre de 23 % [1]. 

 
Tableau I: Résultats des interventions chirurgicales réalisées par voie coelioscopique durant la période 

1995 - 2005 au C.H.U. Brugmann 
 

Type d’interventions 
 

Nombre de 
malades 

Taux de 
conversion 

en % 

Mortalité 
en % 

Morbidité 
en % 

Cholécystectomie 
Cure de hernie 
Appendicectomie 
Chirurgie colo-rectale 
Cure de reflux gastro- 
oesophagien 
Gastroplastie 
Ulcère perforé 

1308 
1026 
661 
226 
181 

 
130 
67 

1,9 
1,1 
1,6 
4,4 
0 
 
0 

11,9 

0,25 
0 
0 

0,4 
0 
 
0 

11,9 

5,8 
10,3 
5,3 
23,1 

5 
 
4 

43,3 
 
L’abord coelioscopique a diminué de manière importante les complications 

infectieuses pariétales, les complications générales et les risques d’éventration [2,3]. 
En ce qui concerne les cholécystectomies (toutes abordées de principe en coelioscopie 

quel que soit le stade d’inflammation de la vésicule biliaire) les plaies de la voie biliaire sont 
rares (0,16 %), ceci étant à mettre en rapport d’une part avec notre attitude systématique 
d’obtenir une cartographie des voies biliaires en préopératoire et d’autre part de traiter toutes 
les lithiases de la voie biliaire principale par voie endoscopique et en préopératoire. Nous 
n’effectuons qu’exceptionnellement des cholangiographies peropératoires. [1-3] 

Pour les cures de hernie inguinale, il faut remarquer que la morbidité est à mettre 
essentiellement en rapport avec des hématomes et des séromes quasi tous résolutifs un mois 
après l’intervention chirurgicale; le taux de douleur résiduelle est faible (2,3 %) et le 
pourcentage de récidive à moyen terme extrêmement bas (1,2 %). [4] 

Les résultats de la chirurgie du reflux gastro-oesophagien sont tout à fait semblables à 
ceux obtenus par l’abord laparotomique [5]. 

En chirurgie bariatrique, la mise en place par voie coelioscopique d’un anneau 
ajustable, outre le fait qu’elle donne lieu à très peu de complications postopératoires, semble 
donner de bons résultats à moyen terme quel que soit le BMI (Body Mass Index) et même si 
celui-ci est relativement élevé (BMI ≥ 55). 

La faisabilité et les résultats des reprises par voie coelioscopique des échecs de 
gastroplastie verticale sont actuellement en évaluation. La chirurgie de l’ulcère perforé reste 
grevée de taux de mortalité et morbidité importants à mettre plus en rapport avec la gravité de 
la pathologie elle-même qu’avec l’abord coelioscopique, les taux de mortalité et de morbidité 
étant encore plus élevés en chirurgie laparotomique [6]. 

Enfin, en chirurgie colo-rectale, l’abord coelioscopique, qui ne semble plus discuté 
pour les lésions bénignes, donne dans notre expérience, pour les lésions néoplasiques, des 
résultats à court, moyen et long termes tout à fait identiques par rapport à l’abord 
laparotomique [7]. L’apport de la coelioscopie dans le traitement des obstructions grêles est 
actuellement en évaluation. 
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CONCLUSIONS 
L’abord coelioscopique devrait au cours de la prochaine décennie se stabiliser aux 

alentours de 70 à 75 % des interventions de chirurgie digestive. Il restera probablement 
toujours ± 25 % des interventions réalisées par voie laparotomique que ce soit à mettre en 
relation avec la complexité de la pathologie (notamment les réinterventions) ou avec le degré 
d’urgence de ces interventions. 

Si tous les aspects techniques de l’abord coelioscopique semblent avoir été maîtrisés 
au cours de la dernière décennie, le problème des saignements postopératoires, bien que rares, 
de leur étiologie, de leur prévention et des critères de réintervention est actuellement à l’étude 
dans notre service. 
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SURGICAL TREATMENT OF THE BREAST CANCER IN FIRST CLINIC OF OBSTETRICS AND 
GYNECOLOGY, IAŞI (Abstract): In this study we evaluate retrospectively the evolution of surgical treatment 
for breast cancer in last 10 years, in our clinic. We analyze time variation of incidence, operative technique and 
postoperative stage for breast cancer, especially for conservative therapy. Between 1995 and 2004 we treated 
474 women with invasive ductal carcinoma (126 – 26.6% conservative approach vs. 259 – 69.4% modified 
mastectomy). Incidence of postoperative tumor stage was: 6% in situ, 39% T1, 37% T2 and 18% T3 and T4. 
42% of patients were node negative. Yearly variation of postoperative stage showed a decreasing tendency for 
advanced cases (IIIA and over) with a stationary incidence for stages I and IIA. However, 0 stage had an adverse 
evolution, witness of screening deficiency. Indications for breast conservative surgery have changed in last 
years. The decision for conservative surgery was based on tumor size, age of patient and other risk factors 
(history, clinical and pathologic factors etc.). 
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INTRODUCERE 
În ultimele decenii, prin cercetările şcolilor de chirurgie americane şi europene 

(Milano) s-au dezvoltat intervenţiile conservatoare la nivelul sânului asociate cu radioterapie 
postoperatorie [1,2]. 

Odată cu dezvoltarea şi răspândirea tehnicilor de diagnostic a neoplasmului mamar 
(autoexaminarea, mamografia şi ecografia) acesta a început să fie diagnosticat în stadii tot mai 
mici, permiţând astfel intervenţii chirurgicale mai puţin agresive, conservatoare. 

Această modalitate de abordarea a cancerului de sân a câştigat rapid adepţi în întreaga 
lume, fiind astăzi o metodă de tratament unanim recunoscută [3,4]. 

În această lucrare ne-am propus să urmărim evoluţia în ultimii 10 ani a tratamentului 
chirurgical conservator al neoplasmului mamar, comparativ cu cel radical. 

 
 
MATERIAL ŞI METOD Ă 
Este un studiu retrospectiv ce investighează intervenţiile chirurgicale pentru 

neoplaziile mamare confirmate histologic, în perioada 1 ianuarie 1995 – 31 decembrie 2004 în 
Clinica I Obstetrică Ginecologie, Maternitatea „Cuza Vodă” Iaşi. 

Datele au fost obţinute din registrele operatorii ale clinicii şi din cele de anatomie 
patologică. S-a urmărit tipul intervenţiei chirurgicale din punct de vedere al caracterului 
conservator, stadializarea postoperatorie şi forma histologică.  

Ca intervenţii conservatoare am considerat sectorectomia, cu sau fără limfadenectomie 
axilară, iar intervenţiile radicale au fost grupate în mastectomii radicale modificate (Patey, 
Madden, Chiricuţă sau alte variante) şi mastectomii radicale tip Halsted. Mastectomia totală 
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în stadiu mare „de curăţire”, precum şi intervenţiile pentru recidive au fost considerate 
separat. 

S-a utilizat clasificarea patologică AJCC (American Joint Committee on Cancer) ediţia 
a 5-a pentru neoplasmul mamar deoarece majoritatea cazurilor au fost stadializate conform 
acesteia din urmă. Totuşi, pentru intervalul 2003-2004 stadializarea folosită a fost AJCC 2002 
(ediţia a 6-a) şi cazurile au fost revizuite corespunzător. Clasificarea histologică utilizată a 
fost de asemenea cea recomandată de AJCC [5-7]. Prelucrarea datelor şi analiza statistică s-a 
realizat cu programele MS Access şi SPSS 10. 

 
 

 
 
REZULTATE 
În perioada observată s-au efectuat 474 intervenţii pentru neoplasm mamar, confirmate 

prin examenul anatomo-patologic. 
Din punct de vedere al tipului de tratament chirurgical, pe întreaga perioadă studiată 

(Fig. 1), predomină intervenţiile radicale, tip mastectomie radicală modificată) – 329 (69,4%), 
urmate de cele conservatoare (sectorectomie asociată sau nu cu disecţie axilară) – 126 
(26,6%). Alte tipuri de intervenţii radicale (mastectomie „de curăţire”) au fost rar întâlnite, 
reprezentând sub 2% din total. 

Per total, vârsta media a pacientelor a fost la începutul perioadei de studiu de 50-52 
ani, pentru a creşte şi se stabiliza ulterior anului 2000 la o valoare de 56 ani (Fig. 2). 
Distribuţia pe grupe de vârstă prezintă 2 vârfuri de incidenţă la 50 şi respectiv 65 ani (Fig. 3). 
Pacientele operate conservator au avut o vârstă medie semnificativ mai mică faţă de cele 
operate prin mastectomie radicală modificată (52,6 ani vs. 55,6 ani, p=0,02). 

Pentru confirmarea diagnosticului şi confirmarea caracterului oncologic al inciziei, în 
unele situaţii, s-a efectuat examenul anatomo-patologic extemporaneu. Acesta a avut o 
frecvenţă generală de 53%, cu o variaţie de-a lungul anilor între 30 şi 75% (Fig. 4). 
Constatăm în ultimii 3 ani o reducere a frecvenţei acestuia datorită introducerii puncţiei 
ghidate cu ac fin (Fig. 5). 
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Analiza retrospectivă a 474 de paciente cu neoplasm mamar în toate stadiile, în ultimii 

10 ani (Fig. 6), arată abandonarea mastectomiei radicale, acceptarea mastectomiei radicale 
modificate, introducerea şi evoluţia intervenţiilor conservatoare reprezentate de sectorectomie 
asociată sau nu cu disecţia axilară. După o creştere iniţială, în primii ani, incidenţa 
intervenţiilor conservatoare prezintă o reducere semnificativă. Această evoluţie va fi analizată 
ulterior funcţie de stadiul tumoral, vârsta, etc. Mastectomia totală, „de curăţire” are o 
frecvenţă sporadică, cvasi constantă de-a lungul întregii perioade de studiu.  

Figura 7 prezintă distribuţia dimensiunilor tumorale aşa cum reiese din stadializarea 
post-operatorie pT. Formele in situ reprezintă foarte puţin, sub 10% (6%) din total, fiind un 
indicator al deficienţei screeningului acestei afecţiuni în populaţia cu risc. Tumorile sub 2 cm 
(stadiul 1) sunt cel mai bine reprezentate (39%), urmate de stadiul 2 (37%). Din considerente 
tehnice nu s-a putut reprezenta incidenţa pentru sub-stadiile 1a, 1b şi 1c. Stadiile mari, 3 şi 4, 
deşi sub 10% fiecare, reprezintă aproape o cincime din cazuri. Astfel, se constată că proporţia 
tumorilor mamare cu stadiu avansat şi mediu atinge uşor 55%, procent cu importanţă 
covârşitoare asupra frecvenţei tratamentului conservator. 

Dacă studiem retrospectiv distribuţia stadiului tumoral funcţie de tipul tratamentului 
chirurgical, constatăm că, în mod evident, intervenţiile conservatoare au fost recomandate 
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pentru tumori mici, is situ sau sub 2cm, în 75% din situaţii. Invers, tratamentul radical a fost 
aplicat în 60% din cazuri pentru tumori >2 cm (stadiul 2 sau mai mare) (Fig. 8). Acest raport a 
fost relativ constant în cursul anilor. 

Disecţia axilară este o etapă importantă în tratamentul chirurgical al neoplasmului 
mamar. Prezentă de regulă la mastectomiile radicale modificate, ea are o frecvenţă mai redusă 
în cazul tratamentului conservator. Astfel, din 126 paciente tratate conservator, 42 (33%) nu 
au avut disecţie axilară, iar din restul de 84, 32 (38%) au avut ganglioni pozitivi. 

 

 
Din distribuţia stadiului ganglionar postoperator (fig. 9) se observă că aproape 

jumătate din paciente (42%) au avut ganglioni negativi histologic, rezultat similar cu al altor 
studii de specialitate. Microinvazia ganglionară este puţin recunoscută (2%), ponderea 
următoare având - stadiul 1B. 
 

 
Analiza distribuţiei anuale a stadiului ganglionar postoperator arată o valoare relativ 

constantă pentru ganglionii consideraţi neinvadaţi histologic (aproximativ 40%), cât şi pentru 
cei în stadiul 1B (~30%). Se remarcă totuşi o reducere semnificativă în ultimii ani a frecvenţei 
ganglionilor în stadiul 2 (Fig. 10). 
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Pacientele operate conservator au avut invazie ganglionară redusă, numai în stadiul I, 
restul de 65% fiind neinvadaţi histologic. De asemenea, un procent însemnat din pacientele cu 
intervenţii radicale au avut ganglionii negativi histologic – 40% (Fig. 11). 

 
Când se analizează grupul de studiu din punct de vedere al stadiului postoperator al 

neoplaziei mamare (Fig. 12), se constată că predomină stadiul IIA (34%) urmat de stadiul I 
(23%). Astfel, din punct de vedere al stadiului global cel puţin jumătate din cazuri ar fi 
candidate la tratament conservator. 

Analiza variaţiei anuale a stadiului neoplazic postoperator arată o tendinţă de reducere 
a frecvenţei formelor avansate (stadiul IIIA şi peste) de la 30% în 1995 la 10% în 2004. 
Acesta poate reprezenta un marker a îmbunătăţirii adresabilităţii, a educaţiei pacientelor, ce 
ajung mai devreme la tratament chirurgical (Fig. 13). 

Incidenţa stadiului 0 are o evoluţie nefavorabilă. După ce se menţine în primii ani la 
valori relativ constante, de sub 10%, dispare complet ulterior. Această evoluţie este imaginea 
eficienţei programelor actuale de screening şi de tratament a neoplaziei mamare. Totuşi, în 
ansamblu, incidenţa stadiilor relativ mici (I şi IIA) prezintă constant o tendinţă de creştere în 
ultimii 10 ani, cu variaţii anuale. 
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Constatăm de asemenea că pacientele operate conservator au un stadiu neoplazic 
semnificativ mai mic comparativ cu cele cu intervenţii radicale. Predominanţa tumorilor de 
dimensiuni mai reduse şi a ganglionilor axilari negativi conduc logic la acest rezultat. 

Totuşi, distribuţia pe ani a stadiului tumoral pentru intervenţiile conservatoare arată că 
în perioada 1998-2002 acest tip de tratament a fost utilizat mai frecvent pentru stadii tumorale 
mai mari (IIA şi IIB) (Fig. 14). 

Din punct de vedere al formelor histologice, aşa cum era de aşteptat, cea mai frecventă 
formă de neoplasm mamar este reprezentată de carcinomul ductal invaziv, formă nespecifică 
(35%). Acesta este urmat ca frecvenţă de variantele tubular (13%) şi comedo (12%). Formele 
anaplazice, slab diferenţiate au o incidenţă redusă, sub 3%. De remarcat că nu există o 
diferenţă semnificativă a distribuţiei tipurilor histologice funcţie de caracterul radical sau 
conservator al intervenţiilor chirurgicale (Fig. 15). 
 

 
DISCUŢII ŞI CONCLUZII 
Apariţia radioterapiei cu energii înalte furnizată de cobalt sau acceleratoare lineare a 

făcut posibilă introducerea chirurgiei conservatoare urmată de radioterapie pentru tratamentul 
neoplasmului mamar localizat încă din anii 1950. 

Deoarece s-a dovedit în timp că asocierea radioterapiei permite o chirurgie restrânsă, 
în lumina acumulării datelor asupra chirurgiei conservatoare, National Surgical Adjuvant 
Breast Project (NSABP) a conceput protocolul B-06 1, ce compara mastectomia radicală 
modificată cu excizia mamară largă şi radioterapie. Ulterior, au apărut primele rezultate ale 
studiilor randomizate Milan 2, susţinând absenţa diferenţelor de supravieţuire dintre 
sectorectomie şi radioterapie comparativ cu mastectomia modificată. Acestea, împreună cu 
alte studii randomizate ulterioare au stabilit echivalenţa chirurgiei conservatoare a sânului cu 
mastectomia modificată. 

Acceptarea acestei noi modalităţi de tratament a fost graduală. Astfel, după 
Surveillance Epidemiology and End Results (SEER) frecvenţa chirurgiei conservatoare a 

Fig. 15 Frecvenţa globală a tipurilor histologice din cadrul grupului de studiu
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crescut de la 6% la 15% între 1983 şi 1985. Similar, National Cancer Data Base, ce sumează 
registrele oncologice ale spitalelor din US, raportează o creştere a mastectomiilor parţiale de 
la 18% în 1985, la 22% în 1988 şi 28% în 1990 [3]. 

Am observat o creştere similară, mai lentă, dar semnificativă în utilizarea exciziei 
mamare sectoriale largi şi radioterapie în clinica noastră. Frecvenţa tratamentului conservator 
a crescut în clinica noastră de la 7% înainte de 1994 la 48% în anul 2000. Totuşi, constatăm o 
reducere marcată în ultimii 3 ani a acestei opţiuni chirurgicale. Acesta este explicată parţial 
prin creşterea incidenţei stadiilor mari, cât şi prin preferinţele pacientelor şi ale operatorilor, 
supravieţuirea rămânând obiectivul principal al tratamentului iniţial [8-9].  

Astfel, pacientele operate conservator au avut mai frecvent tumori sub 2 cm, ganglioni 
axilari negativi şi un grading histologic mai bun comparativ cu mastectomia radicală 
modificată. Aceşti factori prognostici, care sunt influenţaţi în mare măsură de operator, 
conferă o probabilitate de supravieţuire mai mare în cazul chirurgiei conservatoare. 

Din punct de vedere al dimensiunilor tumorale, aşa cum reiese din stadializarea 
postoperatorie, accentuăm asupra frecvenţei scăzute şi constante a carcinomului in situ, ceea 
ce relevă necesitatea unui mai bun screening mamografic. Se remarcă totuşi reducerea 
progresivă în ultimii 10 ani a incidenţei stadiilor 3 şi 4. 

Disecţia ganglionară a evidenţiat un procent impresionant de ganglioni fără invazie 
tumorală, dar varianta micoinvazivă este foarte redusă. Aceasta impune studiul ganglionilor 
axilari prin metode de imunhistochimie şi analiză moleculară RT-PCR, aşa cum recomandă şi 
AJCC în ediţia a 6-a a manualului de stadializare 5-7. 

Utilizat corect, tratamentul conservator produce un control maxim al afecţiunii şi o 
calitate bună a vieţii, reducând sechelele funcţionale iatrogene, cosmetice şi psihologice la 
pacientele cu stadii incipiente. Acesta este un model de combinare optimă a chirurgiei şi 
radioterapiei terapia conservatoare de organ. 

Chirurgia conservatoare a sânului este o provocare pentru chirurg, oncolog şi 
radioterapeut de a corela agresivitatea tratamentului cu: biologia tumorii şi preferinţele 
pacientei, calitatea vieţii acesteia fiind un obiectiv prioritar. 
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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. 

 
KEY WORDS: ECHINOCOCCOSIS, LIVER, SURGERY, ULTRASOUND, CONTRAST STUDIES. 
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INTRODUCERE  
Hidatidoza este o boală parazitară endemică în ţara 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 opţiune. În funcţie de numărul, 
dimensiunile şi localizarea chisturilor, pot fi utilizate diferite proceduri chirurgicale: radicale 
(rezecţie hepatică sau perichistectomia totală) sau conservatoare (puncţie, inactivare, drenaj 
extern, perichistectomie parţială, capitonajul cavităţii restante, marsupializare indirectă), 
efectuate prin laparotomie sau laparoscopic [1-4]. Aspiraţia percutană a chistului este o altă 
alternativă terapeutică, ce se adresează chisturilor necomplicate [1,3,5,6]. Decizia terapeutică 
se adaptează fiecărui pacient, în funcţie de dimensiunile, localizarea, numărul şi complicaţiile 
chisturilor, precum şi de existenţa altor localizări extrahepatice [1,3,7]. 

Scopul acestui studiu este prezentarea rolului ecografiei şi a examenelor cu substanţă 
de contrast a cavităţii în urmărirea evoluţiei postoperatorii precoce şi tardivă la pacienţi cu 
rezecţii complete sau incomplete ale chistului hidatic hepatic.  

 

                                                
* received date: 1.02.2006 
accepted date: 10.02.2006 
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MATERIAL ŞI METOD Ă 
Lotul de studiu: 
Lotul de studiu a inclus 69 de pacienţi (40 femei – 58% şi 29 bărbaţi – 42%) operaţi 

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, prezenţa complicaţiilor) a fost făcută în toate cazurile prin ecografie abdominală. 
De asemenea, radiografia toracică a fost efectuată la toţi pacienţii 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 infecţia chistului, ruptură şi 
apariţia unei fistule biliare. 

Tratamentul chirurgical: 
Proceduri chirurgicale radicale au fost efectuate în 10 cazuri. Intervenţii conservatoare 

(puncţie, inactivare, drenaj extern, perichistectomie parţială, capitonajul cavităţii restante) au 
fost efectuate în 59 de cazuri, datorită dimensiunilor mari, a multiplicităţii leziunilor sau a 
proximităţii cu structuri vasculare importante. Colecistectomia nu a fost efectuată de rutină.  

Urmărirea evoluţie postoperatorii: 
Ecografia abdominală şi studiul cu substanţă de contrast a cavităţii reziduale au fost 

cele mai frecvente examene imagistice efectuate postoperator. 
Ecografia abdominală a fost efectuată la toţi pacienţii din lotul de studiu, cu două 

echipamente: Siemens Sonoline 250 şi Siemens Sienna, cu traductor convex multifrecvenţă de 
3,5 - 5 MHz pentru examinarea cavităţii abdominale şi traductor liniar multifrecvenţă de 7,0 – 
10 MHz pentru examinarea structurilor superficiale. Ecografia a urmărit evaluarea cavităţii 
(dimensiuni, conţinut, grosimea pereţilor), a poziţiei tuburilor de dren în cavitate, a 
modificărilor pericavitare (dilatarea căilor biliare), a prezenţei revărsatului pleural sau 
peritoneal, a aspectului inciziei postoperatorii şi a prezenţei recidivei hidatice în perioada 
postoperatorie tardivă.  

Examenul cavităţii cu substanţă de contrast s-a efectuat în 46 de cazuri, cu soluţie de 
contrast iodat hidrosolubil, cantitatea injectată fiind variabilă în funcţie de dimensiunea 
cavităţii. Examinarea a urmărit aprecierea dimensiunilor şi conţinutului cavităţii, a poziţiei 
tuburilor de dren şi a prezenţei fistulei biliare. 

 
REZULTATE 
La cei 69 de pacienţi din lotul de studiu s-au efectuat 115 examinări ecografice, cu 1 - 

5 examinări/pacient, intervalul dintre examinări şi numărul examinărilor fiind dependente de 
evoluţia clinică, precum şi 83 examinări cu substanţă de contrast a cavităţii reziduale, cu 1 - 4 
examinări/pacient. 

Monitorizarea ecografică a dimensiunilor şi aspectului cavităţii postoperatorii s-a 
realizat în special pentru chistul hidatic hepatic operat prin proceduri conservatoare. Din 
compararea dimensiunilor cavităţilor cu aspectul preoperator şi la examene ecografice 
succesive, au rezultat 4 variante de evoluţie: 1) închiderea cavităţii,  cu păstrarea unei 
modificări de structură (hipoecogenă, neomogenă) la nivelul fostei cavităţi, este aspectul 
ecografic ce a fost evidenţiat în 29 cazuri, dintre care 22 au necesitat o singură examinare 
ecografică în perioada postoperatorie (Fig. 1); 2) diminuarea progresivă a dimensiunilor 
cavităţii  este aspectul ecografic evidenţiat 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 evidenţiată 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 staţionar la primele 2 - 3 examinări a fost evidenţiat în 7 cazuri (Fig. 3); 
4) aspect variabil sau creşterea dimensiunilor cavităţii a fost evidenţiată în 10 cazuri 
(examinate ecografic de 2 - 5 ori). 

 

Elementele semiologice evidenţiate prin examenul cu substanţă de contrast al cavităţii 
postoperatorii la pacienţii din lotul de studiu au inclus: 

a) dimensiunile cavităţii restante – diametrul maxim al cavităţilor postoperatorii 
explorate cu substanţă de contrast a variat între 0 - 8 cm, cu o medie de 4,3 cm; 

b) evoluţia dimensiunii cavităţii  faţă de aspectul preoperator sau la examene succesive, 
cu cele 4 variante posibile: închiderea cavităţii, scăderea progresivă a dimensiunilor, 
aspect staţionar, evoluţie variabilă sau creşterea dimensiunilor cavităţii, este prezentată 
în Tabelul I (Fig. 3 A-C); 

c) aspectul cavităţii:  opacifierea omogenă cu substanţă de contrast a cavităţii a fost 
evidenţiată în 38 de cazuri; umplerea neomogenă cu contrast (aspect septat, imagini 
lacunare declive) a fost evidenţiată în 9 cazuri ; poziţia 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 poziţionate (în partea superioară a cavităţii sau în 
contact cu peretele cavităţii), pacienţii având evoluţie nefavorabilă a dimensiunilor 
cavităţii (staţionară sau variabilă) (Fig. 4 A,B); 

d) prezenţa unei fistule biliare asociate (opacifierea căilor biliare intra- şi extrahepatice 
în acelaşi timp cu cavitatea restantă postoperator) a fost evidenţiată în 12 cazuri  
(Fig. 4 C). 
În ceea ce priveşte acurateţea aprecierii dimensiunilor cavităţii restante, am comparat 

rezultatele obţinute prin explorarea cu contrast cu cele ecografice. Aprecierea dimensiunilor a 
fost concordantă pentru pacienţii cu aspect staţionar radiologic. Ecografia a supraevaluat 
închiderea cavităţii, 6 cazuri apreciate ecografic ca fiind fără cavitate restantă au prezentat 
cavităţi persistente, dar cu dimensiuni reduse, la examinarea cu contrast. De asemenea, dintre 
cele 11 cazuri la care examenul cu contrast a evidenţiat creşterea dimensiunilor sau evoluţie 
variabilă, aspectul a concordat cu cel ecografic doar în 2 cazuri.  Deci, pe lotul de studiu, 
ecografia a subevaluat dimensiunile cavităţii restante, datorită prezenţei aerului intracavitar şi 
a conţinutului neomogen, hipoecogen, studiul cu contrast al cavităţii având o acurateţe mai 
mare pentru a diferenţia închiderea de reducerea dimensiunilor cavităţii (aspect important 

Fig. 1 Ecografie abdominală  
(3 săptămâni postoperator):  

închiderea cavităţilor, cu evidenţierea unor benzi 
hiperecogene şi a dezorganizării arhitecturii 

hepatice pe topografia fostelor cavităţi 

Fig. 2 Ecografie abdominală  
(3 săptămâni după intervenţie pentru chist 

hidatic de lob drept hepatic): 
reducerea dimensiunilor cavităţii restante, ce 

prezintă conţinut predominant lichidian; tub de dren 
plasat corect, decliv în cavitate . 
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pentru decizia de ridicare a drenajului) şi pentru a aprecia aspectul fluctuant al dimensiunilor 
(aspect corelat totdeauna cu prezenţa complicaţiilor) . 

 
Tabel I  Evoluţia cavităţii reziduale 

 

Evoluţie Frecvenţă procent 
Închidere 3 6,5 
Reducere 26 56,5 
Staţionare 6 13,1 

Creştere/variabilă 11 23,9 
Total 46 100 

 
Prezenţa unei fistule biliare a fost evidenţiată prin studiile cu contrast în 14 cazuri, toate 

după intervenţii conservatoare, prin opacifierea concomitent cu cavitatea restantă a căilor 
biliare. Prezenţa unei fistule biliare a influenţat şi evoluţia cavităţii postoperatorii, 7 pacienţi 
asociind evoluţie nefavorabilă a cavităţii. 

Fig. 3 Examenul cu substanţă de contrast al cavităţii postoperatorii  
A. Chist hidatic hepatic operat: cavitatografia de control la 11 zile postoperator demonstrează 
închiderea cavităţii. 
B. Chist hidatic hepatic operat: evoluţia favorabilă a dimensiunilor cavităţii restante. Cavitatografia 
de control la 3 săptămâni (B1) şi la 6 săptămâni postoperator (B2) demonstrează reducerea 
dimensiunilor cavităţii. 
C. Chist hidatic hepatic operat: evoluţia nefavorabilă a dimensiunilor cavităţii restante. Cavitatografia 
de control la 9 zile (C1) şi la 1 lună postoperator (C2) demonstrează creşterea dimensiunilor cavităţii 
(clinic: suprainfecţia cavităţii restante). 
D. Chisturi hidatice hepatice operate: drenuri plasate corect, decliv în cavitate. 

A. B1. B2. 

C1. C2. D. 
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Conţinutul cavităţii, evaluat ecografic, a fost neomogen în majoritatea cazurilor, fie 
datorită umbrei acustice date de prezenţa aerului intracavitar, fie datorită detrisurilor prezente 
în cavitate. Din cele 8 cazuri cu suprainfecţia cavităţii, şapte au prezentat şi septuri interne 
groase asociate cu nivel fluid-fluid şi detritusuri. La examenul cu contrast, aspectul 
neomogen, evidenţiat în 7 cazuri, s-a datorat suprainfecţiei în 5 cazuri, retenţiei de material 
hidatic într-un caz, iar în 3 cazuri nu a existat un corespondent cu evoluţia clinică (Fig. 5). În 
cazul celor 8 pacienţi care au prezentat suprainfecţia cavităţii postoperatorii, evoluţia 
dimensiunilor a fost favorabilă în patru cazuri, iar aspectul neomogen al conţinutului cavităţii 
la explorarea cu contrast a fost prezent doar în cinci cazuri, frecvenţa elementelor semiologice 
sugestive (evoluţie nefavorabilă a dimensiunilor, conţinut neomogen) nefiind semnificativ 
mai mare faţă de grupul pacienţilor fără suprainfecţia cavităţii. 

 

 
Lichid pleural a fost evidenţiat ecografic, la nivelul sinusului costo-diafragmatic 

posterior drept în 7 cazuri, iar 5 cazuri au prezentat în evoluţia postoperatorie precoce lichid 
intraperitoneal în cantitate mică.  

Aspect sugestiv pentru pancreatită acută (mărirea de volum a pancreasului cefalo-
corporeal, cu ştergerea conturului) a fost evidenţiat ecografic într-un caz, concordant cu 
probele de laborator. 

Modificări la nivelul inciziei parietale (dezorganizarea persistentă a planurilor 
parietale, prezenţa unor mici colecţii intraparietale) au fost evidenţiate ecografic în 5 cazuri, 
fiind sugestive pentru infecţii ale plăgii. 

În două cazuri, examenul ecografic efectuat la 1 an de la intervenţia chirurgicală a 
evidenţiat recidiva hidatidozei, într-un caz la nivel hepatic şi în al doilea caz, recurenţă 
retroperitoneală după rezecţie hepatică (Fig. 6). 

 
DISCUŢII 
Pe lotul nostru de studiu, tratamentul conservator a fost alegerea cea mai frecventă, 

datorită multiplicităţii 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 

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 cavităţii. 
C. opacifierea căilor biliare intra- şi extrahepatice concomitent cu cavitatea restantă (fistulă 
biliară postoperatorie).  
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computer-tomografic fiind necesar în special în cazul recurenţei, iar colangiografia 
endoscopică retrogradă fiind rezervată cazurilor cu fistulă biliară. Complicaţiile postoperatorii 
cele mai frecvente sunt: revărsat pleural, infecţii parietale, fistule biliare sau colecţii tranzitorii 
perihepatice, complicaţii ce se remit, frecvent, sub tratament conservator sau drenaj [1,9]. 

 

 

 
Ambele metode (ecografia abdominală şi studiile cu contrast) au vizat, în primul rând, 

aprecierea dimensiunilor cavităţii restante. Examenul cu contrast al cavităţii postoperatorii a 
apreciat cu mai mare acurateţe dimensiunile cavităţii decât ecografia. Evoluţia dimensiunilor 
cavităţii s-a corelat semnificativ pe lotul de studiu cu evoluţia postoperatorie: aspectul 
staţionar, creşterea cavităţii sau evoluţia fluctuantă au fost sugestive pentru evoluţie 
nefavorabilă, frecvenţa complicaţiilor postoperatorii în acest grup fiind semnificativ mai mare 
faţă de grupul pacienţilor cu închiderea cavităţii sau reducerea semnificativă şi constantă a 
dimensiunilor acesteia. Prin urmare, atunci când apreciem aspectul cavităţii postoperatorii, 

A. B. 

Fig. 5 Chist hidatic hepatic operat - cavitatografie de control 
A. opacifierea neomogenă, cu imagini lacunare declive - suprainfecţia cavităţii 

B. retenţie de material hidatic 

Fig. 6 Ecografie abdominală 
Control ecografic la 12 luni după rezecţie hepatică dreaptă pentru chist 

hidatic -  recidivă retroperitoneală. 
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evoluţia constantă spre reducerea dimensiunilor şi închiderea cavităţii este puternic 
semnificativă şi pentru o evoluţie postoperatorie favorabilă, în timp ce dimensiunile 
staţionare, variabile sau progresive sunt elementele semiologice puternic sugestive pentru 
evoluţie postoperatorie complicată. Persistenţa dimensiunilor mari ale cavităţii, fără o 
reducere semnificativă la primul control cu substanţă de contrast, necesită monitorizare 
imagistică, numărul examinărilor fiind cu atât mai mare cu cât pacientul prezintă o 
simptomatologie sugestivă pentru o complicaţie. Deşi evoluţia nefavorabilă a dimensiunilor şi 
conţinutul neomogen al cavităţii sunt elemente semiologice sugestive pentru suprainfecţia 
cavităţii, ele nu sunt specifice acestei complicaţii. Opacifierea neomogenă a cavităţii a fost 
evidenţiată şi în cazul chistului multivezicular sau în cazul retenţiei de material hidatic, dintre 
elementele semiologice evaluate fiind cel cu semnificaţia cea mai redusă pentru aprecierea 
unei complicaţii. În plus, conţinutul neomogen al cavităţii postoperatorii este un aspect 
frecvent evidenţiat ecografic, datorită prezenţei aerului în cavitate, astfel încât diagnosticul de 
suprainfecţie rămâne unul clinic. Dacă în aprecierea dimensiunilor cavităţii ecografia are o 
acurateţe mai mică, în schimb, pentru evaluarea parenchimului hepatic restant, a calibrului 
căilor biliare, a cavităţii peritoneale şi a celorlalte viscere abdominale este o metodă fiabilă, 
fiind utilă în diagnosticul majorităţii complicaţiilor postoperatorii. 

Fistulele biliare reprezintă complicaţia cea mai frecventă a intervenţiilor pentru CHH, 
fiind descrisă în 10 - 27% din cazuri [1,9]. Examenul ecografic evidenţiază doar elemente 
nespecifice (minimă dilatare a căilor biliare, persistenţa cavităţii postoperatorii). În schimb, 
examenul cu contrast al cavităţii evidenţiază direct comunicarea cu căile biliare. 

Rata recuerenţei variază în literatura de specialitate de la 0 la 12%, fiind determinată 
de retenţie de vezicule hidatice, de diseminarea peritoneală sau retroperitoneală [1]. 
Monitorizarea ecografică poate depista creşterea dimensiunilor cavităţii restante 
postoperatorii sau apariţia unor noi formaţiuni chistice hepatice şi extrahepatice.  

 
CONCLUZII 
Utilizarea complementară a ecografiei abdominale şi a studiilor cu contrast a cavităţii 

după tratamentul chirurgical al chistului hidatic hepatic oferă informaţiile necesare pentru 
aprecierea evoluţiei normale a cavităţii şi pentru diagnosticul complicaţiilor postoperatorii, în 
special în cazul intervenţiilor de tip conservator. 
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TOTAL PANCREATO-DUODENECTOMY – CORRECT INDICATION? CASE REPORT (Abstract): 
Pylorus preserving total duodenopancreatectomy (TDPpp) has a high degree of difficulty especially due to the 
vascular rapports of the pancreas and to the postoperative management of the diabetus and pancreatic exocrine 
insufficiency. We present a patient, 48 yo, which was admitted in the First Surgical Clinic Iaşi, for epigastric 
pain, jaundice, nauseas, vomiting and weight loss. High level of the ASAT, ALAT and serum bilirubin was also 
present. Barium meal revealed a tumor localised on the second sgement of the duodenum with partial stenosis. 
The upper digestive endoscopy showed a prominent papilla magna (like a tumour of the Vater’s ampula). The 
trans-duodenal endoscopic biopsy was not performed. CT scan described a tumour localised to of the pancreatic 
head and a dilatation of the Wirsung duct. The preoperative diagnosis was tumour of the pancreatic head, with 
suspicion of malignancy. An exploratory laparotomy was performed; peroperative histological exam can’t 
exclude the malignancy. That why, we decide a pylorus preserving pancreatico-duodenectomy. The severe injury 
of the spleno-mezenteric vein during the dessection of the pancreatic head, determined the pylorus preserving 
total pancreato-duodenectomy with splenectomy. The postoperative course was complicated with delayed gastric 
emptying, postoperative site infection and diabetus. Postoperative histopatological exam revealed a chronic 
pancreatitis. After 3 months the patient has a postoperative diabetes and exocrine pancreatic defficiency treated 
with enzimes and insuline. 
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PANCREATO-DUODENECTOMY 
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INTRODUCERE  
Duodenopancreatectomia totală (DPT) este o intervenţie dificilă, atât datorită 

problemelor de tehnică şi tactică operatorie, cât şi sechelelor pe care le determină (diabet 
zaharat şi insuficienţă pancreatică exocrină). Acestea sunt dificil de controlat, în ciuda 
numeroaselor preparate enzimatice şi a insulinei care se administrează sistematic. 
Introducerea în practică a prezervării pilorului în acest tip de intervenţii a ameliorat evoluţia 
postoperatorie, cu diminuarea semnificativă a numărului de scaune diareice şi ameliorarea 
aportului alimentar. Nu s-au constatat diferenţe semnificative statistic în ce priveşte 
intervenţiile cu sau fără prezervarea pilorului asupra supravieţuirii. [1] 
 

PREZENTAREA CAZULUI  
Pacientul F.C. în vârstă de 48 de ani, tâmplar, de provenienţă din mediul urban, s-a 

internat pe data de 18.09.2003 în Clinica a I-a Chirurgie prin transfer de la Institutul de 
Gastroenterologie şi Hepatologie (IGH) Iaşi, pentru dureri abdominale de intensitate mare 
localizate epigastric, însoţite de icter sclero-tegumentar intermitent, greţuri, vărsături, scădere 
ponderală (aproximativ 4 kg în ultima lună), inapetenţă. În antecedentele personale patologice 
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se remarcă prezenţa hepatitei virale tip A în urmă cu 12 ani, a unui sindrom dispeptic ulceros 
în 1998 şi a herniei de disc în urmă cu 4 ani. Bolnavul a consumat constant alcool (aprox. 100 
ml alcool /zi) de peste 20 de ani.  

Simptomatologia menţionată a debutat insidios, în urmă cu 5 ani, prezentând 
numeroase pusee de intensitate mare pacientul primind medicaţie simptomatică (prokinetice, 
antalgice, uneori antispastice). După un an, simptomatologia a reapărut şi s-a accentuat, iar 
pacientul şi-a autoadministrat antalgice şi antispastice. Consumul de alcool a continuat în 
cantităţi relativ mari (140 – 150 ml alcool /zi). Cu 3 săptămâni în urmă, la tabloul clinic 
amintit s-a adăugat icterul sclero-tegumentar de tip obstructiv.  

Radiografia gastro-duodenală cu sulfat de bariu, a pus în evidenţă la nivelul lui D2 o 
imagine lacunară de cca. 2 cm cu stenoza parţială a duodenului (Fig. 1). Explorarea 
endoscopică a pus în evidenţă leziuni de esofagită grad I, leziuni de gastrită antrală secundare 
unui important reflux biliar şi a mucoasei duodenale intens inflamate, precum şi prezenţa la 
nivelul lui D2 a unei papile proeminente cu mucoasă profund modificată, cu numeroase 
ulceraţii ridicându-se suspiciunea de ampulom vaterian (Fig. 2). Biopsia endoscopică nu a 
putut fi efectuată datorită necooperării pacientului. Completarea investigaţiilor a evidenţiat o 
interesare hepatică de lungă durată (TGP = 104 U/l, TGO = 53 U/l, GGT = 386 U/l, FA = 273 
mg/dl, IQ (indice quick) = 75%).  

 
 

Explorarea ecografică a evidenţiat un colecist destins cu pereţi groşi, fără calculi, 
coledoc uşor dilatat cu un calibru de 10 mm, prezenţa unei formaţiuni hipoecogene de 17 mm 
la nivelul capului pancreatic (Fig. 3). La explorarea CT s-a constatat: pancreas cefalic 
neomogen cu limite imprecise; pancreas corporeo-caudal cu structură glandulară păstrată şi cu 
moderată dilatare a canalului Wirsung; la nivelul procesului uncinat – nodul hiperdens de 
aproximativ 2 cm; ţesut grăsos perimezenteric – aspect neomogen, infiltrat; micronoduli 
interaortico-cavi, latero-aortici, pericefalic pancreatic (Fig. 4). 

Suspiciunea diagnostică preoperatorie a fost de tumora ampulară (susţinută de icterul 
fluctuent, scăderea ponderală, explorările imagistice), deşi nu s-a putut exclude o pancreatită 
cronică sau o tumoră malignă cefalopancreatică. Nu a existat posibilitatea tehnică de efectuare 
a unei biopsii transduodenale, iar pacientul a fost transferat în Clinica I Chirurgie Iaşi. 

După o pregătire preoperatorie adecvată (corectarea indicelui de protrombină – Quick 
– şi parţial a probelor hepatice), s-a intervenit chirurgical sub anestezie generală, prin 

Fig. 2 Imaginea endoscopică 
papilă proeminentă cu mucoasă profund 

modificată, cu numeroase ulceraţii  
Fig. 1 Tranzit baritat eso-gastro-duodenal 
imagine lacunară la nivelul D2 cu stenoză parţială



Cazuri clinice Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 

 63

laparotomie mediană. La explorarea intraoperatorie s-a pus în evidenţă o formaţiune tumorală 
pancreatică de cca 5 cm (mai mare decât cea descrisă la explorările imagistice); s-a prelevat 
biopsie chirurgicală, dar rezultatul examenului anatomopatologic extemporaneu a fost incert. 

 

 

 
În faţa leziunii suspecte situată la nivelul procesului uncinat în contact cu pachetul 

mezenteric, cu numeroşi ganglioni macroscopic măriţi de volum situaţi în imediata 
vecinătatea a pancreasului şi aspectul nodular în totalitate a acestuia, precum şi a unui duoden 
modificat, singurul gest care s-a considerat util a fost realizarea rezecţiei glandulare. S-a 

Fig. 3 Ecografia abdominală 
formaţiune hipoecogenă de 17 mm pe aria de  

proiecţie a capului pancreatic 

Fig. 4 Examenul computer tomografic 
nodul hiperdens de aproximativ 2 cm; ţesut grăsos perimezenteric – aspect neomogen, 

infiltrat; micronoduli interaortico-cavi, latero-aortici, pericefalic pancreatic 
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practicat duodenopancreatectomia totală cu prezervarea pilorului, colecistectomie, 
restabilindu-se continuitatea prin anastomoze duodeno-jejunală şi coledoco-jejunală termino-
terminală şi, respectiv termino-laterală, ambele cu surjet de fir lent resorbabil (Polysorb 2-0). 
În timpul intervenţiei, datorită disecţiei foarte dificile a feţei posterioare a pancreasului, a 
survenit lezarea trunchiului venos splenomezenteric care a impus ligatura sa, reconstrucţia 
portală fiind imposibilă în ciuda tentativelor. Ca urmare s+a efectuat şi splenectomie de 
necesitate. 

Perioada postoperatorie a fost marcată de variaţii ale glicemiei (60 - 235 mg/dl – 
corectate prin administrarea insulinei (pompă de insulină)), dificultate de evacuare gastrică, 
reluarea tardivă a tranzitului intestinal şi dezvoltarea unui hematom în loja splenică, care s-a 
rezolvat prin tratament conservator. Pacientul s-a externat la 17 zile de la intervenţie fiind 
transferat Centrului de Diabet, Boli de Nutriţie şi Metabolice pentru stabilirea schemei de 
insulină şi întocmirea regimului igieno-dietetic. 

Rezultatul anatomo-patologic la parafină a evidenţiat fragmente duodenale cu 
heterotopie pancreatică (noduli pancreatici situaţi intramural până în submucoasă), iar la 
nivelul pancreasului cefalic aspecte de pancreatită cronică acutizată, cu importantă fibroză, 
ectazia canalelor mari, cu ulceraţia totală sau parţială a epiteliului de delimitare şi inflamaţie 
mixtă asociată, precum şi numeroase focare izolate de citosteatonecroză. Nu s-au constatat 
aspecte tumorale maligne în ganglionii limfatici.  

La controlul de la 3 luni s-a constatat o stare generală bună pacientul luând în greutate 
aproximativ 6 kg. Apetitul normal, dar tranzitul intestinal era accelerat cu 4-5 scaune 
voluminoase pe zi, albicioase, urât mirositoare (steatoree), cu emisie masivă de gaze în 
momentul defecaţiei – insuficienţe pancreatice exocrine. Aportul oral de enzime pancreatice a 
fost deficitar în această perioadă de timp. Odata cu corectarea acestuia s-a obţinut şi reglarea 
tranzitului. Investigaţiile imagistice au fost în normale. 

 
DISCUŢII 
Duodenopancreatectomia totală (DPT) este indicată în formele de neoplazii 

pancreatice ce dezvoltate atât la nivel cefalic cât şi corporeo-caudal, formele multicentrice şi 
în unele tipuri de carcinom ductal invaziv, cu extensie de-a lungul ductelor. Indicaţia de DPT 
în formele hiperalgice de pancreatită cronică este discutabilă. Există şi unele situaţii 
intraoperatorii care pot indica DPT: 1) pancreasul firabil (soft pancreas) datorită riscului mare 
de fistulă pancreatico-jejunală, dar în aceste situaţii se recomandă ligatura Wirsungului, sutura 
tranşei pancreatice şi păstrarea cozii glandei pentru menţinerea unei funcţii endocrine, 2) 
recupe seriate pozitive* din tranşa pancreatică, 3) de necesitate, pentru hemostază [1-4]. 

Prezervarea pilorului este folosită deseori în duodenopancreatectomia cefalică (DPC), 
când există tumori ampulare, pancreatită cronică şi neoplazii cefalo-pancreatice, dar cu 
limfonodului juxta pilorici negativi la examenul histo-patologic extemporaneu. 

În ultimii ani, această tehnică de prezervare a pilorului a fost aplicată şi pentru DPT, 
deoarece studiile au arătat că recuperarea nutriţională este mai rapidă decât la cei cu DPT 
standard, iar calitatea vieţii semnificativ îmbunătăţită [1-4]. 

Din punct de vedere tehnic timpul de disecţie vasculară al duodenopancreatectomiei, şi 
în special cel venos, este foarte delicat şi comportă multiple riscuri. Mai multe structuri 
vasculare situate în raport cu faţa posterioară a pancreasului printre care trunchiul venos 
splenomezenteric, vena mezenterică inferioară, vena portă, vena cavă inferioară pot fi lezate. 
Riscul arterial este mai redus şi priveşte, în special, artera gastroduodenală, care poate lua 
naştere de la diferite niveluri, artera colică medie care se găseşte pe faţa anterioară a capului 
pancreasului şi artera mezenterică superioară [5,16,17]. Anomaliile de origine ale arterei 
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hepatice şi ale traiectului său pot crea probleme de disecţie, mai ales dacă există o arteră 
hepatică stângă de calibru mai mare situată în partea înaltă a micului epiploon şi care impune 
prudenţă maximă deoarece poate reprezenta singura sursă de vascularizaţie a lobului stâng sau 
o arteră hepatică dreaptă cu origine din mezenterica superioară [5,16,17]. În cazul leziunilor 
vasculare, mai ales venoase, se impune reconstrucţia vasculară, fie cu grefon biologic, fie 
proteză de Goretex® sau Teflon®. Uneori această reconstrucţie este imposibilă fiind necesară 
ligatura vasului. 

În timpul DPC şia a DPT există momente critice care pot pune probleme tehnice 
deosebite: 

1) Se poate ligatura vena portă? Trunchiul venei porte nu poate fi ligaturat, dar pot fi 
legate ramurile acesteia şi ne referim aici la, vena mezenterică inferioară, vena 
splenică şi trunchiul splenomezenteric. Nu se poate ligatura vena mezenterică 
superioară. În cazul de faţă în cursul disecţiei feţei posterioare, care s-a dovedit extrem 
de dificilă datorită aderenţei pancreasului la trunchiul venos şi planul posterior, s-a 
produs o deşirare importantă a trunchiului splenomezenteric care a făcut imposibilă 
reconstrucţia sa în ciuda tentativelor, practicându-se apoi ligatura sa imediat înaintea 
unirii cu vena mezenterică superioară. 

2) Care sunt riscurile acestui gest? Riscul cel mai mare este infarctul venos al colonului 
stâng, dar care survine rar datorită prezenţei unei reţele colaterale importante între 
ramurile sistemului port (arcada Riolan) şi conexiunilor cu sistemul cav inferior, fie la 
nivelul rectului, fie prin intermediul venelor lombare şi al celor retroperitoneale. Din 
aceste considerente ne-am asumat riscul ligaturării trunchiului venos splenomezaraic.  

3) Este asigurată irigarea pilorului? Pentru prezervarea pilorului se păstrează artera 
gastro-epiploică dreaptă care se ligaturează strict la originea din gastro-duodenală 
(pătrunderea în cavitatea retrogastrică realizându-se prin ligamentul gastro-colic în 
afara vaselor gastro-epiploice sau prin decolare colo-epiploică). De asemenea, trebuie 
prezervată şi artera pilorică. 
În experienţa clinicii noastre în ultimii 20 de ani (1983 - 2002) s-au practicat 5 DPT 

din care 3 pentru leziuni maligne şi 2 pentru pancreatită cronică. În toate cazurile suspiciunea 
preoperatorie a fost de malignitate. S-a înregistrat 1 deces (bronhopeumonie cu insuficienţă 
respiratorie acută), iar durata medie de spitalizare a fost de 45 de zile. Spitalizarea lungă s-a 
datorat complicaţiilor postoperatorii (evacuarea gastrică dificilă, apariţia fistulelor 
anastomotice, insuficienţa pancreatică exocrină, diabet zaharat postoperator 
insulinodependent). Cazul prezentat a fost singurul la care s-a realizat prezervarea pilorului. 

Pe seriile publicate în legătură cu acest subiect morbiditatea cumulată este mare 
atingând 60 – 70%, chiar 80% şi este similară în toate procedeele realizate, iar mortalitatea 
ridicată [1-15]. Se pare că DPT cu prezervarea pilorului are totuşi unele avantaje: greutatea 
pacienţilor este superioară celor cu DPT standard (păstrarea rezervorului gastric permiţând un 
aport oral mai mare care permite o recuperare mult mai rapidă) [1-7]. 

Cea mai comună complicaţie după DPTpp în majoritatea studiilor a fost întârzierea 
evacuării stomacului care s-a rezolvat spontan [2-4]. 

Diareea şi crizele hipoglicemice severe sunt sechelele postoperatorii severe. De aceea 
se impune o monitorizare atentă a glicemiei de mai multe ori într-o zi şi injectarea combinată 
a insulinei cu acţiune de scurtă durată cu cea de lungă durată sau utilizarea pompelor de 
insulină. Diareea se remite, în general, la câteva zile după introducerea ca tratament a 
aportului oral de enzime pancreatice (Triferment®, Digestal®, Kreon® etc.). 

În cazul pacientului nostru aceste complicaţii au apărut, dar cu o magnitudine mai 
mică, cu excepţia crizelor hipoglicemice severe care nu au fost întâlnite. Întârzierea evacuării 
stomacului s-a remis după cca. 6 zile, diareea a dispărut după 5 zile odată cu introducerea 
enzimelor pancreatice în alimentaţie, creşterile glicemice nu au înregistrat valori foarte mari, 
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per ansamblu a fost un pacient cu o evoluţie favorabilă. Valorile glicemice au fost menţinute 
în limite acceptabile şi după ce s-a început administrarea dozelor fracţionate de insulină. 
Hematomul postoperator s-a diminuat progresiv ajungând ca la 12 zile de la intervenţie să 
măsoare sub 2 cm. 

 
CONCLUZII 
Duodenopancreatectomia totală cu prezervarea pilorului poate fi realizată în condiţii 

de siguranţă şi în formele de pancreatită cronică pseudotumorală sau hiperalgică. În cazurile 
incerte în care explorarea intraoperatorie şi biopsia extemporanee intraoperatorie nu poate 
tranşa diagnosticul în favoarea unei leziuni maligne sau a unei pancreatite cronice, la 
persoanele tinere cu status biologic bun, cum este şi cazul prezentat, noi recomandăm 
efectuarea unui intervenţii radicale. Leziunile maligne reprezintă o indicaţie indiscutabilă 
pentru intervenţie, iar efectuarea acesteia permite o limfadenectomie extinsă şi o stadializare 
corectă, dar fără o creştere semnificativă a supravieţuirii.  

Extinderea rezecţiei cu efectuarea DPT adaugă morbiditate suplimentară comparativ 
cu DPC. Dacă leziunile de pancreatită cronică domină aspectul intraoperator, dar pe acest 
fond se individualizează o leziune suspectă care nu este confirmată prin examenul 
histopatologic intraoperator, atunci recomandăm mai bine efectuarea unei DPTpp. Sechelele 
acestei intervenţii (insuficienţa exocrină cu sindrom de malabsorbţie şi diabetul zaharat 
insulinodependent) pot fi în prezent perfect controlate prin tratament enzimatic (mai ales 
administrarea de enzime pancreatice în capsule enterosolubile – Kreon®). 

Raporturile vasculare intime ale pancreasului face disecţia dificilă cu riscul de leziune 
a structurilor venoase, mai ales în leziunile cronice cu importantă fibroză cum a fost şi cazul 
nostru, putându-se ligatura fără probleme trunchiul venos splenomezenteric, circulaţia de 
întoarcere fiind suplinită de vasele colaterale şi de inversarea sensului de curgere al sângelui.  

Introducerea în practică a transplantului de pancreas (intervenţie care se poate realiza 
în prezent şi în România) poate rezolva problema diabetului zaharat postoperator permiţând 
astfel reducerea dozei de insulină sau chiar renunţarea la aceasta [18]. 
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GIANT CYSTIC CERVICAL LYMPHATIC MALFORMATION (Abstract): The lymphatic malformations of 
the neck (LMN) are rare diseases, which increase progressively until very large size. The clinical symptoms are 
pressure signs, due to the compression to the respiratory, digestive and vascular structures of the neck. The 
authors are presenting the clinical case of a 77 yo male patient with history of simple diffuse goiter. During the 
evolution, the cervical mass increases progressively its sizes, but in the last 2-3 months before the admission in 
our clinic the patient describes a rapid and marked growth, with the settle down of the cervical pressure signs. 
The imagistic evaluation of the cervical mass establishes the diagnosis of cystic cervical tumour that belongs 
probably to the thyroid gland. The surgical approach succeeds to remove a cystic tumor of 20x15 cm with an 
irregular round shape. The pathologic histological examination establishes the diagnosis of distended lymphatic 
channel corresponding to a cystic cervical lymphatic malformation. Postoperative course was uneventful. 
Conclusions: LMN is a rare disease, which can be confounded with a goiter. Surgery remains the single effective 
therapeutic approach. 
 
KEY WORDS: LYMPHATIC MALFORMATION, GOITER 
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INTRODUCERE 
Malformaţiile limfatice cervicale (MLC) constitue o afecţiune malformativă limfatică rară, 

reprezentând sub 5% din totalul tumorilor limfatice cervicale la copil [1]. 80 - 90% din MLC se 
dezvoltă în primii 2 ani de viaţă [2], iar din cele care devin clinic manifeste la adulţi, 45% 
apar la 40 - 60 ani [1-5]. MLC evoluează lent, ajungând în timp, dacă nu sunt diagnosticate şi 
tratate, la dimensiuni impresionante. Creşterea rapidă, se poate datora unei complicaţii 
hemoragice sau infecţioase, care survine consecutiv unor traumatisme de intensitate variabilă. 

Simptomalogia MLC traduce compresiunea structurilor aero-digestive şi vasculare 
cervicale de către leziunea malformativă în evoluţie. 

 
PREZENTAREA CAZULUI 
Pacientul B.N. de 77ani, de profesie agricultor se internează în Clinica I Chirurgie pe 

data de 4 iulie 2005, pentru: formaţiune tumorală cervicală anterioară voluminoasă, disfagie 
înaltă, voce bitonală, disfonie. 

Din antecedente reţinem că bolnavul a fost diagnosticat în urma cu 20 de ani cu guşă 
endemică pentru care nu a urmat nici un tratament; este nefumător şi consumator ocazional de 
alcool. 

Istoricul relevă următoarele elemente: boala debutează în urmă cu aproximativ 20 de 
ani prin apariţia în regiunea cervicală anterioară a unei formaţiuni diagnosticată ca guşă 
difuză. În timp, formaţiunea creşte progresiv în dimensiuni. În ultimele luni, premergătoare 
internării, bolnavul descrie o creştere mai rapidă şi mai accentuată asociată cu instalarea 
fenomenelor de compresiune cervicală – dispnee, disfagie, disfonie – motive pentru care este 
adresat clinicii noastre în vederea stabilirii diagnosticului şi a tratamentului de specialitate. 
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Examenul local precizează următoarele elemente: formaţiune tumorală gigantă de 
aproximativ 20x15 cm localizată la nivelul regiunii cervicale anterioare (Fig.1); are contur 
regulat, boselată, iar tegumentele care o acoperă prezintă ectazii venoase. Consistenţa 
formaţiunii este renitent-elastică şi are ca limite: superior – un plan ce trece prin mandibulă, 
inferior – un plan ce trece prin incizura jugulară, lateral dreapta – un plan vertical dus prin 
tragusul urechii drept, lateral stânga – marginea posterioară a muşchiului 
sternocleidomastoidian stâng. Pachetul vascular carotidian drept nu se palpează trecând 
probabil posterior de formaţiune. Nu se constată adenopatii cervicale. Formaţiunea se 
mobilizeză cranio-caudal cu axul laringian în timpul deglutiţiei, iar lateral, este solidară cu 
acesta. 

Examenul general nu relevă elemente patologice. 
 

 

 
 

 
Protocolul de investigaţii a pus în evidenţă următoarele elemente: 

- examenul O.R.L.: ascensionarea laringelui la nivelul oro-faringelui. Laringoscopia 
indirectă obiectivează corzi vocale libere, mobile bilateral, simetrice, glotă liberă. 

- la scintigrama tiroidiană (Fig. 2) se constată o tiroidă jos situată; formaţiunea evidentă 
clinic este afixatoare, ocupând cvasitotalitatea lobilor tiroidieni din care se mai 
evidenţiază scintigrafic doar polii superiori. 

- Radiografia cervico-mediastinală relevă traheea deviată spre stânga în regiunea 
cervicală de către o opacitate de părţi moi de aproximativ 15x10cm. Mediastin uşor 
lărgit spre dreapta. Esofagul cervical este deviat spre stânga şi uşor comprimat de 
formaţiunea descrisă. 

Fig. 1 Fotografie din faţă şi profil dreapta, a formaţiunii tumorale cervicale 

Fig. 2 Scintigrama tiroidiană
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- Ecografia cervicală, (Fig. 3) descrie la nivelul feţei anterioare a gâtului o formaţiune 
lichidiană voluminoasă 145x124 cm, neomogenă, cu bogat sediment reflectogen. Lobul 
tiroidian stâng (LTS), este dificil de examinat din cauza formaţiunii lichidiene descrise, 
dar este mărit de volum de 25x25x40 mm, cu o structură neomogenă şi conţine o 
calcificare grosieră şi 2-3 nodulide 4-5mm. Lobul tiroidian drept (LTD) nu se poate 
vizualiza din cauza formaţiunii lichidiene. 

- Din motive tehnice nu s-a putut efectua explorarea computer tomografică (CT). 
 

 
Cu suspiciunea diagnostică de tumoră chistică cervicală, posibil tiroidiană, s-a 

intervenit chirurgical pe data de 11.07.2005 sub anestezie generală cu intubaţie oro-traheală 
(IOT). Printr-o cervicotomie tip Kocher, se pătrunde în loja tiroidiană cu secţionarea 
musculaturii subhioidiene bilateral. Se reuşeşte prin disecţie să se rezece, intactă, o formaţiune 
chistică de aproximativ 20x15 cm uşor boselată. Chistul este multilocular şi are conţinut 
seros. Tiroida este normală macroscopic. Loja tiroidiană a fost drenată aspirativ cu tuburile 
scoase prin contraincizie. (Fig. 4) 

Examenul anatomopatologic (Fig. 5) precizează diagnosticul de canal limfatic ectaziat 
corespunzând unei malformaţii limfatice cervicale forma chistică 

Evoluţia postoperatorie a pacientului a fost simplă cu suprimarea drenajului aspirativ 
la 3 zile şi externarea a patra zi cu plaga operatorie cicatrizată 

 
DISCUŢII 
MLC sunt structuri chistice multiloculare benigne. Ele au fost descrise pentru prima 

dată de Redenbacher în 1828, iniţial fiind considerate neoplasme necunoscându-se originea 
malformativă limfatică a acestei patologii [1].  

Embriogeneză; Există două teorii asupra dezvoltării sistemului limfatic care explică 
originea malformaţiilor limfatice: Sabin {1902) afirmă că sistemul limfatic se dezvoltă din 
cinci pungi primitive ce provin din sistemul venos primitiv la nivelul capului şi gâtului, 
proliferările endoteliale din sacul jugular cresc centrifug migrând spre organele embrionului, 
pentru a forma sistemul limfatic, iar Mc Clure şi Huntington (1908) consideră că sistemul 
limfatic şi sistemul venos se conectează secundar. Sistemul limfatic ia naştere din celule stem 
numite limfangioblaste, care invadează mezenchimul şi formează sacii limfatici primitivi care 
proliferează centripet,catre sacul jugular. [1,6] 

Malformaţiile limfatice se dezvoltă din sechestrarea sau blocarea congenitală a 
mugurilor limfatici primitivi [1,3]. 

Clasificarea cel mai adesea folosită este propusă este cea propusă de Landing şi 
Farber în 1956 [1]: 

Fig. 3 Ecografia cervicală 
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- limfangioma simplex – compusă din cele 3 straturi ale canalelor limfatice; 
- limfangioame cavernoase – spaţii limfatice şi dilatate cu proliferare fibroasă avansată; 
- limfangiom chistic – tapetate de un strat endotelial cu grosime variabilă de la câţiva 

mm la cm. 
Histologic, după Batsakis, citat de Philip A., nu există diferenţe semnificative 

histologic între cele 3 tipuri de – MLC descrise clinic [1] 
 

 
Sediul cervical şi rapoartele cu structurile gâtului, determină simptomatologia MLC 

[1,4,5]. Evoluţia MLC este asimptomatică mult timp, exceptând prejudiciul estetic generat de 
masa tumorală. Compresiunea asupra laringelui, traheei şi esofagului poat produce stridor, 
dispnee şi dificultate în deglutiţie. În diferite circumstanţe (traumatisme), evoluţia MLC se 
poate complica cu hemoragie intrachistică sau cu infecţie. Clinic, ambele complicaţii se 
traduc prin creşterea rapidă în dimensiuni a formaţiunii şi accentuarea manifestărilor de 

A. B. 

C. D. 

E. F. 
Fig. 4 Aspecte intraoperatorii 

A. incizia Kocher; B. suspendarea lamboului cervical; C. incizia rafeului median;  
D. secţionarea musculaturii subhioidiene; E. completarea disecţiei MLC; 

E. loja tiroidiană după exereza MLC 
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compresiune. Celulita adaugă în plus durere, edem, febră şi congestie locală, elemente care 
accentuează fenomenele de compresiune, care pot deveni obstructive, asupra căilor 
respiratorii [5]. 

MLC se asociază cu alte sindroame congenitale, cum ar fi: glaucomul congenital, sdr. 
Klippel- Trenauny, sdr. Turner [4,7]. 

 

Diagnosticul în cazul MLC este relativ simplu. Clinic, formaţiunea tumorală este de 
consistenţă moale, fluctuentă, având aspect multilobulat. În cazul formaţiunilor voluminoase 
consistenţa sporeşte devenind chiar parenchimatoasă, fiind greu de diferenţiat clinic de alte 
mase tumorale cervicale. În caz de complicaţie septică, celulita va adăuga la semnele clinice 
descrise şi pe cele ale inflamaţiei. Explorările imagistice, tranşează diagnosticul şi au o 
contribuţie esenţială în adoptarea soluţiei terapeutice [8]. Radiografia cervicală convenţională, 
studiile izotopice cervicale, ecografia cervicală, CT şi imagistica prin rezonanţă magnetică 
(IRM), sunt extrem de utile, precizând preoperator relaţia MLC cu structurile vasculare, 
aeriene şi digestive cervicale şi eventuala progresie spre spaţiul mediastinal. 

Diagnosticul diferenţial este vast, impunând trecerea în revistă a întregii patologii 
tumorale chistice sau solide cervicale: 

formaţiunile chistice cervicale: chistul de canal tireoglos, chisturile branhiale, 
chisturile dermoide, reprezintă afecţiuni diagnosticate şi tratate în copilărie. Atunci când ele 
ajung la vârsta adultă, explorările imagistice menţionate oferă suficiente criterii de diagnostic 
diferenţial pentru a preciza etiologia unei tumori chistice cervicale [1,5,8]. 

formaţiuni solide cervicale: 
- fibromatoza gâtului este o formaţiune aparţinând de muşchiul sternocleido-mastoidian 

şi se dezvoltă în perioada neonatală şi în copilărie. Ecografia stabileşte diagnosticul, 
imaginile fiind tipice.  

Fig. 5 Aspecte anatomopatologice 
A. piesa de exereză; B. coloratie van Gieson, ob. x4; duct limfatic cu perete fibros si fascicule 

musculare netede; C. duct lifatic, izolate fascicule musculare netede in pereti alaturi de infiltrate 
limfoide. HE, ob. x4; D. duct limfatic cu perete de grosime variabila, izolate fascicule musculare 

netede, endoteliu bombat 

A. B. 

C. D. 



Cazuri clinice Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 

 73

- adenopatii inflamatorii, nesupurative specifice şi nespecifice; 
- neurofibroame şi teratoame; 
- tumori maligne: limfoame, rabdomiosarcoame, neuroblastoame; 
- adenopatii metastatice; 
- tumori tiroidiene benigne sau maligne, hipertrofii tiroidiene. 

 

Tratamentul MLC 
Chirurgia rămâne tratamentul de elecţie al MLC, aplicat imediat după diagnostic [1,5]. 
Există numeroase tratamente alternative pentru MLC ale adultului. La copil se poate 

spera în regresia spontană în 15% din cazuri. 
Tratamentul cu steroizi, în cazuri selectate poate induce regresia chistului. 
Puncţia aspirativă a chistului, folosită în trecut pentru decomprimarea chisturilor 

compresive asupra traheei, nu se recomandă datorită riscului de contaminare septică. 
Terapia sclerozantă a fost abandonată datorită riscurilor posibile datorită proximităţii 

de structurilor vasculare ale gâtului şi a plexului brahial [9]. 
Radioterapia externă utilizată a fost de asemenea, abandonată datorită ratei mari a 

eşecurilor precum şi a riscului de limfangită, limfedem, limfosarcom şi cancere tiroidiene [9]. 
Tratamentul cu imunomodulatoare propus de japonezi (Ogita şi colab. citat de Riitta 

Rautio) utilizează un derivat cu virulenţă scăzută a Streptococus Pyogenes, Picibanil OK-432 
(Fig. 6), care stimulează un răspuns inflamator în MLC cu regresia chistului [9]. Laser terapia 
prezintă o serie de avantaje estetice şi funcţionale dar necesită multiple tratamente [2]. 

Excizia chirurgicală este tratamentul de elecţie al MLC. Literatura citează o rată a 
mortalităţii de 3%. Rezecţia incompletă este asociată cu o rată a recidivelor de 35%. Rezecţia 
completă ste asociată cu o rată a recidivelor de 6% [1,5]. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Philip A, Matorin MD. Lymphatic malformations of the head and neck, Baylor College of Medicine, 
Bobby R. Alford Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Grand Rounds Archives; 
June 16, 1994. 

2. April MM, Rebeiz EE, Friedman EM, Healy GB, Shapshay SM. Laser therapy for lymphatic 
malformations of the upper aerodigestive tract. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1992; 118: 205-208.  

3. Bill AH, Sumner DS. A unified concept of lymphangioma and cystic hygroma. Surg Gynecol Obstet 
1965; 120: 79-81. 

4. Brooks JE. Cystic hygroma of the neck. Laryngoscope 1973; 83: 117-128. 
5. Schefter RP, Osen KD, Gaffey TA. Cervical lymphangioma in the adult. Otolaryngol Head Neck Surg 

1985; 93: 65-69. 
6. Anne Eichmann et al. Vascular development: from precursors to branched arterial and venous networks, 

Int. J. Dev. Biol. 2005; 49: 259-267.  

Fig. 6 Picibanil – microscopie electronică cu baleiaj [9] 



Cazuri clinice Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 

 74

7. Filston HC. Hemangiomas, cystic hygromas and teratomas of the head and neck. Semin Pediatr Surg 
1994; 3: 147–159. 

8. Koch L. Bernadette. The Child With a Neck Mass. Appl Radiol. 2005; 34(8): 8-22.  
9. Rautio Riitta, Keski-Nisula L, Laranne Jussi, Laasonen Erkki. Treatment of Lymphangiomas with OK-

432 (Picibanil). Cardiovasc Intervent Radiol, 2003; 26: 31–36. Published Online: 5 December 2002, 
DOI: 10.1007/s00270-002-1 



Cazuri clinice Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 

 75

FASCIITA NECROZANT Ă POSTAPENDICECTOMIE 
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Clinica de Urgenţe Chirurgicale, Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi 
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SEVERE NECROTIZING FASCIITIS COMPLICATING APPENDECTOMY (Abstract): Necrotizing 
fasciitis is a severe and rapidly progressive soft tissue infection, involving deep fascia and extending to skin, 
subcutaneous tissue, and superficial fascia. It is a rare but life-threatening complication in the postoperative care. 
We report a case of necrotizing fasciitis of the thoraco-abdominal wall in a 22-year-old woman following 
appendectomy. Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus and Escherichia coli were isolated Intravenous 
broad spectrum antibiotic therapy was promptly instituted. Concurrent aggressive surgical debridement of all 
necrotic areas was required. Post debridement therapy required a long period of dressing. Skin grafting was 
finally used to cover the huge soft tissue defect. Postoperative necrotizing fasciitis should be recognized as a first 
degree surgical emergency. Early diagnosis, intensive surgical intervention, antibiotic treatment and intensive 
medical care are crucial for a successful outcome in patients with septic shock.  
 
KEY WORDS: NECROTIZING FASCIITIS, APPENDECTOMY, EARLY DIAGNOSIS, AGGRESSIVE 
SURGERY 
 
Corespondenţă: Dr. S. Luncă Spitalul Clinic de Urgenţă Iaşi, Clinica de Urgenţe Chirurgicale, Str. Gen. 
Berthelot nr. 2, Iaşi, tel: +040232 216586; e-mail: slunca@hotmail.com* 
 
 

INTRODUCERE 
Termenul de fasceită necrozantă (FN) a fost utilizat pentru prima oară de Wilson în 

1952 [1]. FN este caracterizată ca fiind o infecţie necrozantă progresivă a fasciei şi ţesutului 
celular subcutanat cu interesare secundară a tegumentului şi musculaturii subjacente. 

FN poate afecta orice regiune anatomică, dar interesează mai frecvent extremităţile, 
trunchiul şi perineul [2-4]. Afecţiunea este rară şi apare secundar unor traumatisme sau 
intervenţii chirurgicale dar poate fi şi idiopatică, aşa cum este cazul gangrenei Fournier [5]. 

În etiologia afecţiunii pot fi implicaţi germeni aerobi, anaerobi sau asocieri microbiene 
[5-10]. Deşi sunt incriminaţi ca factori favorizanţi o serie de alte morbidităţi: diabetul zaharat, 
alcoolismul, terenul neoplazic, imunosupresia, aproximativ jumătate dintre pacienţi sunt 
persoane tinere fără antecedente patologice semnificative [9].  

Diagnosticul bolii poate fi pus cu întârziere ca urmare a evoluţiei infecţiei în 
profunzime cu tegumente supraiacente intacte. Odată stabilit diagnosticul, terapia trebuie să 
fie instituită de urgenţă, să fie energică, atât chirurgicală cât şi medicală. Mortalitatea 
raportată diferă de la autor la autor, aceasta fiind cuprinsă între 25 şi 70% [5,6,8,9,11,12]. 

Prezentăm cazul unei paciente de 22 de ani care a dezvoltat o FN severă la nivelul 
peretelui toraco-abdominal postapendicectomie tratat cu succes printr-un abord 
multidisciplinar, recunoaşterea afecţiunii şi terapia chirurgicală agresivă jucând un rol 
esenţial. 
 

PREZENTAREA CAZULUI 
Pacienta P.A. de 22 de ani a fost admisă în Clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic de 

Urgenţe Iaşi pentru stare septică şi suspiciunea de fasceită necrozantă dezvoltată la nivelul 
unei plăgi operatorii postapendicectomie.  
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Din anamneza pacientei reţinem următoarele: pacienta a fost apendicectomizată în urmă cu 12 
zile într-un spital orăşenesc din alt judeţ. Diagnosticul stabilit a fost cel de apendicită acută, 
pentru care s-a practicat apendicectomie simplă printr-o incizie în fosa iliacă dreaptă, fără 
drenaj al cavităţii peritoneale (nu există examen anatomopatologic al piesei de exereză). În 
ziua a 4-a postoperator pacienta prezintă alterarea stării generale, febră (38,5oC), dureri la 
nivelul plăgii operatorii. Au fost suprimate câteva fire de sutură de la nivelul plăgii operatorii 
şi a fost instituită antibioterapie cu Ceftazidim şi Gentamicină. Evoluţia continuă să fie 
nefavorabilă în următoarele 48 de ore, motiv pentru care s-a practicat ablaţia tuturor firelor de 
sutură, lavajul şi drenajul plăgii cu două tuburi de cauciuc exteriorizate prin contraincizie la 
unghiul superior şi inferior şi resuturarea plăgii, concomitent cu schimbarea Ceftazidimei cu 
Ceftriaxon. Evoluţia se menţine nefavorabilă pe parcursul următoarelor cinci zile atât local, 
unde apar semne de celulită, pe tuburile de dren secreţia exteriorizată fiind fetidă şi sporind 
cantitativ de la o zi la alta, cât şi general menţinându-se sindromul febril şi accentuându-se 
starea de curbatură. La cererea familiei pacienta se internează în clinica noastră.  

Examenul clinic la internare obiectivează: pacientă obeză (IMC 33) conştientă, cu 
stare generală alterată, febră (38,4oC), facies vultuos, extremităţi calde, TA 100 / 55 mmHg, 
tahicardie (106/min), tahipnee (28/min); iar local: tumefacţie şi congestie la nivelul plăgii 
operatorii suturate din fosa iliacă dreaptă, cu exteriorizarea unei secreţii cenuşii fetide pe cele 
două tuburi de dren din cauciuc. Palparea relevă sensibilitate extinsă pe toată aria fosei iliace, 
flancului şi regiunii costoiliace drepte. Examenul hematologic relevă un nivel normal al 
leucocitelor (9000/mL) cu neutrofilie (82%) şi formulă deviată la stânga. Examenul biochimic 
scoate în evidenţă valori crescute ale ureei (55 mg%), creatininei (1,3 mg %) şi bilirubinei 
(1,3 mg %).  

Se practică imediat, din departamentul de urgenţă, suprimarea tuturor firelor de sutură 
şi recoltarea de secreţie pentru antibiogramă, toaletă chimică intensă cu apă oxigenată şi 
povidone iodine, schimbarea tuburilor de cauciuc cu unele de polietilenă şi instituirea unui 
sistem de lavaj cu antiseptice continuu. În paralel s-a continuat terapia antibiotică începută, 
dată fiind sensibilitatea anaerobilor la Ceftriaxonă, la care s-a asociat şi Metronidazol.  

Deoarece în următoarele 12 ore secreţia de drenaj cu tot lavajul permanent nu avea 
tendinţă la limpezire, iar starea generală nu s-a ameliorat semnificativ s-a decis reintervenţia 
chirurgicală. Intraoperator se constată că fundurile de sac produse de procesul infecţios nu 
sunt abordabile prin plaga existentă motiv pentru care se trece la lărgirea acesteia. Practic a 
fost necesară efectuarea unei incizii de la nivelul labiei drepte până la vârful omoplatului 
drept. Pe toată aria expusă, de la nivelul liniei mediane anterioare la cea posterioară, fascia de 
înveliş a musculaturii antero-laterale abdominale şi toracice, este prinsă într-un proces de 
necroză extensivă, musculatură subjacentă şi grăsimea subcutanată având aspect complet aton 
(Fig. 1). S-a practicat excizia în totalitate a ţesutului necrotic şi lavajul abundent cu antiseptice 
(apă oxigenată, povidone iodine, metronidazol). Ulterior s-a meşat întreaga suprafaţă cu apă 
oxigenată diluată.  

Primul pansament a fost efectuat la 12 ore de la intervenţie în condiţii de sală de 
operaţie cu pacienta sub anestezie generală. Aspectul general al plăgii a fost decepţionant în 
sensul că necroza fascială a continuat să se extindă, concomitent apărând şi semne de necroză 
a musculaturii şi ţesutului grăsos. S-a practicat reexcizia ţesuturilor devitalizate şi lărgirea 
inciziei până la spina omoplatului, defectul de părţi moi rezultat fiind impresionant (Fig. 2). 

La 48 de ore de la internare a sosit rezultatul culturilor însămânţate din secreţia din 
plagă fiind obiectivată prezenţa unei asociaţii microbiene formată din Escherichia coli şi 
Staphylococcus aureus meticilino-rezistent (MRSA), sensibilitatea stabilită fiind la 
Vancomicină, Teicoplamin, Timentin, Linezolid şi Tienam, deci practic rezistenţă la 
antibioticele administrate până la acel moment.  
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Au fost necesare 3 săptămâni de pansamente. În primele 10 zile aceste pansamente au 
fost realizate de 2 ori pe zi şi au necesitat asistarea lor de către medicul anestezist fiind 
necesare mici re-excizii şi efectuarea de puncte de hemostază. Antisepticele folosite au fost 
alese conform antiseptogramei. De asemenea, sensibilitatea conform antibiogramei s-a redus 
în final la Imipenem. 
 
 

Controlul procesului septic şi evoluţia favorabilă a plăgii spre granulare a permis 

transferarea sa în Clinica de Chirurgie Plastică şi Reconstructivă în vederea acoperirii 
defectului extins de părţi moi. Aceasta s-a realizat prin trei intervenţii seriate de plastie de 
piele liberă despicată. Rezultatul funcţional final putând fi considerat bun, nu însă şi din punct 
de vedere estetic (Fig. 3). Pacienta a fost externată vindecată operator, după 78 de zile. 
 

DISCUŢII 
FN este o infecţie necrozantă progresivă şi rapid evolutivă a fasciei şi a ţesutului 

adipos subcutanat, însoţită de manifestări generale toxice extreme de severe. Este produsă de 
asocieri de germeni aerobi (stafilococi, streptococi, enterobacterii) şi anaerobi (peptococi, 
peptostreptococi, bacteroizi) cu predominanţa germenilor Gram-negativi din flora autologă. 

Fig. 1 Necroza fascială extensivă şi aspectul aton al ţesuturilor supra şi subjacente 

Fig. 2 Suprafaţa defectului de păr ţi moi rezultat în urma exciziei repetate
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Factorii favorizanţi sunt consideraţi a fi rezistenţa scăzută a organismului, interventii 
chirurgicale pe viscerele cavitare abdominale sau pentru supuraţii toracice, leziunile anale sau 
traumatismele membrelor. 

Debutul FN este necaracteristic. După o incubaţie de 2-7 zile, tabloul clinic este 
dominat de semnele generale (febră, frison); local aparând semne ale unei celulite care nu 
raspunde la tratament local si antibioticoterapie, extinzându-se locoregional de la o oră la alta. 
Diagnosticul de FN rămâne dificil şi se bazează pe un înalt grad de suspiciune. Diagnosticul 
este cel mai adesea un diagnostic întârziat, datorită semnelor iniţiale minime de celulită 
tegumentară, în timp ce ţesuturile profunde suferă o necroză extensivă determinând o 
toxicitate severă. De aceea, în clinica noastră orice celulită este privită ca o afecţiune 
chirurgicală, fiind atent monitorizată. Durerea intensă locală asociată cu semne generale de 
sepsis (febră, tahicardie, leucocitoză) nejustificate de severitatea celulitei, aparent benignă, 
trebuie să ridice suspiciunea unei eventuale FN. La nivelul zonei de celulită apar în timp 
flictene ce au conţinut iniţial clar, iar pe măsură ce necroza subcutanată progresează, se 
produce tromboza vasculară cu apariţia de zone de necroză tegumentară. Explorările 
paraclinice, ecografia, computer tomografia sau rezonanţa magnetică nucleară pot ajuta în 
stabilirea diagnosticului arătând îngroşarea difuză a fasciei şi ţesutului subcutanat.  

Diagnosticul diferenţial trebuie făcut în primul rând cu gangrena bacteriană progresivă 
(caracterizată prin evoluţie lentă, interesarea tegumentului şi ţesutului subcutanat cu 
respectarea fasciei) şi gangrena gazoasă (interesare musculară de la început cu stare toxică 
gravă), dar şi cu celulita nespecifică sau erizipelul. 

Fasciita necrozantă reprezintă o infecţie chirurgicală rară şi este cel mai frecvent 
localizată la nivelul membrelor [2-4]. Localizarea sa la nivelul peretelui abdominal este rară 
având o incidenţă de 1 la peste 1500 de apendicetomii [8,9]. Pe de altă parte, 20-23% din 
totalul gangrenelor parietale se datorează apendicectomiei, aceasta reprezentând a doua cauză 
ca frecvenţă a FN [8,9,13].  

Nu există o corelaţie între forma anatomo-clinică a apendicitei şi frecvenţa fasciitei 
[8]. Din contră, s-a constat că aceasta apare şi după apendicectomii pentru apendice normal. 
După unii autori, pentru jumătate din pacienţii care au dezvoltat o astfel de complicaţie, 
examenul anatomopatologic a relevant prezenţa unui apendice normal [8,13,14]. În cazul 
nostru nu avem examenul histopatologic al apendicelui dar ştim că nu a fost necesar drenajul 
cavităţii peritoneale. 

Se consideră că sunt predispuse persoanele tarate şi în vârstă, dar cel puţin jumătate 
din pacienţi sunt tineri fără alte afecţiuni înainte de debutul bolii [7-9]. Pacienta prezentată 
avea 22 de ani şi obezitate. Există însă, o corelaţie certă între vârsta pacientului şi rata 
mortalităţii [6-9,12,13,15]. Astfel, vârsta medie a celor care supravieţuiesc este de 35 de ani în 
timp ce a celor care decedează este de 49 de ani [9]. Există şi autori care nu regăsesc nici o 
legătură între vârstă şi mortalitate [11]. 

Rata mortalităţii este mare pe toate meridianele, cifrele raportate fiind între 25 şi 80%, 
menţionând că rate mai mici se întâlnesc la infecţiile cu localizare la nivelul extremităţilor [6-
9,11-13,15]. Singura modalitate de scădere a mortalităţii este atitudinea agresivă chirurgicală 
combinată cu mijloace energice de susţinere generală şi antibioterapie ţintită. În cazul 
prezentat prima intervenţie a avut loc în primele 24 de ore de la internare şi pansamentele din 
primele zile au fost practic reintervenţii ca urmare a necesităţii reexciziilor repetate. În ceea ce 
priveşte antibioterapia folosită la început (ceftriaxon şi metronidazol) s-a apelat la aceasta ca 
urmare a supoziţiei incriminării germenilor anaerobi. Rezultatul culturilor a infirmat această 
supoziţie, relevând asocierea dintre Escherichia coli şi MRSA şi a ghidat antibioterapia 
conform antibiogramelor repetate.  

Ceea ce a fost specific cazului s-a datorat pierderii extrem de mari de ţesuturi moi, 
deficitul tegumentar ajungând la un moment dat la aproximativ 20% din suprafaţa corpului. 
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Aceasta a implicat măsuri energice de compensare a pierderilor hidroelectrolitice, hematice şi 
proteice asemănătoare cu cele produse la un ars. Din acest motiv alături de controlarea 
procesului septic realizarea condiţiilor de acoperire a defectului au fost deziderate 
primordiale. 

Spitalizarea în spitalul nostru în ambele clinici (chirurgie şi chirurgie plastică şi 
reconstructivă) a fost de 78 de zile şi a presupus, dincolo de suferinţa pacientei, riscul vital 
major şi implicarea unui număr mare de cadre medicale, un efort financiar de peste 20.000 de 
dolari, cam mult pentru o complicaţie post-apendicectomie. 
 

 
CONCLUZII 
Fasciita necrozantă este o infecţie extrem de gravă, cu mortalitate mare, dependentă 

parţial de vârstă şi comorbidităţi dar mai ales de timpul scurs între debut şi instituirea 
tratamentului. Tratamentul poate fi întârziat de discrepanţa dintre semnele clinice locale 
relativ modeste şi severitatea sepsisului, cu atât mai mult cu cât mijloacele paraclinice nu par 
să îmbunătăţească diagnosticul. Tratamentul trebuie să fie energic, intervenţia chirurgicală 
agresivă în ceea ce priveşte ţesuturile infectate, fiind deosebit de importantă alături de 
mijloacele de susţinere generală şi antibioterapie. Echipa care coordonează un astfel de caz 
trebuie să fie complexă, fiind necesară intervenţia chirurgului, reanimatorului, plasticianului, 
microbiologului şi a infecţionistului.  
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RECOMMENDATION FOR MANAGING PATIENTS WITH NON-VARICEAL UPPER 
GASTROINTESTINAL BLEEDING (Abstract): Upper gastrointestinal bleeding remains an important problem 
for all emergency hospitals. Any attempt to standardise the care for these patients is dependent on the expertise 
of the medical and surgical team but also on the availability of emergency endoscopy and the quality of 
endoscopic haemostatic therapy. The present paper does not intended to present a state of the art in the matter of 
upper gastrointestinal haemorrhage, but to offer a working protocol that can be implemented in an emergency 
hospital, as long as on call emergency diagnostic endoscopy is available. Decision making is based on accurate 
evaluation of the bleeding lesion and its risk of rebleeding. The protocol designates responsabilities for each 
department and establishes criteria for ICU admission and protocols for intensive monitorisation of patients on 
surgical wards.  Far from being definitive we consider this paper a draft open for discussions and for further 
improvement.   
 
KEYWORDS: UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING, ENDOSCOPY 
 
Corespondenta: G. Dimofte MD, PhD gdimofte@yahoo.com  

 
 
Lipsa de uniformitate în abordarea hemoragiilor digestive superioare (HDS) de origine 

non-portală ne-a determinat să propunem un model protocol de diagnostic şi tratament, 
protocol aplicabil oricărui spital în care este posibil diagnosticul endoscopic în urgenţă. Nu 
ne-am propus o abordare rigidă a problemei, dar această propunere poate deveni un punct de 
plecare pentru o dezvoltare ulterioară a protocolului. De asemenea, nu s-a dorit construirea 
acestui protocol ca o punere la punct a datelor din literatură, ci generarea unei sheme 
funcţionale care să ducă la o îmbunătăţire a nivelului de îngrijiri medicale acordate acestor 
urgenţe medico-chirurgicale. 

 
1. DIAGNOSTICUL DE URGENŢĂ HEMORAGIC Ă – HDS ACTIVĂ 

a. Hematemeza – văzută de un cadru medical, o descriere sugestivă în context clinic sau 
sânge pe sonda de aspiraţie; 

b. Melena – văzută la prezentare în UPU (Unitatea de Primire Urgenţe) şi/sau confirmare 
prin TR (tuşeu rectal). Atenţie - TR normal exclude o melenă cu semnificaţie de urgenţă 
hemoragică – evaluare în secţia de gastroenterologie; 

c. Hematochezie – în context clinic de sângerare masivă (şoc hemoragic ± hematemeză, 
antecedente ulceroase); 

d. Şoc hipovolemic – fără alte cauze, la care se poate bănui o fistulă vasculară digestivă 
(excepţional). 
 

ORICE HDS ACTIVĂ SE PREZINTĂ ÎN UPU !!! 
Excepţii: transferurile avizate, hemoragiile apărute în clinică / secţie 
 

2. STABILIZAREA PRIMAR Ă A FUNCŢIILOR VITALE – ÎN UPU 
a. Diagnostic pozitiv de HDS activă sau probabilitate mare; 
b. Acces venos periferic - una sau două vene - flexulă cu diametru mare; 
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c. Perfuzie soluţii cristaloide în ritm rapid, în funcţie de parametrii hemodinamici; 
d. Monitorizarea parametrilor hemodinamici (tensiune arterială şi puls) până la stabilizare 

sau transfer în serviciile clinice, minim la 30 minute interval la pacientul aparent 
stabilizat; 

e. Recoltare: 
i. hemoleucogramă 

ii. probe hepatice (TGP, TGO + bilirubină - în dubiu de afectare hepatică cronică sau 
hipertensiune portală) 

iii. uree, creatinină,  
iv. glicemie 
v. grup de sânge + probă de compatibilitate 

vi. probe de coagulare 
f. Sondă de aspiraţie naso-gastrică + lavaj gastric - pentru pregătirea pacientului pentru 

endoscopie digestivă superioară (EDS) +/- pregătire preoperatorie la hemoragiile masive. 
Discutabilă asocierea cu un promotilic administrat intravenos (Metoclopramid®)  

 
- NU se administrează sânge în această etapă ! 
- NU se administrează soluţii macromoleculare înainte de obţinerea probei de compatibilitate 
şi determinarea grupului de sânge ! 
- În hemoragiile cataclismice se transferă urgent pacientul în ATI în condiţii de minimizare a 
riscurilor:  
 * însoţit de medic urgenţă; 
 * cel puţin 2 linii venoase în flux maximal; 
 * intubare oro-traheală la nevoie; 

* medicul din UPU răspunde de pacient până la intrarea în ATI. 
 

3. EVALUAREA PRIMAR Ă A PACIENTULUI CU HDS 
a. Se desfăşoară în paralel cu stabilizarea; 
b. Anamneza trebuie centrată pe elementele semnificative clinic; 
c. ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ SUPERIOARĂ în urgenţă (excepţie cazurile ce nu pot fi 

stabilizate la care EDS se va face ulterior, în ATI sau în sala de operatii); evaluarea 
leziunii – categoria Forrest* – prezentată în protocolul de endoscopie sau evaluare 
retrospectivă de către chirurg în baza protocolului de endoscopie. 

d. TERAPIA ENDOSCOPICĂ se efectuează la orice leziune cu sângerare activă sau cu 
potenţial major de resângerare: 

• simpla injectare de adrenalină perilezional poate opri o sîngerare de tip capilar; 
• leziunile de tip Forrest Ia, IIa şi IIb necesită un gest de hemostază permanentă 

(sclerozant, BICAP sau clip). În caz contrar se consideră că nu a beneficiat de 
hemostază cu intenţie curativă şi se va interveni chirurgical la primul episod de 
resângerare majoră cu instabilitate hemodinamică. NU SE FACE EDS ITERATIVĂ 
în aceste cazuri, dacă prima descriere este elocventă pentru o leziune cu risc major 
de resângerare. 

                                                
* Clasificarea Forrest: 
Ia - sângerare în jet dintr-o fistulă arterială 
Ib - sângerare difuză din margijnea ulcerului 
IIa - vas vizibil în craterul ulceros, fără sângerare activă 
IIb - cheaguri aderente în baza ulcerului 
IIc - puncte negre în baza leziunii 
III - absenţa stigmatelor de sângerare 
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• Leziunile mici hemoragice (Dieulafoy) pot benefica de banding. 
• Sângerările difuze şi sângerările tumorale pot beneficia de coagulare în plasma de 

Argon. 
• Injectările cu alcool trebuie evitate datorită riscului de extindere a leziunilor 

ulcerative. 
e. EVALUAREA ENDOSCOPICĂ ITERATIVĂ PENTRU HDS este justificată în lipsa 

unui diagnostic clar la prima endoscopie ± un nou puseu hemoragic, DACĂ prima 
endoscopie: 

• nu descrie o leziune care să explice o sângerare de amploarea celei care a survenit, 
• stomac plin cu sânge sau alimente sau endoscopie incompletă din altă cauză (până la 

D2 inclusiv), 
• leziunea descrisă iniţial este blocată de cheag ce nu a putut fi îndepărtat, 
• asociere de 2 sau mai multe leziuni potenţial hemoragice, pentru a preciza care 

leziune a sângerat, 
• posibilitatea aplicarii unui gest de hemostază endoscopică cu viză curativă. 

 
4. INTERNAREA 
HDS variceală sau varice esofagiene fără o altă leziune potenţial hemoragică (criterii 

Forrest I sau II) NU se internează în serviciul de chirurgie, fiind supravegheate în serviciile de 
gastroenterologie. 

Orice HDS va fi evaluată de gastroenterolog şi chirurg în baza datelor endoscopice şi 
se va decide strategia optimă precum şi serviciul care va supraveghea cazul. 

Internarea în secţia ATI se face numai cu respectarea următoarelor criterii: 
• loc disponibil, 
• instabilitate hemodinamică prezentă şi care nu poate fi controlată în UPU, sau 
• leziune cu risc major de resângerare (Forrest Ia tratată endoscopic şi Forrest II), sau 
• anemie severă (Hb<8 g% la o persoană peste 50 de ani sau Hb < 6 g% la persoană 

sub 50 de ani), corelat cu riscul de resângerare. 
 
Evaluări imagistice la internare: 
• Echografie abdominală de screening – orice pacient suficient de bine stabilizat 

hemodinamic, 
• Radiografie toracică (în decubit) la nevoie. 
 
5. TRANSPORTUL 
• cu targa, în decubit dorsal, fără mobilizari intempestive a pacientului; 
• bolnavul stabilizat, cu risc mic de resângerare, va fi însoţit de personal medical 

mediu; 
• bolnavul instabil va fi însoţit de medic UPU sau rezident de gardă în UPU. 

 
6. TERAPIA MEDICAMENTOAS Ă SPECIFICĂ 

a. Leziuni cu etiologie cunoscută acido-peptică: Pantoprazol sau Omeprazol injectabil în una 
din două scheme, în funcţie de dotarea secţiei cu injectomate: 

• 80mg la 12 ore interval, maxim 3 zile, urmat de terapie orală dacă este indicată 
reluarea alimentaţiei; 

• 80mg bolus urmat de 8mg/oră, maxim 3 zile, apoi terapie orală dacă este indicată 
reluarea alimentaţiei; 

b. Medicaţia hemostatică: 
• Vitamina K doar în cazul unui indice de protrombină anormal, 
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• Etamsilat - efect discutabil, 
• Plasma proaspată congelată sau factori de coagulare în cazul deficitelor de coagulare 

severe ce nu pot fi corectate altfel – indicaţii individualizate care să ţină cont de 
raportul cost-beneficiu cât şi de riscurile infecţiose. 

 
7. ALIMENTA ŢIA ORAL Ă 
Se disting două categorii de pacienţi: cu risc mare de resângerare (alimentaţie 

parenterală totală 48 de ore, apoi reluare alimentaţiei orale dacă hemodinamic este stabil) 
şi bolnavii cu risc mic de resângerare (alimentaţie orală după 24 de ore). 

 
8. MOBILIZARE 

a. Pacient stabil hemodinamic cu risc mic de resângerare - mobilizare după 24 de ore de 
stabilitate hemodinamică. 

b. Pacient stabil hemodinamic cu risc mare de resingerare - mobilizare după 48 de ore de 
stabilitate hemodinamică. 

c. Pacient instabil - MOBILIZARE MINIMĂ cu restricţionare la pat. 
 

9. MONITORIZARE PE SECTOR 
ATENŢIE – un grup cu risc major de pacienţi este acela cu instabilitate hemodinamică 

fără posibilitatea internării în terapie intensivă. Necesită monitorizare agresivă: TA şi puls la 1 
oră sau 2 ore interval, cu consemnare în foaia de observaţie, ritmul de monitorizare fiind 
adaptat în funcţie de riscul de resângerare. 

 
10. INDICAŢII TERAPEUTICE ÎN SITUA ŢII PARTICULARE DE HDS  

 
ESOFAG: 
Esofagita peptică şi ulcerul peptic esofagian 

a. nu explică (de regulă) o hemoragie digestivă semnificativă hemodinamic; 
b. este indicată terapia conservatoare în toate cazurile; 
c. ulcerul esofagian cu hemoragie importantă sau resângerare importantă: gest hemostatic 

endoscopic (de primă intenţie sau repetitiv) – dacă este tehnic posibil şi hemostază 
chirurgicală (hemostză in situ) dacă nu există altă soluţie, pacientul devine instabil, nu 
există sânge şi apare resângerarea. Este posibil doar pentru o leziune accesibilă prin abord 
abdominal. 

Varice esofagiene 
a. Nu se internează în Secţia de Chirurgie ! 
b. EXCEPŢIE: leziuni hemoragice combinate în care se consideră că sursa sângerării este de 

origine non-variceală şi poate beneficia de gest chirurgical; 
c. Resângerarea impune reevaluare endoscopică pentru a exclude o sângerare variceală. 
d. Tratament: sclerozare sau banding în urgenţă, în condiţii extreme – compresiune cu sondă 

Blackmore, chirurgical – transecţie esofagiană la cazuri selectate, în urgenţă amânată sau 
electiv. 

Sdr. Mallory-Weiss 
a. Tratament conservator (nu se foloseşte compresiunea cu sondă cu balonaş deoarece poate 

determina prelungirea fisurii); 
b. Tratamentul endoscopic este de preferat în formele profunde, cu vas vizibil (endoclipurile 

sunt cele mai eficiente); 
c. Tratament chirurgical în condiţii extreme (ultima alternativă pentru o leziune profundă la 

care nu se obţine hemostaza pe alte căi) – sutură hemostatică prin gastrotomie înaltă. 
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STOMAC 
Ulcerul gastric hemoragic 

a. Biopsie endoscopică – în urgenţă sau la rece (minim 4 cadrane + bază) + biopsie antrală 
pentru Helicobacter pylori; 

b. Examen baritat gastroduodenal – NU este indicat dacă endoscopia a fost completă. În 
cazul în care se suspicionează un examen incomplet se poate face examenul radiologic 
după stabilizarea hemodinamică. Nu este necesar să se aştepte un scaun normal.  

c. Indicatii de tratament chirurgical: 
• ÎN URGENŢĂ 

o Hemoragie masivă, nu se poate face endoscopie; 
o Hemoragie importantă cu decoperire endoscopică de fistulă vasculară cu 

sângerare majoră (Forrest Ia). Nu se poate face gest terapeutic endoscopic. 
o Resângerare cu instabilitate hemodinamică semnificativă; episodul II sau 

III. Leziune cu potenţial hemoragic major, necontrolată sau incomplet 
controlată endoscopic. Alegerea momentului chirurgical poate varia în 
funcţie de: rezerva de sânge, vârsta bolnavului, tare semnificative, 
potenţialul hemoragic al leziuni şi indicaţia anestezică. 

• ELECTIV – indicaţia este discutabilă: 
o BIOPSIE endoscopică obligatorie pentru a se exclude un cancer gastric + 

evaluarea colonizării cu Helicobacter pylori (de exemplu prin biopsie 
antrală); 

o În cazurile cu displazie severă şi leziune mare, se poate suspecta eroarea de 
sampling. Se impune monitorizare endoscopică. 

• INDICAŢII DE TEHNICĂ OPERATORIE 
o Bolnav cu risc anestezico-chirurgical mare, leziune mică: SUTURĂ 

HEMOSTATICĂ (Obligator trebuie asociată cu biopsia din leziunea 
ulceroasă pentru a se exclude o malignitate). 

o Leziune accesibilă – se preferă excizia ulcerului şi examen anatomo-
patologic. 

o Leziune mare, risc major de resângerare, posibilitate tehnică de ridicare a 
leziunii: REZECTIE GASTRICĂ cu gastro-duodeno anastomoză tip Pean 
sau gastro-jejuno anastomoză tip Roux . Este preferabilă ridicarea leziunii 
şi examen anatomo-patologic (de preferat extemporaneu). 

Cancerul gastric hemoragic 
a. Tratament conservator pentru hemoragie (de regulă sunt leziuni local avansate, care nu 

oferă şansa unei rezecţii cu viză curativă). 
b. Tratamentul endoscopic hemostatic eficient este coagularea în plasmă de argon sau laser 

(asigură temporizarea gestului chirurgical). 
c. Tratament chirurgical în urgenţă este o exceptie; se impune în hemoragii masive sau 

asociere de factori de gravitate. Singura alternativă este rezecţia gastrică fără tentativă de 
radicalitate oncologică. NU se fac gesturi eroice în cazurile cu metastaze hepatice sau 
peritoneale de dimensiuni apreciabile (speranţă de viaţă mai mică de 6 luni). Pentru 
tumorile mobile rezecţia asigură cea mai bună paleaţie. 

Gastritele hemoragice erozive 
a. Tratament conservator cu creşterea pH-ului gastric; 
b. Tratament endoscopic/chirurgical excepţional pentru hemoragii masive; 
c. Indicaţia chirurgicală - hemostază in situ şi exceptional rezecţie limitată pentru leziuni 

multiple.  
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Angiodisplaziile, malformaţiile Dieulafoy 
a. Cauză frecventă de HDS idiopatice – cu sânge decelabil în stomac în timpul EDS, dar fără 

leziune aparentă. 
b. Necesită EDS iterative. 
c. Tratament: de elecţie este cel endoscopic (banding sau sclerozarea leziunii); chirurgical – 

ultima alternativă, de obicei în lipsa unui diagnostic: hemostază in situ, în cazurile fericite 
în care leziunea se găseşte. 

 
DUODEN 
Duodenitele acute erozive 

a. Mare capcană de diagnostic – entitate foarte frecventă care poate fi un „miraj al primei 
leziuni” şi poate ascunde leziuni cu potenţial evolutiv mult mai grav. 

b. Tratament conservator conform protocolului. 
Ulcerul duodenal 

a. Examenul radiologic – NU este necesar dacă endoscopia a fost completă. În cazul în care 
se suspicionează un examen incomplet se poate face după stabilizarea hemodinamică. Nu 
se aşteaptă un scaun normal. 

b. Indicaţii de tratament chirurgical: 
• CHIRURGIE ÎN URGENŢĂ 

o Hemoragie masivă, nu se poate face endoscopie; 
o Hemoragie importantă cu decoperire endoscopică a unei fistule 

vasculare cu sângerare activă. Nu se poate face gest terapeutic 
endoscopic. 

o Resângerare cu instabilitate hemodinamică semnificativă; episodul II 
sau III. Leziune cu potenţial hemoragic major, necontrolată sau 
incomplet controlată endoscopic. Alegerea momentului chirurgical ţine 
cont de: rezerva de sânge, vârstă, tare asociate, potenţialul hemoragic al 
leziuni, indicaţia anestezică. 

• CHIRUGIE ELECTIVĂ în ulcerul complicat cu stenoză; 
• INDICAŢII DE TEHNICĂ OPERATORIE 

o Bolnav cu risc mare, leziune mică: hemostază in situ cu atenţie la 
particularităţile anatomice ale arterei gastroduodenale. Dacă hemostaza 
nu este de bună calitate se preferă un gest rezecţional. 

o Leziune mare, risc major de resângerare, posibilitate tehnică de ridicare 
a leziunii: REZECTIE GASTRICA cu gastro-duodeno anastomoză tip 
Pean sau gastro-jejuno anastomoză tip Roux. 

o Leziune mare sau neridicabilă datorită particularităţilor anatomice: 
rezecţie de excludere a ulcerului cu hemostază in situ şi gastro-jejuno 
anastomoză tip Roux. În cazurile cu inchidere dificilă a bontului se 
preferă o fistulă dirijată pe o sondă Pezzer, evident cu izolarea 
duodenului printr-un montaj Roux. 

 
 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Apel D; Riemann JF. Emergency endoscopy. Can J Gastroenterol 2000 Mar;14(3): 199-203  
2. Arasaradnam RP; Donnelly MT. Acute endoscopic intervention in non-variceal upper gastrointestinal 

bleeding. Postgrad Med J 2005 Feb;81(952): 92-98. 
3. Barkun A; Bardou M; Marshall JK. Consensus recommendations for managing patients with 

nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Ann Intern Med 2003 Nov 18;139(10): 843-857. 
4. Barkun AN. The role of intravenous proton pump inhibitors in the modern management of nonvariceal 

upper gastrointestinal bleeding. Drugs Today (Barc) 2003 Mar; 39 Suppl A: 3-10. 
5. Church NI; Palmer KR. Ulcers and nonvariceal bleeding. Endoscopy 2003 Jan;35(1): 22-26. 



Ghiduri Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 

 87

6. Dallal HJ; Palmer KR. ABC of the upper gastrointestinal tract: Upper gastrointestinal haemorrhage. 
BMJ 2001 Nov 10; 323(7321): 1115-1117. 

7. Exon DJ; Sydney Chung SC. Endoscopic therapy for upper gastrointestinal bleeding. Best Pract Res 
Clin Gastroenterol 2004 Feb;18(1): 77-98. 

8. Fallah MA; Prakash C, Edmundowicz S. Acute gastrointestinal bleeding. Med Clin North Am 2000 
Sep;84(5): 1183-1208. 

9. Freeman ML. Value of stigmata in decision-making in gastrointestinal haemorrhage. Baillieres Best 
Pract Res Clin Gastroenterol 2000 Jun;14(3): 411-425. 

10. Gostout CJ. Gastrointestinal bleeding in the elderly patient. Am J Gastroenterol 2000 Mar;95(3): 590-
595. 

11. Huang CS, Lichtenstein DR. Nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Gastroenterol Clin North Am 
2003 Dec;32(4): 1053-1078. 

12. Joshi NG, Stanley AJ. Update on the management of variceal bleeding. Scott Med J 2005 Feb;50(1): 5-
10. 

13. Kovacs TO, Jensen DM. Recent advances in the endoscopic diagnosis and therapy of upper 
gastrointestinal, small intestinal, and colonic bleeding. Med Clin North Am 2002 Nov;86(6): 1319-1356. 

14. Laine L, Peterson WL. Bleeding peptic ulcer. N Engl J Med 1994 Sep 15;331(11): 717-727. 
15. Laine L. Refining the prognostic value of endoscopy in patients presenting with bleeding ulcers. 

Gastrointest Endosc 1993 May-Jun;39(3): 461-462. 
16. Laine L, Estrada R. Randomized trial of normal saline solution injection versus bipolar 

electrocoagulation for treatment of patients with high-risk bleeding ulcers: is local tamponade enough? 
Gastrointest Endosc 2002 Jan;55(1): 6-10. 

17. Laine L, Fendrick AM. Helicobacter pylori and peptic ulcer disease. Bridging the gap between 
knowledge and treatment. Postgrad Med 1998 Mar;103(3): 231-238. 

18. van Leerdam ME, Rauws EA. The role of acid suppressants in upper gastrointestinal ulcer bleeding. 
Best Pract Res Clin Gastroenterol 2001 Jun;15(3): 463- 475. 

19. Monig SP; Lubke T; Baldus SE; Schafer H; Holscher AH. Early elective surgery for bleeding ulcer in 
the posterior duodenal bulb. Own results and review of the literature. Hepatogastroenterology 2002 
Mar-Apr;49(44): 416-418. 

20. Palmer KR. Intravenous omeprazole after endoscopic treatment of bleeding peptic ulcers. Gut 2001 
Nov;49(5): 610-611  

21. Pateron D. Hemorragies digestives aigues. Rev Prat 2001 Oct 1;51(15): 1675-1681. 
22. Pianka JD, Affronti J. Management principles of gastrointestinal bleeding. Prim Care 2001 Sep;28(3): 

557-575. 
23. Rollhauser C, Fleischer DE. Nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Endoscopy 2004 Jan;36(1): 

52-528 
24. Savides TJ, Jensen DM. Therapeutic endoscopy for nonvariceal gastrointestinal bleeding. Gastroenterol 

Clin North Am 2000 Jun;29(2):465-87 
25. Simoens M, Rutgeerts P. Non-variceal upper gastrointestinal bleeding. Best Pract Res Clin 

Gastroenterol 2001 Feb;15(1): 121-133 
26. 26.Stabile BE, Stamos MJ. Surgical management of gastrointestinal bleeding. Gastroenterol Clin North 

Am 2000 Mar;29(1): 189-222. 
27. Targownik L, Gralnek IM. A risk score to predict need for treatment for upper GI hemorrhage. 

Gastrointest Endosc 2001 Dec;54(6): 797-799. 
28. Yacyshyn BR, Thomson AB. Critical review of acid suppression in nonvariceal, acute, 

uppergastrointestinal bleeding. Dig Dis 2000;18(3): 117-128. 
  

 



Anatomie si tehnici chirurgicale Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 

 88

APENDICECTOMIA LAPAROSCOPIC Ă – ANATOMIE ŞI TEHNIC Ă 
CHIRURGICAL Ă 

E. Târcoveanu, R. Moldovanu, G. Dimofte 
Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu – V. Buţureanu”, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 
 

LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY – SURGICAL ANATOMY AND TECHNIQUES (Abstract): 
Laparoscopic appendectomy is a feasible and safe procedure and became the standard technique  in some 
surgical departments. This paper describes the anatomical landmarks, indications, preoperative management and 
the technique of laparoscopic appendectomy. Laparoscopic appendectomy is indicated especially for uncertain 
diagnosis and obese patients. We also describe the most common alternative techniques: video-assisted 
appendectomy (described by Ph. Mouret), extra-abdominal laparoscopic appendectomy and the combined 
technique (treatment of the mesoappendix  inside the abdominal cavity and then the appendix outside the 
abdominal cavity). Advantages of the laparoscopic appendectomy are: low postoperative morbidity, thorough 
exploration of the abdomen and short postoperative stay. Conclusion: Laparoscopic appendectomy is a feasible 
and safe technique, but has a high price. 
 
KEY WORDS: LAPAROSCOPIC APPROACH, APPENDECTOMY 
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DEFINI ŢIE ŞI ISTORIC 
Apendicectomia laparoscopică este intervenţia de ablaţie a apendicelui pe cale 

laparoscopică. 
Prima apendicectomie laparoscopică a fost efectuată de Kurt Semm, din Kiel 

(Germania), în 1982. De atunci şi alţi autori au raportat serii de apendicectomii laparoscopice 
cu rezultate foarte bune: Gangal, în 1987, McAnena şi colab., în 1991, Attwood şi colab., în 
1992, A. Pier, în 1993 şi Ph. Mouret (Lyon) care, în perioada 1983-1990, a efectuat 430 
apendicectomii laparoscopice [1]. 
 

                                                                            
* received date: 15.01.2006 
accepted date: 5.02.2006 

Fig. 1 a) Reprezentarea schematică a poziţiilor apendicelui faţă de cec (după P. Simici) [2] 
b) Topografia apendicelui faţă de cec pe analiza a 10.000 de cazuri necropsiate: 

1 preileal; 2 retroileal; 3 mezoceliac; 4 pelvin; 5 descendent; 6 laterocecal (după Maingot’s)[3] 

a b 
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ANATOMIE CHIRURGICAL Ă 
Apendicele îşi are originea pe peretele postero-medial al cecului, la 2,5 cm sub valvula 

ileo-cecală, la locul de întâlnire al celor trei bandelete colice. Originea apendicelui este fixă, 
în schimb poziţia faţă de cec este variabilă. Dispoziţia considerată normală este cea 
descendentă, corespunzătoare poziţiilor 1, 2, 3; situarea lateral-internă corespunde poziţiilor 4, 
5, 6, cu apendice situat pre- sau retroileal; situaţia lateral-externă corespunde numerelor 12, 
13, 14, iar poziţia ascendentă corespunde numerelor 7, 8, 9, 10, 11 şi include şi poziţia 
retrocecală care constituie varianta topografică cea mai frecvent întâlnită (Fig. 1a) [2]. Dacă 
cecul este mobil sau apendicele este lung, acesta poate depăşi linia nenumită şi ajunge în 
poziţie pelvină. 

Wakeley, pe 10.000 necropsii, constată următoarele poziţii ale apendicelui: retrocecal 
(65,28%), pelvin (31,01%), subcecal (2,26%), preileal (1%), paracolic drept şi retroileal 
(0,4%) (Fig. 1b) [3]. 

Apendicele este situat în fosa iliacă dreaptă, dar poate fi întâlnit în fosa iliacă stângă 
(la pacienţii cu situs inversus), epigastru sau subhepatic (în caz de malrotaţie a intestinului 
primitiv). De obicei, are forma unui sac cilindric, de lungime variabilă între 5 şi 10 cm (cu 
extreme de 1-25 cm), dar poate avea formă de spirală sau melc în funcţie de forma mezoului 
sau eventualele bride. Diametrul este, de asemenea, variabil (3-8 mm). În condiţii patologice 
apendicele poate ajunge la dimensiunea unui police sau este subţire cât un franjure epiplooic.  

În mezoapendice se găseşte artera apendiculară, ram din trunchiul ileo-biceco-
apendiculo-colic, care trece retroileal şi pătrunde în marginea liberă a mezoului apendicular; 
această arteră are un calibru important faţă de mărimea apendicelui, deraparea ligaturii de pe 
artera apendiculară putând antrena hemoragii importante. Venele apendiculare se varsă în 
vena ileo-colică, ram al venei mezenterice superioare. Vasele limfatice formează o bogată 
reţea care drenează limfa în limfonodulii cecali anteriori, posteriori, apendiculari, ileo-cecali, 
mezenterici superiori şi ajunge la limfonodulii retroduodenopancreatici. 

Anatomia laparoscopică are câteva particularităţi: axul optic al laparoscopului plasat la 
nivelul ombilicului determină vizualizarea iniţială a cecului şi ascunde apendicele (Fig. 2). 
Urmărind tenia anterioară se poate identifica baza apendicelui. Identificarea şi expunerea 
apendicelui poate impune mobilizarea cecului, a epiploonului şi uneori secţionarea unor 
aderenţe. Înclinarea spre stânga a mesei de operaţie facilitează expunerea apendicelui. 
Mobilitatea cecului este variabilă; în aceste cazuri, ca şi atunci când găsim un apendice 
retrocecal se poate secţiona peritoneul în spaţiul parieto-colic drept. Fenomenele inflamatorii 
determinate de apendicita acută pot modifica reperele anatomice [4]. 
 

 

Fig. 2 Apendicită acută catarală 
a) apendice mascat parţial de cec; b) expunerea apendicelui cu pense atraumatice 

a b 
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OBIECTIVE, PRINCIPII, AVANTAJE 
Perfecţionarea instrumentelor şi a tehnologiei laparosopice a permis chirurgilor să 

efectueze apendicectomia laparoscopică, cu avantajele cunoscute: spitalizare postoperatorie 
de scurtă durată (în medie 2 zile), durata intervenţiei mai scurtă (în medie 48 minute), o rată 
de trei ori mai mică a infecţiilor parietale (4% faţă de 11%), disconfort postoperator redus, 
utilizarea redusă de analgezice postoperator, reluarea rapidă a tranzitului şi reîntoarcerea 
rapidă la activitatea zilnică şi chiar la sport.  

Folosirea laparoscopiei pentru diagnosticul durerii abdominale din etajul abdominal 
inferior nu este nouă. Ginecologii o folosesc deja de peste 20 de ani.  

Laparoscopia oferă unele avantaje:  
- Pe plan diagnostic, abordul laparoscopic permite explorarea cavităţii peritoneale şi 
descoperirea unei alte patologii intraperitoneale, alta decât apendicita acută, care nu 
explică simptomatologia. În caz de poziţie anormală a apendicelui, metoda poate poziţiona 
calea de abord clasică. Uneori, laparoscopia descoperă o patologie adezivă pericolică, aşa-
numita peritiflită a autorilor clasici, la care simpla adezioliză poate să ducă la dispariţia 
acuzelor cu evoluţie cronică şi recidivantă.  
- Din punct de vedere terapeutic, toaleta peritoneală este de mai bună calitate pentru că 
expune toate fosetele, se poate spăla cavitatea peritoneală şi se poate aspira conţinutul 
peritoneal. Tuburile de dren sunt poziţionate sub controlul vederii. În plus, laparoscopia 
permite diagnosticul şi rezolvarea altor afecţiuni concomitent cu apendicectomia. 
- Din punct de vedere al evoluţiei imediate şi tardive, apendicectomia laparoscopică este o 
tehnică ce induce un minim de tulburări postoperatorii. Nu există durere parietală, nu 
există ileus postoperator datorită caracterului foarte puţin adeziogen al intervenţiei, nu 
există acel „sindrom de a 5-a zi” după înfundarea bontului apendicular, iar perioada de 
spitalizare postoperatorie este foarte scurtă [5]. Pentru apendicita acută cu peritonită se 
evită laparotomia mediană care se însoţeşte de probleme parietale în 20% din cazuri. 
 

INDICA ŢII 
1. Prima indicaţie pentru apendicectomia laparoscopică este femeia tânără cu dureri în 

fosa iliacă dreaptă. După Andersson (1992), rata de eroare a diagnosticului de apendicită 
acută este mai mare la femeile tinere, la care indicaţia de laparoscopie este ideală. 
Laparoscopia oferă chirurgului posibilitatea de a examina întreaga cavitate peritoneală 
folosind o tehnică minim invazivă. Dacă apendicele nu este găsit responsabil de durerea 
abdominală, chirurgul va examina organele din întreaga cavitate peritoneală, a căror afectare 
ar putea să explice această durere [5]. 

Laparoscopia va evidenţia localizarea cecului şi a apendicelui; dacă operatorul nu are 
antrenament în apendicectomia celioscopică, laparoscopia diagnostică va preciza calea de 
abord în caz de conversie. 

Poziţia cecului şi a apendicelui este variabilă, iar punctul McBurney, deseori nu 
localizează baza apendicelui. La bolnavii cu suspiciune de colecistită calculoasă se pot întâlni 
apendicite acute subhepatice ce explică simptomatologia. Laparoscopia diagnostică la 
vârstnici precizează diagnosticul corect şi scade morbiditatea postoperatorie. 

2. La pacienţii obezi este indicată laparoscopia. Pentru descoperirea apendicelui este 
necesară o incizie mai lungă dacă poziţia sa este anormală, fapt ce atrage o morbiditate 
postoperatorie crescută prin complicaţii pulmonare, tromboze venoase şi, mai ales, infecţii 
parietale, complicaţii ce pot fi reduse prin abordul laparoscopic. Apendicectomia 
laparoscopică este mai dificilă la obezi decât la pacienţii normoponderali, dar are certe 
avantaje faţă de apendicectomia clasică (absenţa complicaţiilor parietale, spitalizare mai 
scurtă, reinserţie socio-profesională rapidă).  
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CONTRAINDICA ŢII 
Contraindicaţiile sunt relative şi sunt reprezentate de femeia gravidă în primul şi în 

ultimul trimestru de sarcină (deoarece nu se cunoaşte bine efectul presiunii intraabdominale 
determinate de CO2 asupra fătului), coagulopatiile necorectate sau aritmiile severe. 

 
PREGĂTIREA PREOPERATORIE 
Pregătirea preoperatorie nu diferă de cea din apendicectomia clasică. Se efectuează 

ecografia, hemoleucograma, timpul de sângerare, timpul de coagulare, precum şi celelalte 
explorări biologice necesare pentru anestezia generală. Se recomandă antibioprofilaxia cu un 
antibiotic cu spectru larg. Se folosesc cefalosporine, eventual asociate cu Metronidazol. 
Pentru bolnavul venit în urgenţă este necesară evacuarea stomacului şi a vezicii urinare. 

 
ANESTEZIE 
Se preferă anestezia generală cu IOT (intubaţie oro-traheală). 

 
INSTRUMENTAR 
Instrumentarul minim necesar cuprinde: acul Veress, două trocare de 10 mm, un trocar 

de 5 mm, două reductoare de 5 mm, un laparoscop, pensă Babcock, pensă de prindere de 5 
mm, foarfece, hook, aplicator de clipuri, canulă de spălare-aspirare; alte instrumente de tipul 
pensei bipolare, endoloop cu tijă de 5 mm, Ligasure®, endo GIA uşurează şi scurtează 
intervenţia, dar au un preţ ridicat [5]. 

 
DISPOZITIV OPERATOR 
Masa este aşezată în poziţie Trendelenburg şi este înclinată spre stânga cu 15°. 

Chirurgul se găseşte la stânga bolnavului, având la dreapta sa cameramanul. Monitorul este 
plasat la picioarele bolnavului. Se prepară câmpul operator în mod obişnuit şi se aşează 
câmpurile pentru a avea acces la întreaga arie abdominală.  

 
TEHNICA OPERATORIE 
Punctele de abord: 
Se practică o mică incizie în regiunea ombilicală, prin care, după ce se ridică peretele 

abdominal cu mâna sau cu doi raci, se introduce acul Veress şi se realizează 
pneumoperitoneul, presiunea de insuflare nedepăşind 10 mmHg. 

Un trocar de 10 mm, pentru optică, este inserat subombilical, după care se explorează 
întreaga cavitate peritoneală. Pentru a ajuta explorarea, se va plasa un trocar de 5 mm pe linia 
mediană, la 4 cm deasupra simfizei pubiene.  

Diagnosticul de apendicită acută va fi confirmat prin directa vizualizare a apendicelui. 
La nevoie, apendicele va fi mobilizat. După ce se decide apendicectomia laparoscopică, se 
introduce cel de- al 3-lea trocar de 10 mm în fosa iliacă dreaptă, pe linia axilară anterioară, 
deasupra cecului. 

Rareori, este necesară introducerea unui trocar suplimentar de 5 mm în fosa iliacă 
stângă (atenţie la vasele epigastrice), prin care se trece hook-ul (electrodul mono- sau bipolar). 
Situsul acestui trocar va fi sub linia bispinală. Se pot folosi numai 3 trocare.  

Explorarea laparoscopică; expunerea apendicelui 
De obicei, marele epiploon acoperă focarul inflamator din fosa iliacă dreaptă, la acest 

nivel găsindu-se un exsudat filant (Fig. 2a). Se va verifica de la început existenţa unei colecţii 
lichidiene declive şi se va preleva din acest lichid, care poate să fie seros, seropurulent sau 
franc purulent, un eşantion pentru examen bacteriologic; prelevarea se realizează cu ajutorul 
canulei de aspiraţie care poate fi utilizată şi ca palpator. 
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Expunerea apendicelui se face prin manevre blânde, folosind pense atraumatice (Fig. 
2b, 3). Uneori poate fi necesară mobilizarea cecului. 

În toate cazurile se efectuează un bilanţ complementar sistematic al întregii cavităţi 
abdominale. Tactica operatorie se decide în funcţie de sediul apendicelui, mobilitatea sa, 
volumul său, starea peretelui, care sugerează mai mult sau mai puţin fragilitatea apendicelui.  

Dacă se descoperă o patologie ginecologică şi apendicele este normal, acesta nu va fi 
extirpat; în funcţie de patologia întâlnită, aceasta se poate rezolva laparoscopic. 

 

 
Ligatura şi secţiunea mezoapendicelui 
Se aplică o pensă atraumatică la nivelul vârfului, după care se începe disecţia 

mezoapendicelui. Se pot folosi mai multe metode: 
- dacă mezoul este vizibil, nu este grăsos sau inflamat şi artera apendiculară se poate 
identifica, se creează o fereastră în mezou, deasupra ei şi se aplică un clip pe vasele 
apendiculare, apoi se secţionează mezoapendicele (Fig. 4); prin această fereastră se poate 
introduce un fir neresorbabil pentru artera apendiculară, care se înnoadă intra- sau 
extracorporeal; acest fir poate fi trecut şi cu ajutorul unui ac; 
- în caz de apendicită acută flegmonoasă, cu edem al mezoapendicelui, aplicarea unui clip 
este iluzorie deoarece artera nu este vizibilă; în aceste cazuri se preferă scheletizarea 
mezoapendicelui în apropiere de inserţia mezoului, prin electrocoagulare cu hook-ul sau 
foarfecele (atenţie în apropierea cecului, pentru a nu produce leziuni); dacă, după disecţia 
mezoapendicelui cu foarfecele sau cu hook-ul, bontul mezoapendicular sângeră, se poate 
aplica pe el un nod Roeder; 
- tratamentul este mai dificil în apendicita acută perforată. Dacă perforaţia este distală, se 
poate diseca mezoapendicele cu ajutorul hook-ului sau cu foarfecele şi se aplică un clip pe 
arteră. Dacă perforaţia se găseşte la baza apendicelui, fie se va converti (situaţie în care 
incizia va fi plasată exact pe apendice), fie se aplică două fire pe porţiunea distală a 
apendicelui juxtacecal, dincolo de perforaţie sau, mai sigur, se poate aplica o pensă Endo-
GIA de 30 mm (Fig. 5). Acest stapler, introdus printr-un trocar de 12 mm din fosa iliacă 
dreaptă, va aplica două rânduri de agrafe, pe mezoapendice şi pe apendice. Dacă 
perforaţia este chiar la bază, această pensă poate ridica puţin din fundul cecal. 
- baza apendicelui este introdusă în bucla nodului Roeder, apoi acesta se strânge şi se 
secţionează după împingerea şi fixarea nodului. Pentru siguranţă sunt plasate două noduri 
lângă baza apendicelui şi unul la distanţă. 
- folosirea staplerelor presupune dotare cu un instrumentar special, în primul rând un 
endodisect cu care se practică o fereastră la nivelul mezoapendicelui. Prin fereastra 
respectivă se introduce staplerul multifire Endo-GIA 30 care, concomitent, aplică două 
rânduri de agrafe la nivelul mezoapendicelui şi secţionează. După secţiune, se controlează 

Fig. 3 Apendicită acută flegmonoasă 
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hemostaza, rare fiind cazurile în care este necesară aplicarea unui clip sau 
electrocauterizarea. 

Extragerea apendicelui 
Apendicele poate fi extras printr-un sac special sau prin canula de 10 mm, fără să se 

contamineze peretele abdominal. Dacă apendicele este voluminos, se poate folosi o canulă de 
12 mm care se introduce pe locul trocarului de 10 mm. Sacul se poate confecţiona şi dintr-un 
deget de mănuşă chirurgicală. Dacă pentru extragerea apendicelui este necesară lărgirea 
aponevrozei, la sfârşitul intervenţiei aceasta va fi închisă cu un fir resorbabil.  

 
 
VARIANTE TEHNICE 
Alături de apendicectomia laparoscopică intraabdominală se pot utiliza încă două 

tehnici: apendicectomia asistată laparoscopic (parţial extraabdominală) şi celioapendicectomia 
extraabdominală. 

În apendicectomia asistată laparoscopic (Ph. Mouret) după ce se ligaturează artera 
apendiculară şi se secţionează mezoapendicele pe cale laparoscopică, se extrage apendicele 
până la nivelul cecului (la persoanele care au perete slab) şi se practică dubla ligatură, 
secţiunea apendicelui, eventual înfundarea bontului în bursă cecală şi apoi introducerea 
cecului în interiorul cavităţii peritoneale (Fig. 6). 

Apendicectomia extra-abdominală se poate efectua la bolnavii slabi. Cu o pensă 
introdusă prin trocarul din fosa iliacă stângă se apreciază mobilitatea cecoapendicelui. Printr-o 
incizie de 1 cm, centrată pe zona de proiecţie apendiculară, se introduce o pensă cu care se 
exteriorizează apendicele. Se evacuează pneumoperitoneul pentru a coborî peretele 
abdominal. Se ligaturează mezoapendicele, se secţionează, se practică dubla ligatură a 

Fig. 4 Aplicarea clipurilor pe mezoapendice 

Fig. 5 Apendicectomie folosind Endo-GIA 
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apendicelui la bază, eventual se înfundă bontul şi se reintroduce cecul în abdomen. Se reface 
pneumoperitoneul şi se efectuează un ultim control laparoscopic al cavităţii peritoneale. 

Noi preferăm o tehnică mixtă: explorarea laparoscopică şi aprecierea mobilităţii 
cecului, aplicarea intraabdominală a unui clip pe artera apendiculară sau ligatura 
extraabdominală a mezoului (dacă este posibilă), extragerea apendicelui în ax, fără a-l răsuci, 
prin trocarul din fosa iliacă dreaptă, evacuarea pneumoperitoneului, ligatura dublă a bazei 
apendicelui, introducerea lui în abdomen, secţiunea lui în abdomen şi extragerea piesei prin 
reductorul trocarului de 10 mm, fără a contamina peretele. 

O situaţie particulară o reprezintă apendicele ectopic. În caz de apendice retrocecal, 
disecţia este mai dificilă, impunând, adesea, introducerea de trocare adiţionale pentru a 
mobiliza colonul drept. Ca şi în chirurgia deschisă, este posibil să se efectueze 
apendicectomia retrogradă. Se creează o fereastră la nivelul bazei apendicelui prin care se 
introduc firele (se preferă fir lent resorbabil, sintetic, 2-0) cu care se ligaturează baza 
apendicelui; se practică două ligaturi, una spre cec, alta spre partea restantă, se efectuează 
nodurile şi apoi se secţionează apendicele între noduri; în continuare, se începe disecţia 
progresivă retrogradă cu cliparea sau coagularea vaselor mici în apropierea apendicelui. 

 

Apendicele latero-cecal sau subhepatic este mult mai uşor de extras pe această cale 
decât prin tehnica clasică. O pensă atraumatică va fi plasată pe baza apendicelui expunând 
mezoul şi aderenţele care fixează apendicele în poziţie ectopică, după care, cu ajutorul hook-
ului, se detaşează apendicele cu atenţie, pornind de la vârf spre bază.  

Pentru apendicele mezoceliac este necesară aceeaşi disecţie fină din aproape în 
aproape pentru a elibera, ligatura la bază şi secţiona apendicele, ca în tehnica clasică.  

În caz de apendicită acută gangrenoasă, cu sau fără perforaţie, izolarea apendicelui 
este mai dificilă. Uneori, pensa nu trebuie aplicată pe apendice pentru că există riscul de a-l 

Fig. 6 Apendicectomia asistată laparoscopic - tehnica out 
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perfora. Se poate plasa pensa pe extremitatea distală a mezoapendicelui sau se poate aplica pe 
mijlocul apendicelui un nod Roeder cu care acesta poate fi mobilizat. 

În peritonita de cauză apendiculară este necesară o toaletă perfectă a întregii cavităţi 
peritoneale. Se va spăla cu 4-6 l ser cald, eventual conţinând şi antibiotice, şi se va aspira 
lichidul de irigaţie până când acesta devine foarte clar. Se va mobiliza bolnavul pentru a 
aspira conţinutul peritoneal din toate fosetele, împedicând astfel formarea abceselor reziduale. 
Se plasează apoi tuburile de dren sub controlul vederii.  

Probleme deosebite ridică şi plastronul apendicular. Tratamentul său laparoscopic este 
foarte dificil. Sunt mai multe posibilităţi. Cel mai corect este să se efectueze lavajul, eventual 
se drenează cu un tub şi se temporizează apendicectomia laparoscopică până după răcirea 
fenomenelor. De obicei, blocul apendicular este format din apendicele supurat, perforat sau 
nu, acoperit de marele epiploon şi de ansele subţiri. Dacă este posibil, aceste aderenţe laxe pot 
fi desfăcute din aproape în aproape cu ajutorul canulei irigatorului, găsind un plan de disecţie 
bun. În cursul acestei disecţii, marele epiploon poate sângera, fapt ce poate constitui o cauză 
de conversie. După ce s-a terminat apendicectomia şi s-a extras apendicele, se mai explorează 
încă o dată mezoapendicele, se extrag trocarele sub control laparoscopic (atenţie la cel din 
fosa iliacă stângă unde se află artera epigastrică), se evacuează complet pneumoperitoneul, se 
suturează breşa aponevrotică, se pun agrafe la piele. Sonda urinară se extrage în camera de 
trezire. 

 
INCIDENTE, ACCIDENTE INTRAOPERATORII 
Sunt cazuri la care nu se poate realiza pneumoperitoneul. 
Se pot produce leziuni ale vaselor epigastrice cu trocarul, care conduc la apariţia unui 

hematom al peretelui abdominal cu echimoză. Hematomul poate ajunge la dimensiuni mari, 
dar poate fi tratat conservator [6]. Leziunile viscerelor sunt produse, în general, printr-o arsură 
la nivelul unei anse intestinale, provocată prin manevrarea inadecvată a hook-ului sau de un 
electrod care poate face un contact defectuos cu palpatorul sau alt instrument metalic. 

Hemoragia din artera apendiculară poate să survină dacă se foloseşte 
electrocoagularea, atunci când vasele nu sunt bine vizibile în timpul disecţiei, în cazul 
apendicitei gangrenoase sau perforate şi a apendicelui retrocecal ori prin căderea clipului. La 
sfârşitul intervenţiei, zona în care s-a efectuat electrocoagularea trebuie foarte bine inspectată. 
Sângerarea intraperitoneală, în afara arterei apendiculare, poate să apară în momentul 
eliberării bridelor cecoparietale vascularizate. 

 
ÎNGRIJIRI POSTOPERATORII 
Îngrijirea postoperatorie în apendicectomia laparoscopică este foarte simplă şi este 

similară cu cea din apendicectomia clasică. Dacă este necesar, se continuă administrarea 
antibioticelor. De asemenea, se va efectua profilaxia bolii trombo-embolice, la pacienţii cu 
risc, sau la cei care se mobilizează tardiv. Se preferă administrarea heparinelor fracţionate. 
Dacă pacientul are o stare generală bună poate fi externat după 24-48 ore, eventual cu 
prescrierea de antiinflamatoare nesteroidiene şi analgetice uşoare. Dacă bolnavul tolerează 
lichidele, alimentaţia va fi reluată progresiv. În general, reluarea tranzitului este mult mai 
rapidă decât în chirurgia clasică. După 3-4 zile se pot scoate agrafele, după o săptămână 
bolnavul este revăzut şi îşi poate relua activitatea socio-profesională. 

 
COMPLICA ŢII POSTOPERATORII 
Apendicectomia laparoscopică nu are complicaţii specifice; alături de cele ale 

apendicectomiei clasice se adaugă cele ale laparoscopiei. Complicaţiile apendicectomiei 
laparoscopice sunt mai rare, dar mai grave decât ale apendicectomiei clasice. 
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Complicaţiile generale sunt infecţia şi leziunile viscerelor, ale vaselor arteriale sau 
venoase, provocate prin electrocoagulare. 

Complicaţiile specifice sunt hemoragiile din artera apendiculară şi deraparea ligaturii 
de pe bontul apendicular. Hemoragia din artera apendiculară poate să apară la 8 ore 
postoperator. Deraparea ligaturii bontului conduce la peritonite grave. 

Pe planul sechelelor, apendicectomia este recunoscută ca o metodă inofensivă, fără 
potenţial adeziogen. 

 
REZULTATE, PROGNOSTIC 
Rezultatele sunt bune, iar prognosticul este favorabil. Apendicectomia laparoscopică 

oferă o securitate echivalentă cu cea a apendicectomiei clasice în ceea ce priveşte 
morbiditatea şi mortalitatea; în plus permite exploarea întregii cavităţi peritoneale. 

Din punct de vedere al evoluţiei imediate şi tardive, apendicectomia laparoscopică este 
o tehnică ce induce un minim de tulburări postoperatorii. Nu există durere parietală deoarece 
această metodă evită sutura peretelui, nu există ileus postoperator datorită caracterului foarte 
puţin adeziogen al intervenţiei iar perioada de spitalizare postoperatorie este foarte scurtă 
datorită evoluţiei simple. 

 
DISCUŢII 
Există în literatură numeroase citări privind apendicectomia laparoscopică versus 

apendicectomia clasică. Au fost comparate diferite aspecte ale celor două intervenţii. 
Astfel, Aziz şi colab. publică un studiu ce compară apendicectomia laparoscopică şi 

clasică cu studiile precedente din literatură; criteriile utilizate au fost: febra, ileusul, infecţia 
plăgii, abcese intra-abdominale, timp operator şi spitalizare. Au fost 23 de studii care au 
inclus 6477 copii (43% operaţi laparoscopic şi 57% clasic). Incidenţa infecţiilor parietale şi 
spitalizarea postoperatorie au fost mai scăzute în tehnica laparoscopică; în schimb, abcesele 
intra-abdominale au fost mai frecvente după apendicetomia laparoscopică, dar diferenţa nu a 
fost semnificativă statistic. [7] 

O altă problemă în discuţie este costul apendicectomiei laparoscopice; într-un studiu 
recent, Cothren C.C. şi colab. [8] raportează o durată a intervenţiei şi îngrijiri spitaliceşti 
semnificativ mai scumpe în lotul apendicectomiilor laparoscopice, tehnica fiind recomandată 
la pacienţii obezi şi în cazul diagnosticului incert. Rezultate similare raportează şi Bresciani 
C. şi colab. [9]. În schimb, experienţa Clinicii I Chirurgie a evidenţiat o reducere a costurilor, 
prin scăderea duratei de spitalizare şi reducerea infecţiilor parietale [10]. Variantele tehnice 
multiple de tratare a mezoului şi bazei apendicelui sunt discutate de multipli autori; Nekrasov 
A. şi colab. discută avantajele apendicectomiei efectuate prin aplicare de clipuri şi coagulare 
monopolară a mezoului [11]. Utilizarea sistemului LigaSure®, a bisturiului cu ultrasunete şi a 
suturii mecanice (endo-GIA) este sigură şi scurtează intervenţia chirurgicală [12,13]. În 
Clinica I Chirurgie am folosit aproape toate tehnicile de efectuare a apendicectomiei 
laparoscopice, dar varianta cea mai eficientă este cea a tehnicii mixte [10]. Complicaţiile după 
apendicetomia laparoscopică sunt mai reduse, tehnica putând fi folosită cu succes inclusiv la 
gravide [14]. Riscul de producere a abceselor intraperitoneale a fost mult exagerat, fapt 
confirmat de Kowenhoven E.A. şi colab. [15] şi de statistica noastră [10]. 

 
CONCLUZII 
Apendicectomia laparoscopică este o tehnică sigură şi fezabilă. Costul pare să fie mai 

ridicat faţă de tehnica clasică, dar este compensat de morbiditatea redusă şi durata mai mică 
de spitalizare. Indicaţia de elecţie este la pacienţii obezi şi în caz de dubiu diagnostic. 

Apendicectomia laparoscopică respectă capitalul parietal, peritoneal şi estetic, fapt 
pentru care începe să fie preferată de chirurgi şi de bolnavi. 
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FEMALE URETHRA – ANATOMO-CLINICAL IMPLICATIONS (Abstract): Urethra represents the last 
segment of the urinary tract. We present a comprehensive account of the female urethral anatomy, including its 
component structures, neurovascular supply, relationship to adjacent structures (the vagina, bladder and 
vestibular glands, and connective tissue supports) and histology. These datas are important because the distal 
segment of the female urethra is implicated in the mechanism of urinary continence (female stress urinary 
incontinence is thought to result from impairment of the connective tissue ligaments of the urethra). That why, 
the surgical repair of female incontinence must involves fixation of the urethra to the pubic bone or other 
surrounding structures. 
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Uretra reprezintă ultimul segment al căilor urinare şi participă la menţinerea contenţiei 
vezicale şi la eliminarea urinei din vezică în mediul extern, funcţii indisolubil legate de rolul 
de depozit a vezicii urinare. 

 
LOCALIZARE, LIMITE, FORM Ă, DIMENSIUNI 
Uretra se află dedesubtul vezicii urinare, posterior faţă de simfiza pubiană şi anterior 

faţă de vagin pe al cărui perete ventral este în cea mai mare parte încastrată. Ea traversează 
diafragmul pelvin şi urogenital, motiv pentru care i se descriu două segmente: pelvin, situat 
deasupra levatorului anal şi perineal situat dedesubtul acestuia (Fig.1). Aspectul de ansamblu 
al uretrei este acela al unui segment de cilindru cu un diametru de 6mm şi o lungime de 30 - 
40 mm prezentând o dilataţie în porţiunea mijlocie [1,2]. 

Uretra începe la orificiul uretral intern (care scheletotopic se află la 2cm posterior de 
mijlocul feţei posterioare a simfizei pubiene) şi se îndreaptă în jos şi înainte, descriid o curbă 
uşoară cu concavitatea antero-inferior; se termină la nivelul meatului urinar extern sau 
orificiul uretral extern [1-4]. 

Meatul uretral are 3 – 4 mm în diametru, iar forma este aceea a unei proemineţe 
antero-posterioare, longitudinale, rotunjite sau stelate, marginile sale formând papila uretrală. 
Este situat în vestibulul vaginal la 2 cm înapoia glandului clitoridian şi imediat anterior faţă 
de orificiul inferior al vaginului de care este despărţit prin tuberculul vaginal (Fig. 2). De 
fiecare parte a meatului se află câte o mică depresiune în care se pot găsi un număr de glande 
mucoase, numite glandele mici vestibulare (spre a fi deosebite de marile glande vestibulare 
ale lui Bartholin – sediul unor procese inflamatorii, bartholinite). 

Imediat dedesubtul meatului urinar extern se află orificiile glandelor parauretrale ale 
lui Skene al căror canal sinuos acompaniază pe o distanţă de aproximativ 1,5 cm uretra [1-4]. 

Uretra feminină are formă de S italic prezentând o curbură proximală şi una distală. 
Curbura uretrală proximală sau curbura uretrală superioară are convexitatea în jos şi 

înapoi, în spatele corpului pubisului şi este dată de fixarea puternică a uretrei la faţa 
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posterioară a corpului pubisului de către ligamentul pubo-uretral posterior. Curbura uretrală 
distală sau curbura uretrală inferioară este curba pe care o face uretra sub marginea 
inferioară a simfizei pubiene după care ajunge la meatul uretral extern şi este realizată de 
ligamentul pubo-uretral anterior şi ligamentul pubo-uretral intermediar care fixează porţiunea 
inferioară a uretrei la marginea inferioară şi faţa anterioară a simfizei. [1-4] 

Lumenul uretrei este real numai în timpul micţiunii. În perioadele dintre micţiuni 
pereţii uretrei sunt în apoziţie, epiteliul său fiind dispus sub formă de pliuri longitudinale iar 
lumenul său este virtual; unul dintre pliuri este constant şi se află pe peretele posterior, fiind 
numit creasta uretrală. În lumenul uretrei se deschid numeroase glande mici (glande uretrale), 
dar şi recesuri minuscule. 

 
MIJLOACE DE FIXARE 
Posterior uretra este fixată în două treimi inferioare de peretele anterior al vaginului în 

care este ancastrată printr-o lamă conjunctivă şi musculară. Vaginul la rândul lui este fixat de 
aderenţa sa la muşchiul levator anal, de aderenţa fasciei sale viscerale la fascia pelvină 
parietală. [3] 

Lateral este cuprinsă în teaca viscerală a uretrei, aderentă la rândul ei la fascia 
parietală pelvină [4,5]. 

Anterior uretra este fixată şi menţinută în poziţie de ligamentele pubo-uretrale descrise 
de Krantz, care datorită importanţei lor funcţionale au fost considerate ca formând 
mecanismul suspensor al uretrei [3]. Krantz  a descris un ligament pubo-uretral posterior, 
unul intermediar şi unul anterior (denumirea este dată de poziţia faţă de pubis, pentru că toate 
ligamentele sunt situate anterior faţă de uretră (Fig. 3) [3]. 
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Fig. 1 Uretra feminină -aşezare 
1 fascia ombilico-prevezicală, 2 ligamentul ombilical, 3 uter, 4 orificiul extern al colului şi fundurile de sac 

vaginale, 5 septul recto-vaginal, 6 septul uretro-vaginal, 7 ligamentul pubo-uretral posterior, 
 8 sfincterul neted al uretrei, 9 ligamentul pubo-uretral inferior, 10 ligamentul pubo-uretral anterior, 

11 sfincterul striat al uretrei, 12 labia mică, 13 labia mare, 14 sfincterul anal striat 
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Ligamentul pubo-uretral posterior fixează uretra la faţa posterioară a simfizei pubiene 

şi o menţine în poziţie fixă faţă de vezica urinară, de faţa posterioară a corpului pubisului şi 
arcul subpubian. Acest ligament este bilateral şi porneşte de pe faţa posterioară a corpului 
pubisului (de la unirea a 4/5 superioare cu 1/5 inferioară a acestuia); el formează o bandă lată, 
groasă şi foarte rezistentă de ţesut conjunctiv care se termină pe pătura musculară a uretrei la 
unirea 1/3 superioare cu 2/3 inferioare ale acesteia. Lungimea, grosimea şi lăţimea variază de 

Clitoris şi Capuşonul 
clitoridian 

Meatul uretral exern şi 
papila uretrală 

Faţa internă a labiilor mici 

Himenul şi orificiul infeior al 
vaginului 

Fig. 2 Meatul uretral extern în vestibulul vaginal
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Fig. 3 Ligamentele pubo-uretrale 
1 ligamentul rotund al uterului, 2 spaţiul prevezical al lui Retzius, 3 ligamentul pubo-uretral posterior,

4 ligamentul pubo-uretral inferior, 5 ligamentul pubo-uretral anterior, 6 clitoris, 7 uretra 
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la subiect la subiect. Direcţia fascicolului pubo-uretral posterior este înapoi, în jos şi medial. 
Marginea sa laterală este mai întâi în apoziţie cu fascicolul pubo-rectal şi pubo-coccigian a m. 
levator anal, iar mai apoi, în partea inferioară, dă o extensie pe marginea internă a m.levator 
anal, se încrucişează cu aceasta şi fuzionează cu fascia lui. Această conexiune a levatorului cu 
ligamentul pubo-uretral posterior este singura de altfel, de la uretra distală şi până la gâtul 
vezicii urinare. [3-6] 

Marginea medială este în apoziţie cu marginea medială de partea opusă şi delimitează 
un spaţiu traversat de vena dorsală a clitorisului, iar în partea inferioară fuzionează cu uretra. 
Ligamentul pubo-uretral posterior poate fi pus în evidenţă în spaţiul lui Retzius prin 
împingerea vezicii posterior şi superior. Fasciculele de ţesut conjunctiv care apar sub colul 
vezical şi în porţiunea inferioară a uretrei sunt formate din fibre conjunctive sau musculare 
netede întinse de la corpul oaselor pubiene ca ligamente pubo-uretrale şi de la vagin la m. 
levator anal şi la arcul tendinos al fasciei pelvine ca fibre vagino-elevatoare. Extremitatea 
inferioară a fibrelor care unesc vaginul cu fasciculul pubococcigian al levatorului anal şi 
fascia acestuia (arcul tendinos al fasciei pelvine) se continuă fără limită de separare cu fibrele 
care fixează vaginul la diafragmul urogenital. [3,6,7] 

Segmentul inferior (uretra perineală) situata dedesubtul levatorului anal si deasupra 
meatului urinar extern este solid fixată la faţa anterioară a simfizei pubiene şi la formaţiunile 
fibroase de la acest nivel (ligamentul interpubian anterior, precum şi la extensiile fasciale ale 
originii muşchilor adductori) printr-o bandă lată de ţesut fibros numită ligamentul pubo-
uretral anterior. Fără a fi precis delimitat, acesta se continuă în spatele clitorisului şi a celor 
două rădăcini clitoridiene cu ligamentul suspensor al clitorisului. De aceea tracţiuni aplicate 
pe ligamentul suspensor al clitorisului (sau pe clitoris) produc ridicarea regiunii meatului 
urinar extern. [1-3] 

Uretra de sub arcul subpubian este fixată de o serie de fascicule conjunctive care 
pornesc din partea inferioară atât ligamentului pubo-uretral posterior, cât şi a ligamentului 
pubo-uretral anterior. Aceste fibre au fost numite de Zacharin partea intermediară a 
ligamentului pubo-uretral şi fixează uretra la marginea inferioară a simfizei adica la nivelul 
arcului osos subpubian [8]. 

Se consideră că acest complex ligamentar pubouretral anterior, intermediar şi anterior 
are un rol decisiv în fixarea uretrei, fapt important în asigurarea funcţionalităţii acesteia [7,8]. 

 
STRUCTURĂ ŞI FUNCŢII 
Structura uretrei trebuie considerată în contextul anatomiei planşeului pelvin întrucât o 

serie de elemente din structura acestuia intră şi în structura uretrei, participând la menţinerea 
acesteia în poziţie fixă atât faţă de vezica urinară, cât şi faţă de simfiza pubiană, fapt 
indispensabil pentru funcţia ocluzivă a uretrei. Consecinţa practică a acestei interacţiuni 
structurale şi funcţionale este asocierea patologiei uretrei cu patologia planşeului pelvin: IUE 
şi relaxarea planşeului pelvin  sunt dintre cele mai frecvente stări patologice asociate întâlnite 
la femeie. Problemele complexe ale contenţiei vezicale în stare de repaus sau în timpul 
creşterii presiunii abdominale, micţiunea, aspectele fiziopatologice legate de IUE şi relaxarea 
pelvină au dus la  studiul amănunţit al ţesutului elastic de la nivelul colului vezical şi porţiunii 
superioare a uretrei, ligamentelor pubo-uretrale şi relaţia acestora cu m.levatori anali şi 
diafragmul urogenital, păturii musculare netede  şi sfincterului striat al uretrei, muşchiului 
compresor al uretrei, sfincterului uretro-vaginal, conexiunile vaginului cu muşchiul levator 
anal (m. diafragmului plevin), ţesutului conjunctiv paravaginal, ţesutului celular (grăsimea) de 
la baza vezicii urinare. O parte dintre aceste multiple structuri vor fi tratate în continuare. 
Clasic uretra feminină este formată din două pături: o pătură  internă mucoasă şi una externă 
musculară (Fig. 4). [1-4] 
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Pătura internă sau mucoasă delimitează lumenul  şi este formată dintr-un epiteliu şi un 
corion. Epiteliu este stratificat prismatic în porţiunea proximală, continuându-se în sus cu 
epiteliul vezical şi stratificat scuamos în porţiunea inferioară. Corionul (sau lamina propie) 
este o structură conjunctivo-vasculară; el este format dintr-o mare abundenţă de fibre elastice 
cu orientare longitudinală şi circulară, precum şi din numeroase  vene subţiri care formează un 
adevărat plex venos foarte bine reprezentat care a fost asemănat cu un corp erectil; troficitatea 
acestor structuri este hormono-dependentă şi de aceea sunt profund implicate în mecanismul 
contenţiei uretrale. [1-6] 

 

Fig. 4 Structura uretrei:  
a) pe secţiune verticală, b) pe secţiune transversală şi glandele lui Skene 

1 mucoasa vezicală, 2 pătura musculară, 3 pătura seroasă, 4 muşchiul levator ani cu cele 
două fascii ale sale superioară şi inferioară, 5 prelungirea  anterioară a fosei ischio-anale, 6 muşchiul 
obturator intern acoperit de  fascia pelvină parietală, 7 diafragmul urogenitral cu foiţa superioară şi 

inferioară a acestuia şi muşchiul transvers profund al perineului, 8 corpul ischio-clitoridian şi 
muşchiul său, 9 bulbul vestibular şi muşchiul său, 10 mucoasa uretrei cu plexul venos submucos, 11 
lumenul uretrei cu orificiile glandelor uretrale ale lui Skene şi glandelor parauretrale, 12 labia mică, 

13 labia mare, 14 ramul ischio-pubian secţionat, 15 pătura musculară a uretrei, 16 plexul venos 
submucos,  

17 lumenul uretrei, 18 glandele lui Skene, 19 orificiul glandelor lui Skene, 20 uretra şi orifiul extern 
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Mucoasa prezintă o serie de diverticuli, numiţi lacunele uretrale ale lui Morgagni, dar 
şi o serie de glande mici, numite glande parauretrale. Studiile lui Huffman au arătat că uretra 
este înconjurată de un labirint de glande parauretrale, echivalente cu glandele prostatei de la 
bărbat. Canalele glandelor parauretrale se pot deschide atât în canalul uretral, cât şi în canalele 
glandelor lui Skene. Importanţa clinică a glandelor parauretrale constă în aceea că ele pot fi 
sediul unor infecţii de focar microbiene cronice rezistente la orice tratament medical motiv 
pentru care se impune excizia sau distrugerea lor. Sechelele infecţiei cronice sau a dilataţiei 
chistice de la acest nivel se traduc prin formarea unui diverticul subureteral. [1-6] 

Pătura musculară este formată din fibre musculare netede la interior şi din fibre 
musculare striate la exterior (acestea din urmă formând sfincterul striat al uretrei sau uretral 
extern) [1,2,4]. 

Pătura musculară netedă este prezentă pe toată întinderea uretrei şi este formată din 
mănunchiuri de fibre netede cu orientare longitudinală şi oblică; s-au descris şi câteva fibre cu 
dispoziţie circulară care formează partea internă a sfincterului uretral extern [1,2,4]. 

Superior fibrele musculare netede se întind până la nivelul colului vezical unde sunt 
înlocuite de fibrele detrusorului. La nivelul colului vezical, nu s-a identificat şi nici nu s-a 
recunoscut anatomic un sfincter muscular neted. [1,2,4] 

Inferior fibrele musculare netede se întind până în  ţesutul adipos subcutanat din jurul 
orificiului uretral extern [1,2,4]. 

Faptul că cea mai mare parte a fibrelor musculare netede au o orientare longitudinală, 
precum şi faptul că printre ele s-au descris şi un mare număr de fibre vegetative colinergice 
parasimpatice arată că această pătură musculară este activă în timpul micţiunii şi intervine 
prin scurtarea şi lărgirea lumenului uretrei [9,10].  

Pătura musculară striată formează sfincterul uretral extern. Este alcătuită din fibre cu 
dispoziţie circulară care ating cea mai mare grosime în treimea medie a uretrei, unde 
înconjură uretra şi pe faţa posterioară a acesteia fiind totuşi mai subţire la acest nivel, între 
uretră şi vagin. Deasupra şi dedesubtul 1/3 medii a uretrei, fibrele striate sunt prezente numai 
pe peretele anterior al uretrei.  

Sfincterul uretral extern la femeie este mai subţire decât sfincterul uretral extern de la 
bărbat, dar totuşi el reuşeşte să crească tonusul uretral mai ales în 1/3 medie a acesteia care 
corespunde anatomic cu zona unde se înregistrează cea mai mare presiune uretrală de 
închidere în perioadele dintre micţiuni [9]. Inervaţia fibrelor acestui sfincter este asigurată de 
fibre nervoase de pe traiectul nervilor slanchnici, şi nu de la nivelul nervului pudental intern 
cum se stipulase multă vreme. Dovada experimentală este dată de faptul că blocajul nervului 
pudental intern sau neurectomia acestuia nu modifică presiunea uretrală cum ar fi de aşteptat 
pentru că inervaţia motorie rămâne nemodificată deoarece este adusă pe altă cale decât aceea 
a nervului pudental. Acest fapt vine să explice de ce aceste fibre musculare striate  de tip 
special  sunt adaptate pentru a menţine tonusul uretral şi producerea ocluziei uretrale în repaus 
o lungă perioadă de timp fără să obosească. În afara sfincterului striat se găsesc o serie de 
structuri direct implicate în funcţionalitatea uretrei care au fost numite de De Lancey structuri 
parauretrale; ele sunt reprezentate de: compresorul uretrei, sfincterul uretro-vaginal şi 
porţiunile anterioare ale muşchilor levatori anali; aceştia din urmă deşi nu au conexiuni 
directe cu uretra, ci doar cu vaginul (iar uretra în cea mai mare parte a lungimii sale este 
încastrată în peretele anterior al vaginului), participă la funcţionalitatea uretrei. Aceste unităţi 
motorii adiţionale sunt recrutate pentru creşterea suplimentară forţei ocluzive a uretrei peste 
activitatea sfincterului uretral striat şi a păturii musculare netede, în situaţiile de creştere 
intempestivă a presiunii intraabdominale. Însăşi fibrele nervoase ale acestor structuri au 
caracteristica morfologică ale fibreleor nervoase destinate muşchilor voluntari. 

Studiind presiunea intrauretrală cu ajutorul cistouretrogramei radiografice s-a procedat 
la localizarea topografică de-a lungul uretrei a structurilor parauretrale prezentate mai sus şi la 



Anatomie si tehnici chirurgicale Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 

 104

stabilirea aportului fiecareia dintre aceste structuri la realizarea presiunii intrauretrale şi deci 
la contenţia vezicală [9]. 

Împărţirea clasică a uretrei în cele două etaje - pelvină şi perineală în funcţie de m. 
levator anal este doar anatomică şi nu oferă explicaţii concrete funcţionale pentru că 
diafragmul pelvin nu are relaţii structurale directe cu pereţii uretrei (aşa cum s-a arătat mai 
sus).  

 
 

 
De aceea, De Lancey [11] localizează procentual structurile parauretrale, împărţind 

uretra în patru segmente după cum urmează (Fig. 5): 
- Uretra intramurală, corespunde segmentului cuprins între 0-20% din lungimea uretrei 
(sau primei cincimi) şi corespunde grosimii peretelui vezicii sau colului vezical. 
- Uretra mijlocie corespunde segmentului situat între 20-60% din lungimea uretrei (sau 
următoarelor 2/5); la acest nivel sunt localizate sfincterul uretral striat, ligamentul 
pubouretral precum şi conexiunea vaginului cu porţiunea pubococcigiană a muşchiului 
levator anal şi cu fascia acestuia, cunoscută şi sub numele de fasciculul vagino-elevator a 
lui Luschka. Partea inferioară a fibrelor care unesc vaginul cu fascicolul pubo-coccigian al 
levatorului anal şi fascia acestuia (arcul tendinos al fasciei pelvine) se continuă fără limită 
de separare cu fibrele care fixează vaginul la diafragmul urogenital. Cum uretra se găseşte 
încastrată în acest punct în peretele anterior al vaginului, conexiunea vaginului la m. 
levator anal, interesează în mod direct funcţionalitatea uretrei 
- Uretra diafragmatică sau porţiunea uretrei ce traversează diafragmul uro-genital 
corespunde segmentului cuprins între 60-80% din lungimea uretrei (sau următoarele 4/5) 
unde se găsesc m. compresor al uretrei şi sfincterul uretro-vaginal. 
- Uretra perineală sau distală corespunde segmentului cuprins între 80-100% din 
lungimea uretrei sau ultimei cincimi şi corespunde corpilor vestibulari şi m. 
bulbocavernoşi.  

Analizând morfologic aceste structuri, precum şi contribuţia lor funcţională la 
contenţia vezicală în repaus şi în timpul creşterii presiunii intrabdominale temporare 
ocazionată de tuse, strănut, etc. se remarcă aspectul complex al funcţiei uretrale care constă nu 
numai în evacuarea urinei în timpul micţiunilor fiziologice ci şi în asigurarea contenţiei 
fiziologice. 
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Fig. 5 Structurile parauretrale şi situaţia lor pe întinderea uretrei 
1 detrusor, 2 ligamentul pubovezical, 3 sfincterul uretrei, 4 compresorul uretrei, 5 muşchiul ischiocavernos, 

6 sfincterul uretrovaginal, 7 muşchiul bulbovestibulor, 8 septul vezico-uretro-vaginal, 9 vagin, 10 septul 
recto-vaginal 
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Studiile cistomanometrice au contribuit la stabilirea ponderei fiecăreia din aceste 
structuri şi au conturat profilul presiunii intrauretrale de la meatul urinar intern, până la 
meatul rinar extern [12]. 

În acest sens porţiunea intramurală a uretrei se caracterizează printr-o mare densitate 
de fibre elastice implicate în contenţia vezicală în repaus; tot la acest nivel se găsesc fibrele 
detrusorului care  se întind de la nivelul orificiului uretral intern şi până la 15% din lungimea 
uretrei. 

Întrucât la femeie nu s-a pus în evidenţă un sfincter neted la nivelul colului vezical şi 
nici contracţia păturii musculare netede nu poate fi responsabilă de contenţia urinară, se 
consideră că singurul şi cel mai important factor responsabil pentru ocluzia colului vezical şi a 
uretrei proximale este rezistenţa elastică pasivă creată de fibrele elastice din peretele uretral. 
Troficitatea acestor fibre este hormonodependentă fapt ce explică de ce tulburările trofice ale 
acestor structuri produse prin carenţă hormonală pot fi unul din factorii implicaţi în 
incontinenţa urinară de efort la menopauză. 

Imediat sub fibrele detrusorului se găsesc fibrele sfincterului uretral striat care 
înconjură atât uretra, cât şi vaginul; porţiunea inferioară a acestor fibre se găseşte între cele 
două foiţe ale diafragmului urogenital. 

Întinderea acestui sfincter corespunde uretrei mijlocii (segmentul situat pe lungimea 
uretrei între cele 2/5 ale acesteia sau 18-64%) [11]. 

În cadrul acestuii segment, presiunea intrauretrală maximă în repaus la subiecţii în 
decubitus dorsal corespunde zonei anatomice a sfincterului striat cuprinsă între 40 şi 54 % din 
lungimea uretrei. În grosimea diafragmului urogenital se află sfincterul uretro-vaginal (fibre 
striate ce înconjură atât uretra, cât şi vaginul) şi compresorul uretrei format din fibre 
transversale care pornesc de la nivelul diafragmului uro-genital către ramul descendent al 
pubisului. Contracţia voluntară a musculaturii planşeului pelvin realizează o puternică creştere 
a presiunii intrauretrale şi furnizează un supliment de rezistenţă la activitatea sfincterul striat 
[11]. 

S-au descris două zone ce reprezintă vârful creşterii presiunii intrauretrale [9,11,12]: 
- o zonă ce corespunde inserţiei pe vagin a m. levator anal şi care procentual se găseşte 
pe segmentul situat între 15-20% din lungimea uretrei şi  
- o a doua zonă ce corespunde compresorului uretrei şi sfincterului vagino-uretral din 
diafragmul urogenital. 

Rolul acestor două porţiuni a fost demonstrat şi fluoroscopic, metodă prin care s-a 
arătat oprirea fluxului urinar la unirea porţiunii mobile sau supradiafragmatice a uretrei (2/3 
superioare) cu porţiunea fixă sau diafragmatică (1/3 inferioară) şi care anatomic corespunde 
locului de pătrundere a uretrei în diagragmul urogenital. Acest punct corespunde şi cu locul 
de oprire voluntară a fluxului urinar, aici se realizându-se cea mai mare creştere a presiunii 
intrauretrale [12]. 

În ultima cincime din lungimea uretrei (porţiunea perineală), muşchii bulbo-cavernoşi 
şi ischiocavernoşi sunt adiacenţi uretrei, dar nu realizează nici o conexiune directă cu pereţii 
acesteia şi deci, nu intervin în modificarea presiunii intrauretrale la fel ca şi ligamentele 
fibroase care fixează uretra la faţa anterioară a simfizei care nu au şi o componentă musculară. 

 
CONCLUZII 
Uretra feminină are un rol deosebit de important în fiziologia micţiunii şi asigurarea 

contenţiei urinare. Implicarea structurilor anatomice ale uretrei feminine în aceste mecanisme 
este incomplet elucidatăş totuşi, se recomandă ca, intervenţiile chirurgicale pentru 
incontinenţa urinară să aibă în vedere şi refacerea anatomiei (mijloace de susţinere) uretrei. 
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LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AT THE PATIENTS WITH THE ASSOCIATE PATHOLOGY 
AND DIFFICULT SURGICAL TECHNIQUES (Abstract): This paper present an analysis made on 1210 cases of 
laparoscopic cholecystectomies (LC). From these, 88 patients had associated pathology. The age of the patients 
was 11 – 82 yo. The indication for LC was large. In the study group (88 cases), the Acid-Base Balance (ABB), 
blood gasses, blood pressure, the central venous pressure (CVP), intracranial pressure (ICP) , inspiratory resistance, 
temperature changes and also peritoneal biopsy were examimated. Methods: The multilateral study clinic-
instrumental examinations of associate pathology in preoperative period were determined. Determination of the 
risk group and patients for LC has been allowed. Results: The CO2 pneumoperitoneum (PP) (7-12 mmHg) 
determines changes of the: 1) ABB (intra operator blood pH was 7.37 before and 7.25 after the procedure); 2) 
partial carbon dioxide (before 40, after 47); 3) blood pressure; 4) mean CVP (before operation - 6.67±0.17 and 
10.73±0.29 after procedure (p<0.01)); 5) ICP (8.65±0.19 mm, p<0.01); 6) inspiratory resistance; 7) temperature 
changes (due to the CO2 temperature). The conversion rate was (0,41%): complicated acute cholecystites (1), 
dense adhesions (1), the incidence of significant hemorrhage (2), bile duct injury (1). The postoperative mortality 
were 0,33% (4 cases) due to pulmonary artery tromboemboly. Billiary lesions during LC occur with a frequency of 
0,41% (5 patients): four bile duct injuries and leaks and one case – right billiary accessory duct, were solved 
following a reoperation three days after the initial procedure. Wound infection was somewhat more frequent, 
occurring in 21 cases (1,74%). The other complications (14 cases) include: subcutaneous emphysema and 
insufflations of the preperitoneal space, omentum, or mesentery. Conclusions: LC is a safety technique even in the 
patients with associated pathology, but the morbidity and mortality are high. No presumed ductal or vascular 
structure should be divided until its anatomical features have been completely demonstrated. If the ductal and 
vascular structures are so obscured by dense inflammation then the procedure should be converted to an open 
laparotomy. Intraoperative cholangiography will supply the surgeon with accurate detalies concerning the juncture 
of the cystic and common bile ducts. To avoid intaoperative bleeding during emergency cholecystectomy it is 
important to carefully dissect and identify both branches of the cystic artery as well as the main trunk before any 
suspected vascular structures are divided. Often the most difficult sources of bleeding to avoid in patients with 
acute cholecystitis is bleeding from the gallbladder fossa.

KEY WORDS: LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY

MATERIALS AND METHODS
• 1210 cases of LC
• Patients aged 11 – 82
• The study groups – 88 patients with associated 

pathology
• Clinical – instrumental examinations:

– acid – base balance 
– CVP
– ICP
– Temperature
– Blood pressure
– Local effects of CO 2
– Inspiratory resistance

ASSOCIATED PATHOLOGY & AGED PATIENTS

AGE (YEARS) PATHOLOGY 
41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

Abs. % 

cardiovasculary 0 8 18 7 2 35 39,8 

hepatobiliary 5 5 4 2 0 16 18,3 

craniocerebraly 8 5 1 0 0 14 15,9 

pulmonary 1 7 2 3 0 13 14,7 

Others 3 6 1 0 0 10 11,3 

Total 17 31 26 12 2 88 100,0 
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LOCAL EFFECTS OF CO2 TOWARDS PERITONEUM 
IN LAPAROTOMY

LOCAL EFFECTS OF CO2 TOWARDS PERITONEUM 
IN LC

The reasons for conversion to laparotomy
in five cases (0,41%) were:

• complicated acute cholecystites- 1

• dense adhesions- 1

• the incidence of significant hemorrage- 2 
cases.

• Bile duct injury- 1

Postoperative complications

• Biliary lesions (5 cases, 0,41%)

- four bile duct injuries and leaks;

- one case – right billiary accessory duct;

• Wound infection (21 cases, 1,74 %);

• Subcutaneus, omentum, mesentery, preperitoneal 

space emphysema (37 cases, 3,06% ).

• Mortality- (4 cases, 0,33%) Pulmonary Artery 
tromboemboly

Management of acute cholecystitis. 
Operative technique.

• The inflamed gallbladder often proves difficult to grasp and hold, 
because the tissues are too edematous and necrotic or the gallbladder 
may simply be too distended

• In patients with acute cholecystitis  it is often necessary a fifth canula. 

• tense, distended gallbladder or hydrops should be partially 
decompressed 

• Partial decompression allow the forceps to grasp and retract, and also 
aid in the exposure of the cystic and common bile ducts. 

• The puncture site is then occluded by applying the grasping forceps 

• A tear in to the gallbladder should be controlled as rapidly as possible

• If bile or purulent fluid has escaped the peritoneal cavity should be 
copiously irrigated.

Larger tear generally require closure with either a 
suture ligature or a pre-tied laparoscopic suture.



The inflammation and edema

of the porta hepatis
• often severely distort the ductal and vascular anatomical 

structures
• The operative dissection begins high, near the fundus of the 

gallbladder, and proceeds distally toward the cystic and common 
bile ducts

• The dissection is continued  close to the wall of the gallbladder 
with careful attention given at all times to hemostasis.

• Adhisive attachments to the gallbladder from the surrounding 
omentum, transverse colon, or duodenum are carefully exposed 
and divided.

• This inflammatory  attachments can be removed with blunt 
dissection.

• Dense adhesions require sharp dissection using scisors or 
electrocautery.

This inflammatory  attachments can be 

removed with blunt dissection

• until its anatomical features have been completely 
demonstrated.

• If the ductal and vascular structures are so 
obscured by dense inflammation then the 
procedure should be converted to an open 
laparotomy.

• Intaoperative cholangiography will supply the 
surgeon  with accurate detalies concerning the 
juncture of the cystic and common bile ducts.

No presumed ductal or vascular 
structure should be divided

Dense adhesions require sharp dissection 

using scisors or electrocautery

To avoid intraoperative bleeding 
during emergency cholecystectomy

• Carefully dissect and identify both branches of the cystic 
artery as well as the main trunk before any suspected 
vascular structures are divided.

• Often the most difficult sources of bleeding to avoid in 
patients with acute cholecystitis is bleeding from the 
gallbladder fossa. 

• It should be controlled immediately rather then waiting 
until the entire operative field is obscured.

• Prior to complete dissection of the gallbladder from the 
liver the peritoneal cavity should be copiously irrigated 
with saline and the operative field examined for any signs 
of persistent bleeding or bile leaks.



Management of The  
Critically Ill Patient with
Severe Acute Pancreatitis

Dr. Iulian Stratan
ICU – University Hospital “Saint Spiridon” - IASI

MANAGEMENT OF THE CRITICALLY ILL PATIENT WITH SEVERE ACUTE 
PANCREATITIS (Abstract): Acute pancreatitis is an acute inflammatory process of the 
pancreas with variable involvement of other regional tissues or remote organ systems. In about 
15-20% of patients with acute pancreatitis, severe damage to the pancreas may lead to a life 
threatening illness that is often associated with prolong hospitalization, multiple surgical 
procedure and death in some patients. Incidence is 40 - 250 /millions; 15 -20% develop 
necrosis, 30 % develop infected, 15 – 20% necrosis and 3- 4 % develop abscess. Infected 
necrosis causes 80% of all the pancreatitis related mortality. Approximately 2,000 patients per 
year die from complication related to acute pancreatitis. Mortality varies with etiology, the 
development of complication or necrosis and the number and severity of co-morbid medical 
conditions. There are some consensus confernces about the management of the patients with 
severe acute pancreatitis (SAP). The problems which must solved by these conferences were: 
When should the patient admitted with acute pancreatitis be monitored in an ICU (Intensive 
Care Unit) ? Should patients with SAP receive prophylactic antibiotics ? What are the optimal 
mode and timing of nutritional support for the patient with SAP ? What are the indication for 
surgery in acute pancreatitis ? Under what  circumstances should patients with gallstones 
pancreatitis undergo intervention for clearance of the bile duct ? Is there a role for therapy 
targeting the SIRS in the patient with SAP ? My opinions about these problems were: Regular 
CT scans with FNA sampling; Maximum non-operative support (for avoiding organ 
dysfunction); Operate for infected necrosis but not too early EN where possible but TNP often 
required; Beware of abdominal compartment syndrome; Antibiotics only for infected necrosis.

KEY WORDS: ACUTE PANCRETITIS, MODS

Acute Pancreatitis

Mostly self limiting disease
Etiological factors well understood 
Patophysiology poorly understood

What is Acute Pancreatitis ?
Acute pancreatitis is 
an acute inflammatory
process of the pancreas 
with variable involvement 
of other regional  tissues 
or remote organ systems.

In about 15-20% of 
patients with acute 
pancreatitis, severe  
damage to the pancreas
may lead to a life 
threatening illness that is
often associated with 
prolong hospitalization,
multiple surgical procedure
and death in some patients. 

What is Severe Acute Pancreatitis ?

Incidence 40 - 250 per 
millions
15 -20% develop necrosis
30 % develop infected 
necrosis
3- 4 % develop abscess

Epidemiology of Acute Pancreatitis



Infected necrosis
causes 80%  of mortality

Approximately  2,000
patients per year die from
complication related  to
acute pancreatitis

Epidemiology of Acute Pancreatitis

.

Outcome Infected Necrosis

62%8%0Mortality (%)

81%33%0MODS ( %)

62%28%0Inotropes (%)

29%6%0HD/CVVH (%)

67%33%0Ventilation (%)

Infected necrosis
n = 31

Sterile necrosis
(n= 18)

Oedematous
Pancreatitis (n= 22)

Rau E et al Intensive Care Med 2000 26:146 - 152

The patients who require admission to an 
intensive care unit have mortality rates in the
range of 50 – 80% and a mean hospital length of 
stay > 1 month.

Nathens A et al Management of critically ill patients with SAP  (2004)
Crit Care Med 32 :2524 - 2536

SAP – Mortality Rate  ? SAP – Mortality Rate?
Mortality varies with etiology, the development
of complication or necrosis and the number and 
severity of co-morbid medical conditions

The cost of care for these patients is substantial,
with estimates of total direct and indirect costs 
ranging from $ 3.6 billion  to $ 6 billion annually

Treatment of 
Severe Acute Pancreatitis

International Consensus  Conference  - Management
of the critically patient with severe acute pancreatitis

Crit Care Med  2004 32 :2524 – 2536

UK  guidelines for the management of acute   
pancreatitis

Gut 2005 54:1-9

Conferinta de consens asupra diagnosticului si
tratamentului pancreatitelor

Chirurgia 2005 100:402 - 406



1. When should the patient admitted with acute
pancreatitis be monitored in an ICU  ?

2.   Should patients with SAP receive prophylactic 
antibiotics ?

3.  What are the optimal mode and timing of nutritional
support for the patient with SAP  ?

4.  What are the indication for surgery in acute 
pancreatitis ?

5.  Under what  circumstances should patients with 
gallstones pancreatitis undergo intervention for 
clearance of the bile duct ?

6.   Is there a role for therapy targeting the SIRS in
the patient with SAP ?

1. When should the patient admitted
with acute pancreatitis be monitored
in an ICU or step-down unit ? 

Patients with SAP may benefit from an environment 
with more intensive monitoring given their potential
for progressive organ dysfunction and/or life-
threatening local complication.

Avoiding unnecessary  ICU admission may limit the
risk of nosocomial infection and iatrogenic 
complications

Rationale

When Should The Patient Admitted with
Acute Pancreatitis Be Monitored in an ICU ? 

Critical Care units may ensure optimal fluid 
resuscitation in order to prevent, reverse, or 
attenuate organ dysfunction and facilitate timely  
use of advanced life support

Evidence

When Should The Patient Admitted with
Acute Pancreatitis Be Monitored in an ICU ? 

The cornerstone of management in early pancreatitis
is fluid  resuscitation and close monitoring for early 
manifestation of organ dysfunction.
Monitoring should be directed toward the repeated 
evaluation of intravascular volume status  by means of 
physical examination and monitoring of urine output
and the early detection of hypoxemia through  either
pulse oximetry or arterial gas analysis

Evidence



Clinical impression of severity
Glasgow score 3 or more
Persisting organ failure for 48 h
Multiple or progressive OF

48h after admission

Clinical impression of severity
APACHE II score > 8
Glasgow score 3 or more
Persisting OF, especially if multiple
C reactive protein >150

Clinical impression of severity
Body mass index > 30
Pleural effusion  on chest radiography
APACHE II score > 8

Factors that May Predict a Severe Attack,
Present within 48 hr of Admission to Hospital

Initial assessment

24 h after admission

UK Guidelines for Management of Acute Pancreatites Gut 2005 54: 1111 - 1119

APACHE II Scores in the First 24 hr and
Subsequent Survival in 290 patients with
Predicted Severe Acute Pancreatites

38 (18%)172>   8

4 (6%)727 - 8

044 – 6                              

APACHE II score         Survived                        Died

Johnson CD et al Gut 2004 53:1340 - 1344

Relationship between the Presence or Absence  and 
Duration of Organ Failure in the First Week of Study, 
and Subsequent Death in 290 Patients with Predicted 

SAP    Johnson CD et al Gut 2004 53:1340 - 1344

15411Persistent
11011Transient

New OF 7days

883256Persistent

60159Transient

OF at entry

1163113No   OF

TotalDiedSurvived

Significant association of death with persistent  OF compared with 
transient or no OF  Χ2 = 62.54;df =2 p < 0.001

When Should The Patient Admitted with
Acute Pancreatitis Be Monitored in an ICU ? 

Patients with SAP who fulfill conventional criteria
for ICU admission should be admitted
as well  as those patients at high risk of rapid  
deterioration  (elderly ,significant obesity – body
mass index > 30/kg m2, patients requiring ongoing 
volume resuscitation  and patient with evidence of 
substantial pancreatic necrosis > 30%).

Guidelines for intensive care unit administration, discharge, and triage. Task Force of  the
American College of Critical Medicine  Crit Care Med 1999  27 : 633- 638 

Evidence

When Should The Patient Admitted with
Acute Pancreatitis Be Monitored in an ICU ? 

A systematic review of 26 observational studies 
showed that a heterogeneous group of critically  ill
patients  cared by an intensivist consultant model 
in ICU had a shorter duration of ICU stay and lower 
mortality than similar patients cared for in unit 
without such staffing patterns.

Pronovost PJ Physician staffing patterns and clinical outcomes in critically ill patients
JAMA 2002 28:2151- 2162                              

Evidence

.

A
B
C
D
E

Supported by at least two level I investigations (large,
randomized trials with clear cut results: low risk of false 
positive (alpha) error or false negative (beta) error.

Supported by only one level I investigation

Supported by level II investigations only by small, 
randomized trials with uncertain results moderate to high 
risk of false-positive (alpha) and/or  false-negative (beta)error

Supported by at least one level III  investigation
(nonrandomized, contemporaneous  controls)

Supported by level IV or V evidence
(nonrandomized, historical controls an expert
opinion; case series  uncontrolled studies,expert opinion.

Grading of responses to questions and
levels of evidence



When Should The Patient Admitted with
Acute Pancreatitis Be Monitored in an ICU  ?

Admission in ICU is recommended for patients 
with SAP who fulfill conventional criteria for ICU 
admission as well  as those patients at high risk of 
rapid deterioration  (elderly ,significant obesity,
requiring ongoing volume resuscitation  and patient 
with evidence of substantial pancreatic necrosis 
>30%).
Recommendation  Grad  D, level 5 evidence

Recommendation 1 

When Should The Patient Admitted with
Acute Pancreatitis Be Monitored in an ICU  ?

Critically ill patients with pancreatitis will be cared 
for by an intensivist – led multidisciplinary team with 
ready access to physicians skilled in endoscopy, ERCP,
surgery, and interventional radiology

Recommendation  Grad  B, level 3a evidence

Recommendation 2 

When Should The Patient Admitted with
Acute Pancreatitis Be Monitored in an ICU  ?

Close clinical observation of patients with pancreatitis
is strongly recommended. These patients require 
early and aggressive fluid resuscitation. They are at
the risk for the early development of organ 
dysfunction as a result of inadequate resuscitation 
and systemic and local complication of pancreatitis. 
Clinical monitoring should focus on intravascular volume assessment (physical examination, urine 
output, acid – base status) and pulmonary function.

Recommendation  Grad D , level 5 evidence

Recommendation 3 

When Should The Patient Admitted with
Acute Pancreatitis Be Monitored in an ICU  ?

Against the routine use of markers such CRP or
procalcitonin to guide  clinical decision making, 
predict the clinical course of pancreatitis or
triage patients .

Recommendation  Grad D , level 5 evidence

Recommendation 4

When Should The Patient Admitted with
Acute Pancreatitis Be Monitored in an ICU  ?

In presence of diagnostic uncertainty at the time of  
initial presentation, a CT  scan of the abdomen (with 
intravenous contrast in the absence of 
contraindication ) be performed after adequate fluid
resuscitation to confirm  the diagnostic of pancreatitis
and to rule out alternate diagnosis. An admission CT 
scan may also serve as baseline for future scan.
Recommendation  Grad D , level 5 evidence

Recommendation 5

When Should The Patient Admitted with
Acute Pancreatitis Be Monitored in an ICU  ?

CT to identify local complications be delayed  for
48 -72 hrs when possible, as necrosis might not be 
visualized earlier. 

Recommendation  Grad D , level 5 evidence

Recommendation  6



2.Should Patients with Severe Acute
Pancreatitis Receive Prophylactic 

Antibiotics ?

Should Patients with Severe Acute Pancreatitis
Receive Prophylactic  Antibiotics ?

Infection of necrotic pancreas develops in 30- 50% 
of  patients with necrosis documented by CT or
surgery.
Infection might occur within first  week, but its 
incidence tend to peak in the third week of disease.
Rates of  organ failure  and mortality appear to be 
highest among patients with infected  pancreatic 
necrosis.

Rationale

Onset  of Infected Necrosis
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Beger H  Gastroenterology 1996 20:74-78
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Outcome Infected Necrosis

62%8%0Mortality (%)

81%33%0MODS ( %)

62%28%0Inotropes (%)

29%6%0HD/CVVH (%)

67%33%0Ventilation (%)

Infected necrosis
n = 31

Sterile necrosis
(n= 18)

Oedematous
Pancreatitis (n= 22)

Rau E et al Intensive Care Med 2000 26:146 - 152

Should Patients with Severe Acute Pancreatitis
Receive Prophylactic Antibiotics ? Summary of Randomized Trials Examining

Routine Prophylactic Antibiotics for SAP



A  Randomized Multicenter Clinical Trial of Antibiotic 
Prophylaxis of Septic Complication in Acute 
Necrotizing Pancreatitis with Imipenem

Pederzoly P et al Surg Gynecol Obstet 1993 176: 480 -483
74 patients  with severe necrotizing was
prospectively randomized to receive imipenem –
cilastatin or no antibiotics .

No significant   difference in organ dysfunction 
(antibiotics 29%  versus non-antibiotic, 39%  p= no
significant) or mortality (antibiotics 7%  versus no
antibiotic 12%; p= not significant).

Early  Antibiotic Treatment in Acute Necrotizing   
Pancreatitis

Sainio V et al  Lancet 1995 346 : 663-667
Randomized study of 60 patients with acute 

necrotizing pancreatitis; 30 patients were treated 
with  cefuroxime 4.5g/day intravenously,  versus 30  
patients no antibiotic treatment
More infectious complications in the non-antibiotic
than in the antibiotic group (mean per patient 1.8 
versus 1.0 p=0.01)
Mortality was higher in non-antibiotic group (7   
versus 1  p= 0.03)

Balzano A et al Pancreas. 2003 Nov;27(4):e79-83.

One hundred seventy-six patients with necrotizing 
pancreatitis were prospectively randomized to 
prophylactic treatment with:

- 0.5 g meropenem t.i.d. intravenously 
- or 0.5 g imipenem q.i.d. intravenously. 

Prophylaxis with Meropenem of Septic 
Complication in Acute Pancreatitis, a 

Randomized, Controlled Trial versus Imipenem

Balzano A et al Pancreas. 2003 Nov;27(4):e79-83.

The occurrence of infection of pancreatic necrosis, rate 
of extrapancreatic infections, systemic and local 
complications, need for surgery, mortality rate, and 
length of hospitalization were recorded for each group. 

Prophylaxis with Meropenem of Septic 
Complication in Acute Pancreatitis, a 

Randomized, Controlled Trial versus Imipenem

Balzano A et al Pancreas. 2003 Nov;27(4):e79-83.

No difference was observed between patients treated 
with meropenem and those treated with imipenem in 
terms of incidence of pancreatic infection (11.4% 
versus 13.6%) and extrapancreatic infections (21.6% 
versus 23.9%) and clinical outcome. 

Prophylaxis with Meropenem of Septic 
Complication in Acute Pancreatitis, a 

Randomized, Controled Trial versus Imipenem

Balzano A et al Pancreas. 2003 Nov;27(4):e79-83.

Balzano A et al Pancreas. 2003 Nov;27(4):e79-83.

Meropenem is as effective as imipenem in preventing 
septic complications of patients with severe acute 
pancreatitis.
From the economical standpoint, utilization of meropenem instead of imipenem realizes a $ 200
saving for 1 cycle of 14 days of treatment

Prophylaxis with Meropenem of Septic 
Complication in Acute Pancreatitis, a 

Randomized, Controled Trial versus Imipenem

Balzano A et al Pancreas. 2003 Nov;27(4):e79-83.



Early Antibiotic Treatment of Septic Complications 
in SAP: a Prospective, Randomized, Multicenter Study  
Comparing Two Regimens  with Imipenem – Cilastatin

Moravi – Poma et al Intensive Care Med 2003 29:1974-1980

92 patients with SAP randomized to receive:
- antibiotic prophylaxis  14 days
- antibiotic prophylaxis at least 14 days and as long
as major systemic complications of the disease
persisted  ( 19.7 ± 10.9 days)

Early Antibiotic Treatment of Septic Complications 
in SAP: a Prospective, Randomized, Multicenter Study  
Comparing Two Regimens  with Imipenem – Cilastatin

Moravi – Poma et al Inbtensive Care Med 2003 29:1974-1980

The incidence of:
- infected necrosis, pancreatic abscess, and 
extapancreatic infections was 11%, 17% and  27%
in group 1

and: 17.4%, 13 and 35% in group 2

Early Antibiotic Treatment of Septic Complications 
in SAP: a Prospective, Randomized, Multicenter Study  
Comparing Two Regimens  with Imipenem – Cilastatin

Moravi – Poma et al Inbtensive Care Med 2003 29:1974-1980

The incidence of pancreatic and extrapancreatic
infections with candida occurred in 7% and 22%
Global mortality was  18.5%, without difference 
between groups
In patients with persisting systemic complications 
at 14 days mortality decreased  from 25% (group1) to
8.8% (group 2) by maintaining antibiotic prophylaxis

204 patients with SAP. 86 (42%) had necrotizing 
disease, from whom 57 (66%) had sterile and 29
(34%) infected .

Patients with infected necrosis had   more organ
failure and a greater extent of necrosis 

Acute Necrotizing Pancreatitis : Treatment 
Strategy According to the Status of infection.

Buchler W  et al  Annals of Surgery 2000 232:619

Early antibiotic treatment in all patients with 
necrotizing pancreatitis (imipenem/cilastatin): 
the characteristic of pancreatic infection changed to
predominantly gram-positive  (MRSA) and fungal   
infections

Acute Necrotizing Pancreatitis : Treatment 
Strategy Accordingto the Status of infection.

Buchler W  et al  Annals of Surgery 2000 232:619

Intra-abdominal Candida Infection during Acute 
Necrotizing Pancreatitis Has a High Prevalence and Is

Associated with Increased Mortality
Hoerauf A et al  Crit Care Med 1998 26:2010 - 2015

37  patients with infected pancreatic necrosis
13  patients (35%) with Candida infection
Mortality  with Candida 53.9 and without Candida 12.5%
Candida infection independent risk factor for mortality
Mortality odds ratio for Candida infection without 
anti-fungal therapy 29.2



Characteristics of Infection with Candida 
Species in Patients with SAP

Inseman R et al World Journal of Surgery  2002 26:372-376
92 patients with infected pancreatic necrosis
22 patients (24%) with Candida infection
Candida  patients suffered a higher mortality  (64% vs
19%,p = 0.0001 and experienced  more systemic 
complications 3.2 – 1.6 vs 2.1 – 1.4, p=0.004)
Preoperative  antibiotics were given significantly longer
prior to Candida infection (19.0-13. vs 6.4- 10.3 days;
p = 0.001)

Should Patients with Severe Acute Pancreatitis
Receive Prophilactic Antibiotics ?

The lack of any consistent benefit across studies 
(totaling 192 patients), their variable inclusion criteria, 
variable methodological quality, different antimicrobial 
regimen and the significant potential for harm  preclude 
recommendation for routine intravenous prophylactic 
antimicrobial  therapy in patients with SAP.
While there is inconclusive data supporting the use of
prophylactic antibiotics in the setting of SAP, there is
some evidence suggesting that misuse of antibiotics 
leads to devastating super-infections

Controlled Clinical Trial of Selective Decontamination 
for the Treatment of Severe Acute Pancreatitis

Luiten EJT et al  Ann Surg 1995 222:57 – 65

Selective decontamination of digestive tract

102 patient  were to gut decontamination  or to 
standard treatment 
The prophylaxis treatment was associated with a
significant reduction in pancreatic infections
The number of patient requiring  surgical intervention
was no different
Overall mortality and length of stay were not 
affected by the prophylaxis treatment

Selective decontamination of digestive tract
Other large trial utilizing gastrointestinal  
decontamination in groups of critically ill patients 
have failed to demonstrate a decrease in mortality 
or intensive care days

This extensive protocol requires significant resource 
utilization, and carries a potential risk of the 
development of bacterial resistance

Should Patients with Severe Acute Pancreatitis
Receive Prophylactic   Antibiotics ?

Against the routine use of prophylactic systemic 
antibacterial or antifungal agents in patients with 
necrotizing pancreatitis in light of inconclusive  and 
divided expert opinion.
Subsets of patients who benefit from prophylactic
antibiotic may be identified by further investigation 

Recommendation  Grad B , level 2b evidence

Recommendation 7  



Should Patients with Severe Acute Pancreatitis
Receive Prophylactic   Antibiotics ?

Against the routine use of selective  decontamination
of the digestive tract  in the management of 
necrotizing pancreatitis

Recommendation  Grad B , level 2b evidence

Recommendation  8

Further investigation of this promising strategy in
SAP is warranted

Recommendation

The evidence to enable a recommendation about 
antibiotic prophylaxis against  infection of 
pancreatic necrosis is conflicting and difficult
to interpret. Some trials show benefit others do not.
At the present there is no consensus on this issue.
If antibiotic prophylaxis is used, it should be given
for a maximum of 14 days (recommendation grade B)

UK Guidelines for Management of 
Acute Pancreatites

Gut 2005 54: 1111 - 1119

Desi nu exista un consens asupra administrarii de 
antibiotice, in lipsa unor evidente suficiente cu privire
la beneficii sau eventuale riscuri, in formele severe  de
PA, diagnosticate cert ca necomplicate septic 
antibioterapia este justificata. Daca se administreaza
antibiotice, perioada maxima va fi de 14 zile

Recomandare

Chirurgia 2005 100:402 - 406

In lipsa unor evidente suficiente decontaminarea
intestinala selectiva poate fi instituita.

Recomandare

Chirurgia 2005 100:402 - 406

3.     What is the Optimal Mode and 
Timing of Nutritional Support for the 
Patient with Severe Acute Pancreatitis

What is The Optimal  Mode and Timing  of 
Nutritional Support for  Patients with SAP?

Patients with SAP are hypercatabolic ; timely 
institution  of feeding is important if malnutrition is 
to be avoided or treated. 
A large body of evidence, suggests that there are 
several potential benefit to enteral nutrition  compared with parenteral nutrition including a 
reduction   in  microbial translocation ,improved in gut 
blood flow  and  preservation of gut, mucosal surface 
immunity.

Rationale



What is The Optimal  Mode and Timing  of 
Nutritional Support for  Patients with SAP?

Eight trial have directly compared enteral nutrition
and parenteral nutrition .
Two studies demonstrated an attenuated 
inflammatory  response  as measured  by resolution 
of SIRS, reduction level of circulating CRP,TNFα, or 
IL-6.I
In  remaining studies which compare  parenteral
nutrition with jejunal feed, outcome  related to 
infections , organ failure and mortality were either
similar or lower

Evidence

Risk of Infection, Complication other than Infection, 
Surgical Intervention, and Mortality, Results from 
Meta- analysis of Randomized Trial Comparing
Enteral versus Parenteral Nutrition in  SAP

Marik PE, Zaloga PG 2004 :Meta-analysis of parenteral versus enteral
nutrition in patients with acute pancreatites BMJ 328:1407  

Random Effects Model of Relative Risk (95%
Confidence Interval ) of Infections Associated

with Enteral Compared with TPN

Marik PE, Zaloga PG 2004 :Meta-analysis of parenteral versus enteral
nutrition in patients with acute pancreatites BMJ 328:1407

What is The Optimal  Mode and Timing  of 
Nutritional Support for  Patients with SAP?

Enteral nutrition be used  in preference to 
parenteral nutrition in patients with SAP
Enteral nutrition should be initiated after initial 
resuscitation.
The jejunal route should be used if possible

Recommendation  Grad A , level 1a evidence

Recommendation  9 

What is The Optimal  Mode and Timing  of 
Nutritional Support for  Patients with SAP?

Recommendation  Grad D , level 5 evidence

Recommendation  10

Parenteral nutrition only be used in when attempts 
at enteral nutrition have failed  after 5 to 7 day trial.

What is The Optimal  Mode and Timing  of 
Nutritional Support for  Patients with SAP?

Recommendation  Grad D , level 5 evidence

Recommendation  11

When used, parenteral nutrition should be 
enriched with glutamine.



What is The Optimal  Mode and Timing  of 
Nutritional Support for  Patients with SAP?

Recommendation  Grad A , level 1b evidence

Recommendation  12

Patients both enterally and parenterally fed, be 
managed with protocol ensuring strict glycemic
control

What is The Optimal  Mode and Timing  of 
Nutritional Support for  Patients with SAP?

Recommendation  Grad D , level  5 evidence

Recommendation  13

Against the routine use of immune- enhancing enteral
feed formula or probiotics

4.What Are The Indication for Surgery
in SAP and What  is The Optimal 
Timing for  Intervention? 
What are The  Roles for Less Invasive 
Approach Including Percutaneous
Drainage and  Laparoscopy ?

What Are The Indication for Surgery in SAP and What 
is The Optimal Timing for Intervention? What are 
The  Roles for Less Invasive Approach Including 

Percutaneous Drainage and  Laparoscopy ?
Rationale 

There are several  incontrovertible indication for 
operative intervention in patients with SAP

- intestinal infarct or perforation 
- exsanguinating hemorrhage
- abdominal compartment syndrome

Routine operative of the peripancreatic fluid
collection and pancreatic necrosis is not necessary
and may infect otherwise sterile tissue

What Are The Indication for Surgery in SAP and What 
is The Optimal Timing for Intervention? What are 
The  Roles for Less Invasive Approach Including 

Percutaneous Drainage and  Laparoscopy ?
Rationale (cont) 

.

The presence of tissue necrosis further exacerbate 
or impairs the resolution of local and systemic 
inflammatory response

Nonviable tissue might be seeded by enteric 
organisms, resulted infected necrosis

What Are The Indication for Surgery in SAP and What 
is The Optimal Timing for Intervention? What are 
The  Roles for Less Invasive Approach Including 

Percutaneous Drainage and  Laparoscopy ?
Rationale (cont) 
Necrosis in context of severe clinical disease 
mandates repeated assessment of need for 
intervention, which involves operative debridment
of pancreas and peripancreatic tissue

Later in the disease, necrotic pancreas demarcates 
from viable tissue leading to an easier and safer 
debridement



What Are The Indication for Surgery in SAP and What 
is The Optimal Timing for Intervention? What are 
The  Roles for Less Invasive Approach Including 

Percutaneous Drainage and  Laparoscopy ?
Rationale (cont) 

Over time the aria of necrosis undergoes liquefaction
resulting an abscess that might more amenable to
percutaneus drainage 

The optimal intervention depends on clinical course
of the patient and the precise timing of intervention

What Are The Indication for Surgery in SAP and What 
is The Optimal Timing for Intervention? What are 
The  Roles for Less Invasive Approach Including 

Percutaneous Drainage and  Laparoscopy ?
Evidence
Discrimination between sterile and infected 
pancreatic necrosis
- SAP –archetypical examples of sterile 
inflammatory  process leading to organ dysfunction

- the clinical  picture is often one of SIRS and can
be indistinguishable from severe sepsis.

In the critical ill patients with evidence of SIRS or
sepsis, it is critical to discriminate between sterile 
and infected pancreatic necrosis.

What Are The Indication for Surgery in SAP and What 
is The Optimal Timing for Intervention? What are 
The  Roles for Less Invasive Approach Including 

Percutaneous Drainage and  Laparoscopy ?
Evidence (cont)
CT is helpful because the finding of retroperitoneal
air is generally indicative of the presence of gas-
forming organisms and thus infected necrosis
In absence of retroperitoneal gas ,ultrasound or CT -
guided  fine needle aspiration (FNA) of the necrotic 
tissue with Gram-negative  stain and culture can
discriminate between sterile and infected necrosis   

Diagnostic utility of the needle aspiration in 
patients with pancreatic necrosis and clinically

suspected infection

n Prevalence    Sensitivity  Specificity  Positive    Negative
of infection %       %                %          predictive predictive

value %    value %
Rau et al 94        37                   83             93           88            90
Brit J Sur
1998

Gersof etal
Gastrenter
1997 

60       46                  100            100 100 100

What Are The Indication for Surgery in SAP and What 
is The Optimal Timing for Intervention? What are 
The  Roles for Less Invasive Approach Including 

Percutaneous Drainage and  Laparoscopy ?
Evidence (cont)

From more studies results that patients  with SAP 
and without evidence of pancreatic infection  can be
managed without operation with low rates of mortality
and morbidity even in face of organ dysfunction.

Buchler MW et al  Acute necrotizing pancreatitis: Treatment strategy 
according to status of infection Ann Surg 2000 232: 619 -626

Ashley SW et al  Necrotizing pancreatitis: Contemporary analysis of  99
consecutive cases Ann Surg 2001  234: 572-580 

What Are The Indication for Surgery in SAP and What 
is The Optimal Timing for Intervention? What are 
The  Roles for Less Invasive Approach Including 

Percutaneous Drainage and  Laparoscopy ?
Evidence (cont)

The significant risk of iatrogenic bowel injuries, 
hemorrhage, an open abdomen, and infecting sterile
pancreatic necrosis should be considered before 
proceeding with operative debridement of sterile 
necrosis



What Are The Indication for Surgery in SAP and What 
is The Optimal Timing for Intervention? What are 
The  Roles for Less Invasive Approach Including 

Percutaneous Drainage and  Laparoscopy ?
Evidence (cont)
Management of infected pancreatic necrosis

- several studies suggest a reduction in the relative 
risk of death 37 -69 % in patients in whom 
necrosectomy is performed at least 2-3 weeks after 
presentation 

What Are The Indication for Surgery in SAP and 
What is The Optimal Timing for Intervention? What 
are The  Roles for Less Invasive Approach Including

Percutaneous Drainage and  Laparoscopy ?
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Mier A et al Am J Surg 1997 173: 51 - 57

Severe Acute Pancreatitis - Timing of 
Surgical Intervention  

(Goetzinger et al Surgical treatment for severe acute pancreatitis World J Surg 2003 
26:474-478)
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Week 1      Week 2       Week 3      Week 4
340 patients :270 (79%) had to be reoperated; overall mortality 133 (39.1%);
septic organ failure -126 patient (37%)

Severe Acute Pancreatitis - Timing of 
Surgical Intervention  

(Goetzinger et al Surgical treatment for severe acute pancreatitis World J Surg 2003 
26:474-478)

Patient’s age ( p = 0.0002)
APACHE II score at admission (p=0.0001)
Presence or development of organ failure  (p= 0.0002)
infection (p=0.002)
Extent of  pancreatic necrosis (0.04) 
Surgical control of local necrosis (0.0001)

significantly determined survival
Surgical control of local necrosis is the precondition 
for survival

What Are The Indication for Surgery in SAP and What 
is The Optimal Timing for Intervention? What are 
The  Roles for Less Invasive Approach Including 

Percutaneous Drainage and  Laparoscopy ?
Evidence (cont)
Management of infected pancreatic necrosis
- several large cases series suggest that the diagnosis 
of infected pancreatic necrosis warrants 
consideration of a single or a series of intervention
designed to achieve  the goal of a pancreatic 
debridement and/or drainage.

- there are no report suggesting that antimicrobial 
therapy alone is adequate.

Evolution  of intra-
abdominal pressure (IAP)
in the first Week after 
admission

Intra – abdominal Hypertension in Patients
with Severe Acute Pancreatitis

De Waele et al  Critical Care 2005 9:R452



Intra – abdominal Hypertension in Patients
with Severe Acute Pancreatitis

Correlation  between 
maximal intra-abdominal 
pressure and APACHE II 
score in patients with
severe acute 
pancreatites
De Waele et al  Critical Care 2005 9:R452

Intra – abdominal Hypertension in Patients
with Severe Acute Pancreatitis

De Waele et al  Critical Care 2006 9:R452

APACHE II score and Ranson scores were higher 
in patients who  developed IAH
The incidence of organ dysfunction was high in
patients with IAH

- respiratory failure 95%
- cardiovascular failure 91%
- renal failure  86%

Mortality in the patients with IAH was not 
significantly higher  compared to patient without 
IAH (38% versus 16%,p= 0.63 )

Intra – abdominal Hypertension in Patients
with Severe Acute Pancreatitis

Effect of surgical 
decompression  on

intra-abdominal  pressure 

De Waele et al  Critical Care 2005 9:R452

What Are The Indication for Surgery in SAP and what 
is The Optimal Timing for Intervention? What are 
The  Roles for Less Invasive Approach Including 

Percutaneous Drainage and  Laparoscopy ?
Recommendation 14
Use of sonographyc or CT guided FNA with Gram 
stain and culture of pancreatic or peri-pancreatic 
tissue to discriminate between sterile and infected 
necrosis in patients with radiological  evidence of 
pancreatic necrosis and clinical feature consistent with
infection.
Recommendation  Grad C, level  4 evidence

What Are The Indication for Surgery in SAP and What 
is The Optimal Timing for Intervention? What are 
The  Roles for Less Invasive Approach Including 

Percutaneous Drainage and  Laparoscopy ?
Recommendation 15

Against debridement and/or drainage  in patients 
with sterile necrosis.

Recommendation  Grad C, level  4 evidence

What Are The Indication for Surgery in SAP and What 
is The Optimal Timing for Intervention? What are 
The  Roles for Less Invasive Approach Including 

Percutaneous Drainage and  Laparoscopy ?
Recommendation 16
Debridement and/or drainage  in patients with 
infected necrosis and/or abscess confirmed by 
radiological evidence of gas or results of  FNA.
The gold standard for achieving this goal is open
operative debridement
Minimally invasive techniques including laparoscopic 
and/ or percutaneous interventions might be effective
in selected patients. 
Recommendation  Grad C, level  4 evidence



What Are The Indication for Surgery in SAP and What 
is The Optimal Timing for Intervention? What are 
The  Roles for Less Invasive Approach Including 

Percutaneous Drainage and  Laparoscopy ?
Recommendation 17
When possible, operative necrosectomy drainage be 
delayed at least 2- 3 weeks to allow for demarcation 
of the necrotic pancreas.
However, the clinical picture (severity and evolution)
should be primary determinant  of the timing of
intervention
Recommendation  Grad C, level  4 evidence

5. Under What Circumstances Should 
Patients  with Gallstones Pancreatitis
Undergo  Interventions for Clearance of 

The Bile  Duct?

Under What Circumstances Should Patients with
Gallstones Pancreatitis Undergo Interventions for

Clearance of The Bile  Duct?
Rationale
Gallstones represent one of the most common  
etiologies of acute pancreatitis accounting for 40-60%.

All patients with pancreatitis should be evaluated for
the presence of gallstones since this etiology has 
specific therapeutic implications

.

Under What Circumstances Should Patients with
Gallstones Pancreatitis Undergo Interventions for

Clearance of The Bile  Duct? (cont)
Rationale
The mechanism by which gallstones initiate the process 
of pancreatitis is by temporary or persistent 
obstruction of  the sphincter of Oddy
Given this purported mechanisms, it has postulated 
that prompt removal of stone would attenuate the I
inflammatory response

Under What Circumstances Should Patients with
Gallstones Pancreatitis Undergo Interventions for

Clearance of The Bile  Duct?
Evidence
Identification for the patients with biliary pancreatitis
Ultrasonography should be perforrmed to assess for 
gallblad stones as a potential cause of pancreatitis and 
the abdominal CT scan should be reviewed with this in 
mind
The sensitivity of ultrasound for identification of 
cholelithiasis in presence of acute pancreatitis is  
approximately 85%, whereas the sensitivity for 
coledocholithiasis is < 50%

.

Under What Circumstances Should Patients with
Gallstones Pancreatitis Undergo Interventions for

Clearance of The Bile  Duct? (cont)
Evidence
Identification for the patients with biliary pancreatitis

Endoscopic ultrasound offer significantly more
sensitivity and specificity

A three –fold or greater increase in alanine
aminotransferase had a positive predictive  value in 
identifying pancreatitis with biliary etiology.



Under What Circumstances Should Patients with
Gallstones Pancreatitis Undergo Interventions for

Clearance of The Bile  Duct?
Evidence

For patients with severe acute gallstones pancreatitis
urgent biliary drainage and clearance of the bile duct
must be considered
There is a general consensus that patients with 
obstructive jaundice should undergo urgent ERCP and
if gallstones are identified, endoscopic sphincterotomy
should be performed

Timing of biliary clearance

Summary  of Randomized Controlled  Trial 
Comparing Early ERCP  within 72 hrs of

Presentation or 24 hrs of Symptom Onset of 
SAP

13
2

36
17

Not
reported 

Not
reported

102
178

none
ERCP/ES

Nowak et al
Gastroenterol

1995

6
11

51
464614

112
126

none
ERCP/ES

Folsh et al
N Engl J Med

1999

9
5

29
186642

98
97

none
ERCP/ES

Fan  et al 
N Engl J Med

1993

8
2

34
178544

59
62

none
ERCP/ES

Neoptolemos
Lancet 1988

MortalityComplication
%

Gallstones
Present %

SAP
%nInterventStudy

Under What Circumstances Should Patients with
Gallstones Pancreatitis Undergo Interventions for

Clearance of The Bile  Duct?
Recommendation 18

Gallstone pancreatitis be suspected in all patients 
with SAP and therefore all patients should have 
evaluation with sonography and biochemical tests.

Recommendation  Grad C, level  4 evidence

Under What Circumstances Should Patients with
Gallstones Pancreatitis Undergo Interventions for

Clearance of The Bile  Duct?
Recommendation 19

. In the setting of obstructive jaundice (or other 
evidence of acute obstruction of the of the biliary a
and/or pancreatic tract) and acute pancreatitis due to
suspected or confirmed gallstones ,urgent ERCP should 
be performed  within 72 hours of onset of symptom

Recommendation  Grad D, level  5 evidence

Under What Circumstances Should Patients with
Gallstones Pancreatitis Undergo Interventions for

Clearance of The Bile  Duct?
Recommendation 20

.
In the absence of obstructive jaundice, but with SAP 
due to suspected or confirmed gallstones  ERCP be 
strongly considered within 72 hours of onset of 
symptoms.

Recommendation  Grad B, level  1c evidence

6. Is There a Role for Therapy 
Targeting The  Inflammatory Response 

I n The Patients with 
Severe Acute Pancreatitis ?



,

Schematic Overview of The Inflammation
Cascade after Onset of Acute Pncreatitis
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Is There a Role for Therapy Targeting The
Inflammatory Response in The Patients with Severe

Acute Pancreatitis ?
Rationale

. The physiologic response and many of the complications 
of SAP occur  as result of an uncotrolled inflammatory 
response.

Recent therapeutic strategies have been directed
toward  interrupting the SIRS to mitigate the 
development of organ dysfunction.

Is There a Role for Therapy Targeting The
Inflammatory Response in The Patients with Severe

Acute Pancreatitis ?
Rationale

. Therapies targeting several of these  inflammatory 
mediators (TNFα, IL-1β, IL-6,IL-8 ,PAF etc )  have
been  studied in animal model but there is a limited 
human  data.

Recombinant human activated protein C (rh-APC) has 
been shown to reduce mortality from severe sepsis

Is There a Role for Therapy Targeting The
Inflammatory Response in The Patients with Severe

Acute Pancreatitis ?
Evidence 

.
TNFα is considered to be a key mediator in shock  and is
found in high circulating concentrations in acute
pancreatitis. There are no data available on its 
effectiveness in SAP.
PAF blokade – lexipafant - PAF antagonist have been
shown to attenuate the inflammatory response  and to lower the incidence of organ dysfunction in two small 
trials.
Modulation of the coagulation cascade – rh-APC has 
proven effectiveness in reducing mortality in patients 
with severe sepsis

Is There a Role for Therapy Targeting The
Inflammatory Response in The Patients with Severe

Acute Pancreatitis ?

Recommendation  Grad A, level  1 evidence

Recommendation  21 
.
General supportive measure used in the critically ill 
should be employed in patients with SAP as these 
interventions might play an important role in attenuating 
the inflammatory response
Recommendation  Grad A, level  1 b evidence
Lung – protective ventilation strategies for patient 
with acute lung injury. 

Is There a Role for Therapy Targeting The
Inflammatory Response in The Patients with Severe

Acute Pancreatitis ?

Recommendation  Grad D, level  5 evidence

Recommendation  22 
.

Once the presence of infection is documented or highly
suspected and patients with SAP meets the definition 
of severe sepsis, management according to current 
sepsis guidelines be initiated. These therapy include 
the use of rh-ACP (grade A level 1b) and low dose 
corticosteroid (grade B level 1b evidence)
The careful consideration be used before 
administration of rh – ACP based on the theoretical
but unproven concern of retroperitoneal hemorrhage/



Is There a Role for Therapy Targeting The
Inflammatory Response in The Patients with Severe

Acute Pancreatitis ?

Recommendation  Grad A, level  1 evidence 
for lexipafant
Recommendation Grad D level 5 evidence for
all other therapy

Recommendation  23 
Against the use of other immune-modulating therapies
targeting inflammatory mediators in SAP such as  
anti-TNF-α therapy and lexipafant

Regular CT scans with FNA sampling
Maximum non-operative support (for avoiding organ 
dysfunction)
Operate for infected necrosis but not too early
EN where possible but TNP  often required
Beware of abdominal compartment syndrome
Antibiotics only for infected necrosis

My  Opinions

THANK YOU   Ladies and Gentlemen
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LUDOVIC RUSS SENIOR 
1816 – 1888 

Fondator al şcolii ieşene de chirurgie 
 

Născut în Austria, în 1816, cu diplomă de magistru 
în chirurgie, în 1841 şi doctorat în medicină, în 1857, cu 
teza De parotidis extirpatione, la Universitatea din Halle, 
Ludovic Russ-senior se stabileşte la Iaşi în 1843, fiind 
angajat după un an ca subchirurg la Spitalul Sf. Spiridon 
şi apoi ca şef al serviciului chirurgical înfiinţat, în 1848, 
din iniţiativa sa.  

Activitatea sa de excepţie se remarcă şi printr-o 
nouă şi îndrăzneaţă orientare în domeniu. Aşa se face că 
în cadrul Spitalului Epitropiei Sf. Spiridon din Iaşi, pe 
lângă serviciile existente (de primire, medical şi 
farmaceutic) se înfiinţează, în 1848, de către dr. L. Russ-
senior, un serviciu special de chirurgie, organizat şi 
perfecţionat de către acesta. Eficienţa unei astfel de 
iniţiative este demonstrată, cel puţin statistic, prin 
rapoartele medicale întocmite, care atestă că între 1848-

1852 au fost efectuate 2073 intervenţii chirurgicale, dintre care 247 operaţii mari. 
Activitatea chirurgicală a doctorului Ludovic Russ, bazată pe receptivitatea sa la nou 

(introducerea unor tehnici noi, a principiilor asepsiei listeriene şi a anesteziei cu eter, crearea 
unei şcoli) i-a determinat pe unii autori să-l considere fondatorul chirurgiei ştiinţifice 
româneşti.  

El execută intervenţii chirurgicale de mare amploare, abordează chirurgia vasculară 
(anevrism al arterei poplitee, crosectomie pentru varicele membrelor inferioare), practică 
cistotomii pentru litiază vezicală. Ca o premieră chiar şi pentru cele mai înaintate şcoli de 
chirurgie ale timpului se înscrie ablaţia unei tumori ovariene pe care o execută cu succes, în 
1875, la o pacientă de 16 ani.  

De numele său se leagă, de asemenea, şcoala de chirurgie ieşeană, creată de acesta, în 
1863, pe lângă serviciul de chirurgie al Spitalului Sf. Spiridon unde era medic primar, precum 
şi înfiinţarea în cadrul Facultăţii de Medicină din Iaşi, începând din 1880, a Catedrei de 
Chirurgie. El i-a format pe profesorul Botez, profesorul Sculy, pe doctorul Al. Gavrilescu, 
doctorul Filipescu, doctorul Bogdan, doctorul Stihi. 

Pe lângă talentul şi îndemânarea care au făcut din el un mare chirurg, Russ a fost şi un 
desăvârşit clinician. Au rămas celebre „disputele” diagnostice dintre el şi profesorul 
Marcovici, un mare internist al epocii. În Războiul din 1877, generalul Carol Davila face un 
furuncul antracoid al cefei. Este examinat de Russ, care hotărăşte să-l opereze, dar constatând 
fenomene de insuficienţă aortică, evită narcoza cu cloroform. Pacientul este examinat şi de 
profesorul Marcovici, care declară că acesta nu are leziuni cardiace. Din 1882 însă, Davila 
prezintă spute sangvinolente, iar în 1884 decedează cu insuficienţă cardiacă. Mihail 
Kogălniceanu era un vechi urolitiazic şi Russ îi efectuase, cu succes, o litotripsie. Când s-a 
pus problema unei noi intervenţii, după examenul cardiologic Russ a hotărât că nu poate să-i 
administreze cloroform. Urmarea a fost că Mihail Kogălniceanu a plecat la Paris şi a decedat 
pe masa de operaţie după narcoza cu cloroform. Russ a tratat şi alte celebrităţi. Astfel, după 
rezolvarea unei retenţii grave de placentă, la a doua soţie a Domnitorului Mihail Sturdza, Russ 
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este avansat maior şi devine medic al Curţii Domneşti. A asistat, de asemenea, la naşterea 
regelui Milan al Serbiei. 

Una din activităţile de pionierat ale marelui chirurg, care viza ridicarea prestigiului 
centrului medical ieşean şi crearea climatului pentru învăţământul medical superior a fost şi 
cursul de Anatomie topografică, chirurgie operatorie, pansamente şi instrumente, început la 1 
august 1863, care cuprindea 14 lecţii. 

Devenind profesor al Facultăţii de Medicină, contribuie la dezvoltarea şcolii de 
chirurgie aflate atunci la începuturile ei, fiind considerat „cel mai mare chirurg al ţării” (Prof. 
P. Anghel). Ca o recunoaştere a meritelor sale, la primul Congres al medicilor români ţinut la 
Bucureşti, în 1884, este ales Preşedinte de onoare, alături de N. Creţulescu.  

Realizările sale sunt recunoscute şi pe plan european, colecţia sa de calculi de la 
bolnavii operaţi în Spitalul Sf. Spiridon fiind premiată la Expoziţia Medicală Internaţională de 
la Viena. Este citat de Apport în cartea sa despre Principatele Danubiene. Profesorul Albert de 
la Viena îl cita, de asemenea, în cursurile sale. A fost ales membru de onoare al câtorva 
societăţi savante din Viena şi Frankfurt.  

Pasionat practician, L. Russ a fost totodată un bun cercetător şi organizator. Ca 
organizator a contribuit efectiv, împreună cu Elena Doamna, la înfiinţarea Spitalului 
Caritatea, în 1880. 

C. Romanescu redă, în monografia Un secol de învăţământ medical superior la Iaşi, 
două evocări despre Ludovic Russ senior, a lui P. Anghel şi a doctorului Gavrilescu. Prima 
menţionează „… Russ era mic de statură, bine legat însă, voinic, barba şi mustaţa rasă, avea 
ochii negri, vioi şi o figură de efigie romană. Din cauza blândeţii şi bunătăţii lui sufleteşti era 
iubit şi căutat de bolnavi. Încă din 1848, ca medic chirurg la Sf. Spiridon, el devenise 
operatorul ambulant al spitalelor, făcând micile operaţii atât prin secţiile medicale, cât şi la 
consultaţiuni. Numai de când i s-a încredinţat o secţie de chirurgie începe adevărata lui 
activitate. Deşi chirurgia pe timpul lui trăia timpuri de restrişte din cauza necunoaşterii 
agenţilor provocatori ai infecţiei, el reuşise multe operaţii de succes….” 

Doctorul Gavrilescu, internul lui Russ, descrie în buletinul Societăţii de Medici şi 
Naturalişti, nr. 7 din 1888, operaţiile efectuate de maestrul său: „operaţii de hernie (99), 
amputaţii (249), dezarticulaţii (381), extirpări de tumori (194), cataracte (193), refacerea 
buzelor (33) etc. Sunt cifre care pentru vremea când îşi desfăşura talentul Russ, trebuie 
considerate destul de mari. Succesul îl făcuse renumit nu numai în ţară, dar şi peste hotare. 
Veneau la el bolnavi nu numai din Moldova, dar şi din Basarabia, de peste Nistru, din 
Bucovina, Ardeal, Muntenia şi chiar de peste Dunăre”.  

În ceea ce îl priveşte pe Russ-omul, sunt numeroase fapte care evidenţiază integritatea 
caracterului său, educaţia, disciplina, spiritul umanitarist. Astfel, la vârsta de 61 de ani a 
plecat voluntar, împreună cu fiul său, în Războiul de Independenţă din 1877, unde a fost 
decorat cu Steaua României şi Coroana României în gradele cele mai înalte şi cu numeroase 
Ordine austriece, poloneze şi ruseşti.  

Personalitatea lui L. Russ senior a contribuit la prestigiul de care s-a bucurat şcoala de 
medicină ieşeană. 

 
E. Târcoveanu 
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SURGICAL ENDOSCOPY  
AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES 

Vol. 19, nr. 10, 2005 
www.springerlink.com 

 
 

A apărut numărul 10, octombrie 
2005, volumul 19 al prestigioasei reviste 
Surgical Endoscopy and other 
Interventional Tehniques la celebra 
editură Springer, New York, SUA, 
avându-i ca editori şefi pe B. V. 
MacFadyen. Jr. şi pe sir Alfred Cuschieri. 
Revista este jurnalul oficial al Societăţii 
Americane a Chirurgilor Gastroenterologi 
şi Endoscopişti (SAGES), al Societăţii 
Europene de Chirurgie Endoscopică 
(EAES) şi al societăţilor sau asociaţilor 
de chirurgie endoscopică din Franţa, 
Italia, Polonia, Marii Britanii şi Irlandei. 

Această revistă cuprinde un 
editorial, un articol de recenzie a datelor 
din literatură privind herniile 
paraesofagiene, articole originale de 
chirurgie endoscopică din sfera patologiei 
digestive şi scrisorile către editor. Sunt 
publicate 27 de articole cu diverse 
tematici. 

Editorialul îi aparţine lui P. B. 
Millat de la spitalul „Saint Eloi”, Montpellier, Franţa şi se intitulează Pneumoperitoneu prin 
tehnica open, pentru siguranţa calităţii . Creearea pneumoperitoneului expune pacienţii unui 
risc de deces tocmai datorită laparoscopiei. Tehnica „closed” în care se foloseşte acul Veress 
urmat de introducerea oarbă a primului trocar este privită de majoritatea chirurgilor 
chestionaţi ca gold standard. Alternativa este disecţia plan cu plan al peretelui abdominal, 
urmat de introducerea „open” a primului trocar fără mandren. Autorul trece în revistă diferite 
articole publicate , cel mai reprezentativ fiind cel al lui Moberg şi Montgomery, publicat tot în 
această revistă, în numărul din septembrie 2005 şi care au prezentat o analiză a 2 studii 
prospective privind complicaţiile după introducerea primului trocar, constatând că nu au 
existat leziuni vasculare majore în tehnica „closed”, dar numărul leziunilor viscerale a fost de 
trei ori mai frecvent prin această tehnică faţă de tehnica „open”(0,17% vs 0,05%). De 
asemenea, autorul defineşte siguranţa calităţii ca fiind totalitatea acţiunilor prestabilite şi 
sistematizate, necesare pentru a garanta servicii satisfăcătoare a calităţii recepţionate de 
beneficiar. Autorul militează pentru reducerea erorilor umane din medicină, aducând în 
discuţii diferite studii care au constatat că mai mulţi oameni mor în fiecare an în SUA din 
cauza erorile medicale decât dacă ar cădea trei jumbo-jet la 2 zile interval, iar în Franţa, un alt 
studiu relevă că numărul de decese prin erori medicale este de 4 ori mai mare decât numărul 
de decese prin accidente rutiere. În final, autorul militează pentru tehnica open de creeare a 
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pneumoperitoneului, reamintind că, zilnic mor oameni din cauza chirurgilor care fac în 
continuare pneumoperitoneu cu ac Veress. 

Un articol interesant, Controverse în tratamentul herniilor paraesofagiene este 
publicat de W.A. Draaisma şi colab. de la Departamentul de Chirurgie al Centrului Medical 
Universitar din Utrecht, Olanda, care au trecut în revistă numeroase articole publicate în 
format electronic pe Medline între 1993 şi 2004 privind abordul atât laparoscopic cât şi clasic 
al herniilor paraesofagiene, încercând să clarifice controversele legate de modalitatea de 
abord, tehnică şi rata recidivelor, dintre chirurgia clasică versus chirurgia laparoscopică, 
rezultatele după plasă şi cruro-plastie, necesitatea unui procedeu antireflux adiţional şi 
indicaţiile privind un procedeele de lungire a esofagului. În total au fost studiate 32 de 
articole, din care 19 studii retrospective, negăsindu-se nici un trial randomizat. Perioada 
medie de spitalizare postoperatorie a fost de 3 zile în lotul laparoscopic şi de 10 zile în lotul 
clasic. Complicaţiile postoperatorii, cum ar fi pneumonia, tromboza, hemoragia, infecţiile de 
tract urinar, apar mult mai frecvent după chirurgia clasică. Follow-up a fost mai lung pentru 
chirurgia convenţională (medie de 45 luni versus 17,5 luni după tehnica laparoscopică). Rata 
recidivelor raportate a fost mai mare pentru abordul clasic faţă de abordul laparoscopic (9,1% 
vs 7,0%). Autorii au constatat lipsa evidenţelor despre recidiva după tratamentul cu plasă, 
totodată neputând să tragă o concluzie privind necesitatea unei proceduri antireflux adiţionale. 
Nu s-au detectat indicaţii specifice uniforme de efectuare a unui procedeu de lungire a 
esofagului scurt. Autorii concluzionează că este necesar să se stabilească protocoale de 
tratament, diagnostic preoperator şi urmărire postoperatorie pentru a clarifica controversele 
actuale. 

Tot în sfera patologiei joncţiunii eso-gastrice se află şi articolul lui H. Wykypiel şi 
colaboratorii de la Departamentul de Chirurgie Generală şi Transplant de la Universitatea 
Medicală Innsbruck, Austria – Experienţa austriacă în recidiva după procedee antireflux, 
care au studiat toate fundoplicaturile efectuate în Austria între 1990 şi 2003. Scopul studiului 
a fost să studieze re-fundoplicaturile cu evaluarea rezultatelor postoperatorii. Din 4504 de 
fundoplicaturi primare efectuate în Austria după 1990, 3952 au fost efectuate pe cale 
laparoscopică. În medie, la 31 de luni, s-au practicat 225 de re-fundoplicaturi (la majoritatea 
pacienţilor, prin tehnica laparoscopică). Cele mai frecvente procedee utilizate au fost Nissen 
şi fundoplicatura posterioară. Rata conversiilor a fost de 10,8%, din cauza, în principal a 
aderenţelor, lezării splinei, stomacului şi esofagului. Rata mortalităţii a fost de 0,04% după 
fundoplicatura primară şi de 0,4% după re-fundoplicatură. Concluzia articolului a fost că re-
fundoplicatura laparoscopică este larg acceptată ca opţiune de tratament în Austria după 
eşecul chirurgiei primare antireflux, chiar dacă rata conversiilor este de 6 ori mai mare, iar 
mortalitatea de 10 ori mai mare decât chirurgia primară antireflux; totuşi re-fundoplicatura 
este bine să se efectueze doar în centrele cu mare experienţă. 

Un articol original ne este prezentat de J.M. Perrone şi colab. de la Universitatea de 
Medicină Columbia din New York, SUA care au evaluat performanţele chirurgicale ale 
laparoscopului rigid şi flexibil. Laparoscopul flexibil a fost recent introdus în practica clinică 
pentru a mări performanţele chirurgului în timpul procedurilor laparoscopice complexe. Au 
folosit parametri de performanţă obiectivi şi subiectivi pentru a compara laparoscopul rigid de 
0º şi 30º(Storz) cu 2 tipuri de laparoscop flexibil  (Olympus LTF-V3 şi Fujinon EL2-TF310), 
la modele in vitro. 29 de subiecţi cu experienţă chirurgicală variată au simulat 3 tipuri diferite 
de intervenţii: a) disecţia prostatei de pe rect, b) cliparea ductului cistic, c) disecţia distală 
posterioară a rectului. Concluziile studiului au fost că laparoscopul flexibil nu a oferit 
avantaje în ceea ce priveşte timpul procedurii, preciziei chirurgicale sau scorului subiectiv 
obţinut de chirurgi comparat cu laparoscopul cu vedere la 30º, dar acesta cât şi cele 2 flexibile 
au fost superioare laparoscopului de 0º pentru toţi parametrii studiaţi. 
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A.M. Hamade şi colab. Manchester, Anglia, publică un articol interesant despre 
aplicaţiile terapeutice şi profilactice ale bypass-ului laparoscopic, gastric şi biliar la pacienţi 
cu cancere periampulare. Bypass-ul laparoscopic paliativ în obstrucţiile biliare şi gastrice este 
asociat cu o recuperare rapidă. Au fost studiaţi 21 de pacienţi între 2001 şi 2004, cu o vârstă 
medie de 68 de ani. S-au efectuat 8 derivaţii gastrice, 5 biliare şi 8 bypass-uri combinate, 
gastrice şi biliare. Pe lângă rolul terapeutic (12 cazuri), s-au efectuat 3 derivaţii gastrice şi 2 
biliare profilactice, iar în 3 cazuri derivaţiile s-au realizat înainte de operaţia Whipple pentru a 
scădea icterul. Din cele 13 derivaţii biliare, 11 s-au realizat cu vezicula biliară şi 2 cu 
coledocul, bazate pe imagistica preoperatorie. Toate procedurile s-au efectuat integral pe cale 
laparoscopică. Timpul de execuţie pentru bypass-ul gastric, biliar şi combinat a fost de 75, 60 
şi 130 min. Un singur pacient a decedat în postoperator prin pneumonie de aspiraţie. Timpul 
de spitalizare postoperator a fost în medie de 4 zile şi nu a fost semnificativ influenţat de tipul 
de bypass. Nicio recidivă şi niciun sidrom obstructiv nu a fost dezvoltat în perioada de 
urmărie după derivaţia laparoscopică terapeutică sau profilactică. Concluziile studiului au fost 
că bypass-ul laparoscopic biliar şi gastric este sigur, putând fi folosit atât cu rol profilactic cât 
şi terapeutic. 

D.J. Park şi colab. de la Universitatea Naţională de Medicină din Seul, Coreea de Sud, 
în articolul Gastroscopia intraoperatorie în chirurgia gastrică au studiat rolul endoscopiei 
intraoperatorii în chirurgia tumorilor gastrice. Lotul de pacienţi la care s-a efectuat 
gastroscopie intraoperatorie a fost de 33 (285 de pacienţi), din care 25 cu cancere gastrice 
superficiale şi 8 pacienţi cu tumori gastrice submucoase între iunie 2003 şi iunie 2004. Tipul 
de intervenţie efectuat a fost rezecţia marginală cu determinarea precisă a marginilor tumorale 
prin gastroscopie intraoperatorie. Rezecţie gastrică curativă a fost posibilă la 25 de pacienţi cu 
cancer superficial după localizarea cu acurateţe a leziunilor. S-au efectuat 18 gastrectomii 
subtotale cu Billroth I, 2 gastrectomii subtotale cu Billroth II, 2 gastrectomii cu prezervare de 
pilor, 1 gastrectomie proximală, 2 gastrectomii totale. Rezecţia laparoscopică a tumorilor 
submucoase a putut fi efectuată la 7 pacienţi combinată cu tehnici endoscopice de determinare 
a marginilor tumorale, într-un caz efectuîndu-se open. Autorii concluzionează că, gastroscopia 
intraoperatorie poate fi utilizată efectiv în chirurgia gastrică a cancerelor superficiale sau a 
tumorilor submucoase, putând fi văzută ca un „stetoscop modern pentru chirurg”.  

Tot din acelaşi centru universitar din Coreea de Sud, H.S. Han şi colab. au studiat 
pancreatectomia distală laparoscopică pentru tumori pancreatice benigne sau borderline, cu 
prezervarea splinei şi a vaselor splenice. Din mai 2000 până în iulie 2003 au fost efectuate 5 
pancreatectomii distale laparoscopice cu prezervarea splinei şi a vaselor splenice. Tumorile au 
fost: 2 chistadenoame seroase, 2 chistadenoame mucinoase şi o tumoră solidă epitelială, 
papilară. Mărimea tumorilor a fost între 1,5 şi 7 cm. S-au utilizat 4 trocare de 10-15 mm şi un 
stapler liniar laparoscopic. Durata medie a intervenţiilor a fost de 348 min, mărimea inciziei 
prin care s-a extras piesa a fost de 3,6 cm, spitalizarea medie fiind de 10,4 zile. Nu s-a 
înregistrat nicio complicaţie şi niciun deces. În concluzie autorii recomandă pancreatectomia 
distală laparoscopică cu prezervarea splinei şi vaselor splenice ca fiind o opţiune fezabilă în 
managementul tumorilor benigne sau malignităţilor borderline ale pancreasului distal. 

J.A. Halm şi colab. de la Departamentul de Chirurgie din Spitalul IKAZIA, 
Montessoriweg, Rotterdam, Olanda, publică un articol despre tratamentul laparoscopic 
extraperitoneal al herniilor inghinale bilaterale. Autorii prezintă numeroasele avantaje oferite 
de abordul properitoneal. Au fost utilizate una (30x10/15 cm) sau două (10x15 cm) plase 
mici; scopul studiului efectuat a fost de a investiga superioritatea unei tehnici în ceea ce 
priveşte rata recidivelor şi rata complicaţiilor. Datele au fost obţinute de la 113 pacienţi 
operaţi între ianuarie 1998 şi decembrie 2001. 86% dintre toţi pacienţi au fost investigaţi 
pentru recidiva herniară. Rata recidivelor a fost de 3,5% pentru o singură plasă folosită şi de 
3,7% pentru 2 plase. Rata complicaţiilor nu a prezentat diferenţe semnificative între cele 2 
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loturi. În concluzie, autorii recomandă abordul endoscopic properitoneal al herniilor inghinale 
bilaterale ca fiind sigur şi realizabil în mâinile unui chirurg experimentat, rata recidivelor şi 
complicaţiilor este mică şi independentă de varianta tehnică folosită cu una sau 2 proteze.  

J.H. Kim şi colab. de la Universitatea Yeungnam, Daegu, Coreea de sud au efectuat un 
studiu despre un dispozitiv de irigare colică intraoperatorie, introdus recent în practica clinică, 
urmat de colonoscopie intraoperatorie. Lotul de pacienţi a cuprins 112 pacienţi cu cancer de 
colon stâng ocluziv. Anastomoză primară s-a efectuat la 104 pacienţi. Pentru acest dispozitiv 
sunt necesari în medie 13,5 l de soluţie salină, în 12,1 min. Explorarea colonoscopică a durat 
în medie 10,4 min. Postoperator s-au înregistrat 3 fistule anastomotice,  2 infecţii ale plăgii, 2 
insuficienţe renale acute şi 2 decese. Colonoscopia efectuată pe masă a găsit leziuni sincrone 
în 17 cazuri. Acest dispozitiv este sigur, simplu, salvează timp şi se poate efectua astfel 
tratamentul cancerului obstructiv de colon stâng într-un singur timp. Colonoscopia 
intraoperatorie poate descoperi leziuni sincrone obligând la rezecţii extinse şi evită o 
intervenţie ulterioară. 

În cadrul dezbaterilor privind folosirea de rutină a colangiografiei introperatorii în 
colecistectomia laparoscopică se înscrie şi articolul lui G.El Shallaly şi colab. de la 
Departamentul de Chirurgie de la Spitalul Monklands, Lanarkshire, Scoţia. Autorii au efectuat 
un studiu pe 91 de colecistectomii laparoscopice consecutive, incluzând şi 19 explorări 
laparoscopice a căii biliare principale, între aprilie 2003 şi aprilie 2004. Ei au măsurat timpul 
de când au chemat şi până când a venit în teatrul de operaţiuni radiologul, timpul de efectuare 
a colangiografiei intraoperatorii şi timpul total al operaţiei. Timpul mediu de răspuns al 
radiologului a fost de 9 min, timpul mediu al colangiografiei intraoperatorii a fost de 15 min, 
timpul mediu al colecistectomiei laparoscopice de 46 min, iar timpul total al intervenţiei a 
variat între 67 şi 135 min. Autorii concluzionează că folosirea de rutină a colangiografiei 
intraoperatorii este fezabilă în condiţiile unui serviciu de radiologie bun. De asemenea, 
colangiografia intraoperatorie este un factor important în managementul pacienţilor suspecţi 
de litiază CBP. 

Revista poate fi citită online pe site-ul editurii www.springerlink.com 
 

A. Vasilescu 
 
 
 

 



Recenzii si noutati Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 

 136

ROMANIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 

Vol. 14, nr. 4, decembrie 2005 
www.rjge.ro 

 
 

Luna decembrie a adus şi un cadou, de altfel 
aşteptat în publicistica medicală românească, respectiv 
numărul 4 din volumul 14 al Romanian Journal of 
Gastroenterology, periodicul oficial al Societăţii 
Române de Gastroenterologie şi Hepatologie. 

Revista reprezintă şi în acest număr o 
modalitate de întâlnire a specialităţilor implicate în 
tratarea bolilor digestive, gastroenterologi şi chirurgi, 
atât români cât şi străini, etalându-şi experienţa la un 
nivel cel puţin comparabil cu publicaţiile occidentale 
de prestigiu. 

Editorialul, semnat de Dl. Prof. Liviu Vlad, 
intitulat Laparoscopic Surgery in Digestive Oncology 
„or the end of the beginning” este sugestiv pentru 
conţinutul său ce precizează locul actual al chirurgiei 
minim-invazive în malignităţile digestive, laparoscopia 
diagnostică fiind doar primul timp al intervenţiilor 
oncologice ce se pot rezolva pe această cale. O astfel 

de precizare este binevenită, mai ales atunci când vine din partea unui exponent al 
„leagănului” chirurgiei laparoscopice româneşti reprezentat de Clinica III Chirurgie Cluj-
Napoca. 

În articolele originale sunt prezentate probleme actuale ale gastroenterologiei şi 
hepatologiei, semnate de Liana Gheorghe şi Carmen Preda (IGH Fundeni), Cristina Cijevschi 
(IGH Iaşi) şi John Moschos (Grecia). Prof. Irinel Popescu, prezintă o serie de 61 pacienţi cu 
afecţiuni hepatice chirurgicale, rezolvate pe cale laparoscopică. Autorul indian P.J. Gupta 
prezintă tratamentul bolii hemoroidale prin radiofrecvenţă, metodă modernă, cu rezultate 
superioare altor metode chirurgicale, aşa cum reiese din cazuistica expusă. Răzvan Scurtu de 
la Clinica I Chirurgie Cluj-Napoca readuce în discuţie o problemă actuală, printr-un studiu 
foarte bine documentat şi susţinut statistic privitor la calitatea vieţii pacienţilor cu eso-
jejunoanastomoză după gastrectomia totală pentru cancer. 

Cele trei referate generale constituie clarificări legate de persistenţa cccDNA în 
evoluţia hepatitei cronice cu virus B (Florin Căruntu-Bucureşti), complicaţiile după biopsia 
hepatică percutană în cazul hepatopatiilor difuze (Zeno Spârchez-Cluj-Napoca) şi perspectiva 
actuală a chirurgie robotice gastrointestinale (S. Luncă-Iaşi). 

Sunt prezentate cinci cazuri de afecţiuni rare, din domeniul chirurgical atrăgând 
atenţia un lipom cecal submucos gigant (Prof. G. Ghidirim-Chişinău) şi rezecţia laparoscopică 
a unui diverticul duodenal (F. Graur-Cluj-Napoca). 

Interesul este stimulat în continuare de un test (quiz) de gastroenterologie şi 
hepatologie adresat rezidenţilor, de un ghid practic privind vaccinarea antihepatită B şi o 
secţiune adresată imagisticii medicale. 

Revista se încheie printr-un studiu bazat pe experienţa IGH Fundeni referitor la 
avantajele utilizării tehnologiei informatice în sistemul medical. 
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Datorită înaltei ţinute ştiinţifice, calităţii prezentării, prestigiului autorilor şi distincţiei 
colectivului ce o realizează, cuvintele cele mai elogioase nu reuşesc să descrie în totalitate 
impresia lăsată de această revistă ce o recomandăm cu căldură tuturor celor interesaţi de 
patologia digestivă. 

 
C.N. Neacşu 
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ELEMENTE DE NURSING ÎN CANCER 
L. Miron, E. Bild, Ingrith Miron, Şt. Curescu 

Editura UMF “Gr.T. Popa” Iaşi, 388 pagini, ISBN 973-7906-42-X 
 

Cartea Elemente de nursing în cancer, 
apărută la sfârşitul anului 2005 la Editura 
Universităţii Facultăţii de Medicină „Gr.T. Popa” 
Iaşi, reprezintă o premieră în publicistica oncologică 
autohtonă. Aceasta deoarece se adresează asistentei 
medicale care se confruntă cu aspectele îngrijirii 
pacientului cu cancer. 

Cancerul a devenit o componentă importantă 
(fie şi numai emoţională!) a muncii oricărui personal 
medical, care nu poate rămâne departe de 
importantele progrese obţinute în acest domeniu. 

Explozia progresului tehnico-ştiinţific în 
ultimii cincisprezece ani a permis succese fără 
precedent în confruntarea cu boala canceroasă. Spre 
deosebire de trecut, cancerul este astăzi mult mai 
tratabil; pentru fiecare tip de tumoră, pentru fiecare 
stadiu de boală canceroasă, sunt disponibile strategii 
particulare de tratament. 

Asistentei medicale îi revine un rol vital în 
coordonarea echipei de îngrijire a unui pacient cu 
cancer. În acelaşi timp, asistenta medicală care 

lucrează în domeniul oncologiei este obligată să-şi actualizeze permanent bagajul de 
cunoştinţe pentru a face faţă asaltului de informaţii. Asistenta medicală participă tot mai 
frecvent în protocoalele de cercetare, experimentând noi medicaţii dar şi efectele secundare 
cărora trebuie să ştie să le facă faţă, fiind confruntată cu probleme complexe care necesită 
rezolvarea într-un timp de spitalizare cât mai scurt.  

Managementul şi administrarea îngrijirii pacientului individual tind să nu mai fie 
efectuate în relaţii circumstanţiale, ci în acord cu standardele naţionale şi internaţionale. 
Nursing-ul actual al pacientului oncologic necesită atenţie, rigoare şi competenţă ! 

Aceşti factori au crescut complexitatea cunoştinţelor necesare pentru îngrijirea optimă 
a pacienţilor cu cancer. Informaţiile sunt în creştere şi trebuie să cunoscuţi spre a fi utilizaţi 
mai eficace ! Din acest motiv, educaţia şi perfecţionarea continuă a întregului personal de 
îngrijire a pacienţilor cu cancer va impune dezvoltarea de noi aptitudini pentru pacient. Ca 
urmare a acestor evidenţe, învăţământul de nursing a luat un avânt substanţial. Nursing-ul 
oncologic este o componentă obligatorie a programelor actuale de învăţământ iar persoanele 
implicate trebuie să prezinte cunoştinţele solide ale unei practici reale în îngrijirea pacientului 
cu cancer ! 

Şi în viitor, asistenta medicală în domeniul oncologic va continua să exploreze câmpul 
cercetării oncologice şi lărgirii cunoştinţelor, va continua să-şi îmbunătăţească rezultatele în 
îngrijirea pacientului cu cancer. 

Lucrarea permite accesul rapid la cunoştinţe practice, uşor de consultat, organizate în 
53 de subiecte şi concentrate pe cinci grupuri de informaţii esenţiale. 
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Prima parte, ce include patru subiecte, prezintă elemente de biologie a cancerului, 
conceptele fundamentale ale cancerului, diagnosticul, screening-ul şi metodele de depistare 
precoce, circuitul pacientului cu cancer. 

Partea a doua (cu 8 subiecte) se ocupă de aspectele terapeutice în privinţa pacientului 
cu cancer tratat chirurgical, radioterapic, chimioterapic, cu terapii biologice, identificând ariile 
de interes pentru nursing-ul postterapeutic. Aceste subiecte explică bazele raţionale pentru 
intervenţiile şi identifică punctele de interes asociate cu fiecare modalitate de îngrijire. 

Partea a treia relevă informaţii şi problemele de nursing prezente în fiecare dintre cele 
mai frecvente cancere, incluzând: diagnosticul, tratamentul şi urmărirea pacientului de către 
asistentă în spital şi la domiciliu. 

Partea a patra este dedicată celor mai importante probleme de îngrijire paliativă la 
pacientul cu cancer, prezentând circa 20 de simptome mai frecvente şi intervenţiile asistentei 
medicale pentru rezolvarea acestora.  

Ultima parte prezintă urgenţele oncologice, incluzând informaţii care permit 
identificarea precoce şi intervenţia asistentei în cele mai frecvente urgenţe oncologice. 
Problemele structurale şi metabolice intervin diferenţiat în situaţiile oncologice de urgenţă 
datorită factorilor ce aparţin bolii sau tratamentului. Este esenţial ca toate asistentele medicale 
să fie capabile să identifice situaţiile de urgenţă şi să acţioneze rapid şi adecvat pentru a obţine 
rezultatul suprem: salvarea vieţii pacientului. 

Scopul principal al acestei lucrări este acela de a asista asistenta medicală în îngrijirea 
clinică şi la domiciliu a pacientului cu cancer. Autorii acestei cărţi privesc subiectele din 
perspective diferite şi scopul acestora nu a fost să vorbească cu aceeaşi voce ci să prezinte 
puncte de vedere diferite dar convergente! 

Pentru a concluziona, această carte abordează nursing-ul cancerului într-un context 
foarte larg, în care varietatea reprezintă singura trăsătură constantă.  

Ca profesiune, asistentul medical a răspuns rapid şi creativ la provocările pe care 
oncologia modernă, într-o dinamică fără precedent le suscită. Îngrijirea cancerului nu se poate 
face decât cu cunoştinţe considerabile, curaj şi energie. Aceasta necesită o echipă de îngrijire 
şi o mobilizare pentru a oferi cele mai bune servicii pacienţilor şi familiilor acestora. 
Asistenta medicală cu pregătirea specială în nursing-ul oncologic trebuie să manifeste un 
interes continuu pentru boala canceroasă şi trebuie să devină un agent eficace în această 
schimbare de optică asupra îngrijirii pacientului oncologic. 

Se reţine motto-ul acestei lucrări: „dedicată celor a căror viaţă este ameninţată de 
cancer şi celor care îşi consumă o mare parte a vieţii îngrijirii acestora”.  
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