


 Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 
Jurnalul de chirurgie îşi propune să 

devină în scurt timp o publicaţie cu impact în 
activitatea de cercetare chirurgicală şi de 
pregătire profesională continuă. 

 
 
Jurnalul apare ca o necesitate în 

condiţiile cerute de noile forme de pregătire a rezidenţilor în chirurgie şi se angajează să pună 
la dispoziţia tinerilor chirurgi din diverse specialităţi, cunoştinţele şi modelele de bază a 
pregătirii lor ca specialişti pentru noul mileniu. 

 
 

Comitet ştiinţific 
 
Christian Gouillat (Lyon, Franţa) 
C. Letoublon (Grenoble, Franţa) 
Jan Lerut (Bruxelles, Belgia) 
John C. Lotz (UK) 
Patrick Boissel (Nancy, Franţa) 
Michel Vix (IRCAD, Strasbourg, Franţa) 
Andrew Rikkers (USA) 
Robert van Gestel (Bruxelles, Belgia) 
Vladimir Hotineanu (Rep. Moldova) 
Gheorghe Ghidirim (Rep. Moldova) 
Carlos Ballesta Lopez (Spania) 
Francoise Mornex (Lyon, Franţa) 
Pierre Mendes da Costa (Belgia)  
Nicolae Angelescu (Bucureşti) 
Gabriel Aprodu (Iaşi) 
Şerban Bancu (Tg. Mureş) 
Eugen Brătucu (Bucureşti) 
N.M. Constantinescu (Bucureşti) 
Silviu Constantinoiu (Bucureşti) 
Constantin Copotoiu (Tg. Mureş) 
Nicolae Dănilă (Iaşi) 
Mihai Radu Diaconescu (Iaşi)  
Cristian Dragomir (Iaşi) 
Corneliu Dragomirescu (Bucureşti) 
Ştefan Georgescu (Iaşi) 
Virgil Gheorghiu (Iaşi) 
Dan Gogălniceanu (Iaşi) 
Avram Jecu (Timişoara) 
Răducu Nemeş (Craiova) 
Alexandru Nicodin (Timişoara) 
Dan Niculescu (Iaşi) 
Mircea Onofriescu (Iaşi) 
Florian Popa (Bucureşti) 
Irinel Popescu (Bucureşti) 
Doiniţa Rădulescu (Iaşi) 
Vasile Sârbu (Constanţa) 
Iulian Stratan (Iaşi) 
Liviu Vlad (Cluj Napoca) 

Editor emeritus 
Robert van Hee (Belgia) 
 
Editor şef  
Eugen Târcoveanu

 
Redactor şef 
Radu Moldovanu

 
Redactori 
Gabriel Dimofte 
Cornel-Nicu Neacşu 
Sorin Luncă 
Dragoş Pieptu 
Dan Timofte 
Viorel Filip  
Cristian Lupaşcu  
Dan Vintilă 
Liviu Lefter

 
Corector 
Oana Epure 

Clinica I Chirurgie,  
Spitalul “Sf. Spiridon”  

700111, Bd. Independenţei nr.1 
Iaşi,  România 

Tel. Fax: +40-232-218272 
www.jurnaluldechirurgie.ro

e-mail: moldovar@iasi.mednet.ro 

 I

http://www.jurnaluldechirurgie.ro/


Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 
 

STANDARD DE REDACTARE

Iniţializare pagină: Format A4, margini de 2,5 cm. 
Titlul: Times New Roman, 14, aldin (bold), centrat, la un rând; trebuie să fie cât mai scurt şi elocvent 
pentru conţinutul articolului; 
Autorii, instituţia: Times New Roman, 12, normal, centrat, la un rând; prenumele precede numele de 
familie şi va fi scris în întregime numai pentru sexul feminin; trebuie precizată adresa de 
corespondenţă (de preferat e-mail). 
Rezumat în engleză minim 200 cuvinte: Times New Roman, 10, la un rând, fără aliniate şi precedat 
de titlul articolului scris în engleză, cu majuscule, urmat de cuvântul abstract (în paranteza, italic). La 
sfârşitul rezumatului se vor menţiona cu majuscule, cuvintele cheie. 
Textul: Times New Roman, 12, la un rând, structurat pe capitole: introducere, material şi metodă, 
discuţii, concluzii etc. 
Tabelele vor fi inserate în text şi nu vor depăşi o pagină; titlul tabelului va fi numerotat cu cifre 
romane: Times New Roman, 10, aldin, la un rând, deasupra tabelului; 
Figurile (inserate în text) vor fi menţionate în text; titlul şi legenda vor fi scrise cu Times New Roman, 
10, aldin, la un rând şi vor fi numerotate cu cifre arabe. 
Bibliografia va fi numerotată în ordinea apariţiei în text; Times New Roman, 10, la un rând, redactată 
după cerinţele internaţionale - vezi http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html . 
Articolele multimedia: filmele şi fişierele Microsoft Power Point (cu extensia .ppt) vor fi însoţite de un 
rezumat consistent în engleză; dimensiunea fişierelor *.ppt < 5 Mb cu un număr de slide-uri < 50. 
Articolele vor fi adresate redacţiei în formă electronică (e-mail, CD, DVD, floppy) şi eventual tipărită. 
 
Articolele nu vor depăşi: - lucrări originale 15 pagini, - referate generale 20 pagini, - cazuri clinice 8 
pagini, - recenzii şi noutăţi 2 pagini, - articole multimedia Power Point 5 Mb şi 50 slide-uri. 
 

EXEMPLE

INSULINOAMELE PANCREATICE 
E. Târcoveanu, C. Lupaşcu, … 

Clinica I Chirurgie, Centrul de cercetare în chirurgie clasică şi laparoscopică, 
Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi 

 
PANCREATIC INSULINOMA (Abstract): The incidence of insulinomas is very low. Despite their usual small 
size they may induce serious complications. … 
KEY WORDS: PANCREATIC INSULINOMA, PANCREATIC ENDOCRINE TUMORS 
 

Insulinoamele sunt tumori pancreatice endocrine (TPE) rare, dezvoltate din celulele β 
insulare, caracterizate prin hipersecreţie de insulină, autonom de sistemul de reglare a 
glicemiei. Tabloul clinic este dominat de simptomatologia neuro-psihică, care poate conduce 
la erori diagnostice. … 
 

DISCUŢII 
Primul caz de insulinom a fost descris în 1902 de Nicholls, iar doi ani mai târziu 

Sobolev a raportat hipertrofia insulelor Langerhans. În 1908, Lane diferenţiază două tipuri de 
celule insulare (α şi β). Hiperinsulinismul a fost introdus în 1924, iar Wilder, în 1927, la un 
bolnav cu hiperinsulinism găseşte metastaze hepatice din care evidenţiază cantităţi mari de 
insulină [1,2]. … 
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NEOPLAZIILE ENDOCRINE MULTIPLE 
DE LA DIAGNOSTICUL GENOMIC LA CHIRURGIA PROFILACTICĂ 

 
 

E. Târcoveanu1, Fl. Zugun2 

1Centrul de Cercetare în Chirurgie Generală Clasică şi Laparoscopică 
Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu – Vl. Buţureanu” Iaşi 

2Departamentul de imunologie 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 

 
Neoplaziile endocrine multiple (Multiple Endocrine Neoplasia – MEN) sunt 

sindroame caracterizate prin asocierea simultană sau succesivă la acelaşi bolnav a unor leziuni 
hiperplazice sau tumorale, benigne sau maligne, de obicei hipersecretante, a cel puţin două 
glande endocrine, fără interrelaţii funcţionale evidente.  

Sunt descrise până în prezent trei tipuri distincte de MEN: MEN 1 (sindromul 
Wermer), MEN 2A (sindromul Sipple) şi MEN 2B (sindromul Shimcke), la care se adaugă 
complexul Carney. 

 
A. NEOPLAZIA ENDOCRINĂ MULTIPLĂ DE TIP 1 
MEN 1 (sindromul Wermer) interesează glandele paratiroide (hiperparatiroidism - 

adenoame, hiperplazie), pancreasul endocrin (gastrinom, insulinom, glucagonom, VIP-om, 
tumoră secretoare de polipeptid pancreatic) şi hipofiza anterioară (prolactinom, 
somatotropinom, corticotropinom sau tumori nefuncţionale). În sindromul Wermer pot fi 
prezente, în mod variabil, adenoame tiroidiene şi afecţiuni ale suprarenalei, dar nu 
feocromocitom sau carcinom medular tiroidian [1,2].  

Sunt descrise două forme de MEN 1: sporadică si familială.  
MEN 1 este o afecţiune genetică dominant autosomală [3]. Locusul afectat se găseşte 

pe cromozomul 11, braţul lung, banda 13 şi codează menina (proteină nucleară de 610 
aminoacizi a cărei conformaţie nu o încadrează în alte familii structurale descrise până în 
prezent), ce stabileşte interacţiuni reglatorii cu mai mulţi factori transcripţionali, precum AP1, 
JunD, Smad3, NFkB [1,3] şi, astfel, este implicată în reglarea unor funcţii celulare 
importante, cum ar fi replicarea ADN, repararea leziunilor ADN, precum şi în transcripţie. 
Gena ce codează menina are o organizare multiexonică (10 exoni); diverse studii au 
identificat până în prezent peste 400 de mutaţii punctiforme somatice sau de linie germinală 
cu localizare în variaţii ei exoni. Alterările genice descrise sunt fie mutaţii de tip missense 
(situaţie în care alterarea unei baze azotate duce la schimbarea aminoacidului codat de către 
acel codon, circa 20% din cazuri), fie de tip nonsense (situaţie în care se generează un codon 
stop care conduce la obţinerea în final a unui lanţ proteic amputat, circa 20% din cazuri), fie 
mutaţii afectând situsurile de matisare (7%), fie decalaj al cadrului de citire codonic prin 
inserţii sau deleţii (restul de 50% din cazuri) [1]. În timp ce prima categorie de mutaţii se 
asociază mai frecvent cu hiperparatiroidism izolat, cea de-a doua este asociată cu 
malignitatea. Alterarea structurală asociată acestor mutaţii se reflectă în plan funcţional în 
perturbarea interacţiunii prin diversele domenii componente ale meninei cu JunD (codonii 1-
40, 139-242, 323-428), Smad3 (codonul 478) şi NFKB (codonii 276-479). Menina acţionează 
ca un factor supresor tumoral. Actualmente, diagnosticul ADN adresat genei pentru menină 
este important în identificarea precoce a mutaţiilor prezente în genomul somatic al purtătorilor 
asimptomatici, cărora li se indică supraveghere periodică (screening biochimic şi/sau 
radiologic) pentru diagnosticul precoce al sindromului Wermer tipic, dezvoltat în decada 4 
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sau 5 [1]. Trebuie menţionat că aproximativ 10-20% dintre cazurile MEN 1 sunt secundare 
unor alterări genice în afara exonilor funcţionali ai genei (în promoter, regiunile vecine non-
translabile UTR). 

Incidenţa sindromului Wermer este relativ rară (1 la 30 000 locuitori), cu o penetranţă 
foarte mare şi o afectare egală a ambelor sexe [1].  

Glandele paratiroide sunt primele şi cel mai frecvent afectate în MEN 1 (95%). Toate 
cele patru glande au tendinţa de a fi hiperactive, descărcând în circulaţie cantităţi mari de 
parathormon; se produce hipercalcemie, care poate fi prezentă mulţi ani înainte de a fi 
descoperită întâmplător sau prin screening familial. Majoritatea persoanelor care au o 
susceptibilitate de a avea MEN 1 pot fi  diagnosticate cu hiperparatiroidism în jurul vârstei de 
40 ani, dar boala poate fi depistată înainte de 20 ani [1]. 

Tabloul clinic se traduce prin semne generale - anorexie, indigestie, constipaţie, 
poliurie, astenie, nervozitate, tablou completat uneori de semne mai sugestive pentru 
diagnostic - litiază urinară cu caracter recidivant, dureri musculare sau osoase. 

Anatomopatologic se evidenţiază o hiperplazie difuză a celulelor paratiroidiene 
principale. Acest aspect este  important pentru chirurg, care va căuta sistematic toate cele 
patru paratiroide, dar şi eventualele glande supranumerare , întâlnite la 15% din cazuri.  

Aproximativ unul din trei pacienţi cu MEN 1 au tumori pancreatice endocrine (TPE) – 
gastrinoame, care determină sindromul Zollinger-Ellison, caracterizat prin ulcere peptice 
severe care, netratate, duc la perforaţii gastrice sau intestinale, HDS. Interesarea pancreasului 
endocrin este frecventă în sindromul Wermer, adesea după 10-20 de ani de la diagnosticarea 
unui hiperparatiroidism la pacientul respectiv. Alături de gastrinoame au fost descrise 
insulinoame, VIP-oame sau TPE nefuncţionale 

La 51-65% dintre bolnavii cu MEN 1 apare afectarea hipofizară anterioară, dar numai 
15% din ei au manifestări clinice, simptomatologia fiind determinată fie de prezenţa unei 
tumori, fie de tulburări endocrine. Cel mai frecvent se înregistrează prolactinomul. În 1/3 din 
cazuri pot să apară semne ale hipersecreţiei hormonului de creştere (uneori cu acromegalie) şi, 
mai rar, ale ACTH sau MSH.  

Interesarea suprarenalei include adenoame „silenţioase”, hiperplazii adrenocorticale, 
adenoame secretoare de cortisol şi, mai rar, carcinoame. MEN 1 mai poate asocia tumori 
timice şi carcinoide bronhice.  De asemenea, mai pot fi depistate lipoame sau angiofibroame 
care conduc la diagnosticul de MEN 1 înainte ca anomaliile endocrine să devină manifeste. 

MEN 1 poate fi depistat prin testare de la vârsta de 18 ani sau mai devreme dacă există 
o suspiciune. Screeningul mutaţiilor genice poate identifica mai mult de 85% din pacienţii cu 
MEN 1. Gradul de penetranţă al MEN 1 la vârsta de 20 de ani este de aproximativ 43%. 

Clinica pacienţilor cu MEN 1 variază în funcţie de asocierea tumorilor endocrine. 
Peste 80% din bolnavi au hiperparatiroidism (hipercalcemie, nefrocalcinoză). Tabloul clinic 
este influenţat şi de tipul de tumoră pancreatică endocrină (TPE). Ulcerul peptic şi 
complicaţiile sale sunt sugestive pentru gastrinom (54% din MEN 1); crizele de hipoglicemie 
apar în cazul prezenţei insulinomului (20% din MEN I). VIP-oamele (sindrom diareic sever, 
tulburări electrolitice) se întâlnesc la 3% din pacienţii cu MEN 1. Tabloul clinic poate fi 
completat de prezenţa cefaleei, tulburări de vedere, modificări ale câmpului vizual, 
acromegalie, sindrom Cushing [4]. 

Datele de laborator sunt reprezentate de investigaţiile hormonale pentru diferitele 
tumori:  

- nivelurile gastrinei serice mai mari de 115 ng/ml şi rezultatele testului cu secretină 
(creşterea gastrinei peste 200 ng/ml după injectarea intravenoasă a 2U/kgC secretină) 
orientează diagnosticul spre sindrom Zollinger-Ellison; 

- creşterea  nivelurilor serice de insulină, peptid C sau concentraţiilor de proinsuline 
sunt specifice insulinomului; 
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- niveluri ridicate ale glucagonomului seric definesc glucagonomul; 
- creşterea nivelurilor serice de VIP definesc biochimic VIP-omul; 
- în tumorile adenohipofizei se găsesc valori mari ale hormonului de creştere, factorului 

de creştere insulin-like (IGF-1) şi prolactinei. 
Diagnosticul MEN se precizează pe baza tabloului clinic sugestiv pentru atingerea 

poliglandulară, pe datele biochimice şi prin metode imagistice, care vor aprecia morfologia şi 
topografiei paratiroidelor (ecografie, CT, IRM, scintigrafie paratiroidiană), identificarea TPE 
(ecografie endoscopică, scintigrafie cu octreoscan, arteriografie) şi interesarea hipofizară 
(radiografie de şea turcească, CT, IRM cranian). Explorarea organelor ţintă este foarte 
importantă: radiografie eso-gastro-duodenală – ulcer peptic (gastrinom), ecografie renală – 
litiază renală (hipercalcemie, hiperparatiroidism) etc.  

Diagnosticul precoce de MEN are la bază ancheta familială, urmată de teste imagistice 
sau biologice (inclusiv determinarea mutaţiilor genetice – menina) [1,4].  

Tratamentul MEN 1 nu trebuie privit ca tratamentul unei tumori localizate la nivelul 
unui organ, ci ca abordul unui ţesut patologic sau cu potenţial crescut de a deveni patologic. 
Toţi bolnavii cu MEN trebuie luaţi în evidenţă şi supravegheaţi toată viaţa, deoarece tumorile 
pot fi metacrone sau rămân multă vreme asimptomatice.  

În MEN 1 cu hiperparatiroidism, tratamentul chirurgical este indicaţia de elecţie. In 
sindromul Zollinger-Ellison din MEN 1 se va realiza iniţial corectarea hiperparatiroidismului. 
Paratiroidectomia (indepărtarea a 3 1/2 sau a celor 4 glande paratiroide) cu autogrefa imediată 
de ţesut paratiroidian în musculatura antebraţului nondominant este urmată de normalizarea 
calcemiei poate duce la scăderea hipergastrinemiei şi a hipersecreţiei gastrice acide.  Se va 
marca ţesutului paratiroidian rezidual cu clipsuri, deoarece este posibilă reintervenţia. 

Rolul chirurgiei în tratamentul sindromului Zollinger-Ellisson din MEN 1 este 
nuanţat. Tratamentul chirurgical este indicat la pacienţii cu gastrinoame confirmate biologic şi  
imagistic, fără metastaze la distanţă. Evidenţierea TPE impune enucleerea sau rezecţia în 
funcţie de localizarea şi tipul histologic al tumorii [5]. În tratamentul gastrinoamelor asociate 
MEN 1 există două tendinţe: tratament medicamentos (inhibitori ai pompei de protoni, anti-
H2) în tumorile sub 2 cm şi tratament chirurgical (rezecţie) când diametrul tumorii depăşeşte 
2,5 cm [1,6]. Se preferă excizia locală a tumorii, cu practicarea pancreatectomiei distale 
pentru tumorile corpului sau cozii pancreasului, operaţie care reduce riscul apariţiei 
metastazelor. Rezecţia metastazelor hepatice poate fi benefică. În glucagonoame este indicată 
rezecţia chirurgicală. În VIP-oame este indicată rezecţia tumorilor unice sau multiple, chiar 
pancreatectomie caudală.  

Administrarea de octreotid controlează simptomatologia la 80% din pacienţii 
inoperabili. Radioterapia internă cu 90Y-octreotide este o alternativă terapeutică în TPE [7]. 
În prolactinoame si tumorile secretante de somatotrop se recomandă  rezecţia chirurgicală. 
Bromocriptina este folosita în tratamentul prolactinoamelor, iar  somatostatina este indicată în 
mod particular la pacienţii cu acromegalie, la care  nu s-a putut îndepărta complet tumora.  

Deoarece terapia precoce îmbunătăţeşte prognosticul, screeningul este important în 
toate formele de MEN. Se vor investiga cazurile cunoscute de MEN, istoricul familial pozitiv 
pentru MEN, sindrom Zollinger-Ellison. Testele de screening urmăresc calciul seric, PTH, 
gastrina, glucoza, prolactina, hormonul de creştere. Studiul genic presupune analiza mutaţiei 
genei MENIN. Ideal ar fi ca, în toate cazurile, pacienţii cu MEN 1 să fie supuşi unor 
investigaţii complexe de depistare a tuturor tumorilor endocrine cu localizări variate.   
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B. NEOPLAZIA ENDOCRINĂ MULTIPLĂ DE TIP 2 
MEN 2 este o afecţiune ereditară rară şi complexă, caracterizată prin asocierea la 

acelaşi bolnav a carcinomului tiroidian medular (CTM), feocromocitomului uni- sau bilateral 
şi a altor hiperplazii sau neoplazii ale diferitelor ţesuturi endocrine.  

Au fost descrise două forme diferite de MEN 2: sporadică şi familială. Forma 
sporadică asociază două dintre principalele tumori endocrine MEN tip 2. Forma familială, mai 
frecventă, reprezintă subtipul în care există cel puţin o rudă de gradul 1 cu una dintre tumorile 
endocrine caracteristice sindromului. 

MEN 2 include trei subtipuri: MEN 2A, MEN 2B şi carcinomul medular tiroidian 
familial (CMTF). 

Sindromul MEN 2 a fost raportat la aproximativ 500 – 1000 familii în întreaga lume, 
iar prevalenţa este estimată la 1 la 30.000 de indivizi.   

Tablou clinic, diagnostic, tratament 
1. MEN 2A (sindromul Sipple) este forma cea mai frecventă a sindromului MEN 2 

(80% din cazuri). Se caracterizează prin prezenţa carcinomului medular tiroidian (CMT), 
feocromocitomului uni- sau bilateral (în peste 50% din cazuri) şi hiperparatiroidismului (în 
15-30% din cazuri), dar fără tumori pancreatice endocrine . 

Hiperplazia celulelor C apare precoce în timpul vieţii şi poate fi considerată ca o 
leziune precursoare pentru CMT. CMT este, în general, prima manifestare a MEN 2A. În 
familiile cu MEN 2A, manifestările biochimice ale CMT apar la vârste între 5-25 ani.  

Feocromocitomul este o tumoră secretantă de catecolamine care se dezvoltă pe o 
hiperplazie a medulosuprarenalei, secundar unei mutaţii a celulelor germinale RET, dar care 
devine manifestă (teste biochimice şi/sau metode imagistice) la doar 50% dintre pacienţi. În 
70% din cazuri este bilateral. Vârful de incidenţă maximă este în jurul vârstei de 40 ani, dar 
pot fi interesaţi şi copii sub 10 ani.  

Mai puţin de 25% din pacienţi prezintă un hiperparatiroidism franc. Unele variante de 
MEN 2A pot fi asociate cu sindroame paraneoplazice (amiloidoza licheniformă cutanată sau 
producerea excesivă de ACTH).  

2. MEN 2B (sindromul Shimcke) se întâlneşte în aproximativ 5% din cazurile cu 
MEN 2 şi include carcinomul medular tiroidian (bilateral) [8], ganglioneuromatoză, 
neurofibroame, anomalii scheletale (pectus excavatum, sindrom Marfan etc.) [8]. Acest subtip 
MEN 2B este caracterizat prin apariţia precoce (de obicei cu 10 ani mai devreme ca MEN 2A) 
a unor forme mai agresive de CMT şi feocromocitom (40-50 % din cazuri), neuroame 
multiple şi/sau ganglioneuromatoză digestivă (40% dintre cazuri), dar fără interesare 
paratiroidiană.  

3. Carcinomul medular tiroidian familial (CMTF) este un subtip al MEN 2 în care 
persoanele afectate dezvoltă numai carcinom tiroidian medular, fără alte manifestări de  
MEN 2. Această formă se referă numai la apariţia CMT la cel puţin 4 membri ai aceleiaşi 
familii. Prognosticul este relativ bun în majoritatea cazurilor.  

Cele mai multe cazuri de carcinom tiroidian medular (CMT) şi/sau feocromocitom 
sunt sporadice. Numai 10% din cazuri sunt ereditare şi se încadrează în MEN 2. 

Carcinomul medular tiroidian  dezvoltat din celulele parafoliculare C producătoare de 
calcitonină este obligatoriu în toate cazurile de MEN 2, reprezentând de regulă şi prima 
manifestare clinică. CMT apare, de obicei, într-o ordine descrescătoare a severităţii în MEN 
2B, MEN 2A şi CMTF. CMT se dezvolta initiala pe o  hiperplazie multifocală a celulelor C, a 
cărei progresie către CMT este extrem de variabilă şi poate dura mai mulţi ani. CMT prezintă 
o tendinţă naturală către metastazarea locală (limfonoduli cervicali, mediastinali) şi la distanţă 
(ficat, os, plămâni).  
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CMT se corelează în general cu niveluri crescute serice ale calcitoninei (bazal, sau 
stimulat cu pentagastrină şi calciu sau ambele), considerată marker tumoral specific pentru 
CMT ( normal < 10 pg/ml). 

Metodele imagistice (ecografia, CT, IRM) pot fi utilizate pentru a determina extensia 
tumorală şi existenţa unor posibile metastaze.  

Chirurgia este tratamentul de elecţie al CMT, atât pentru pacienţii MEN 2A, cât şi 
pentru cei MEN 2B. Tratamentul chirurgical constă în tiroidectomie totală şi limfadenectomie 
care, ideal, trebuie realizată înainte de vârsta posibilei transformări maligne. Biopsia cu ac fin 
şi evaluarea nivelului calcitoninei serice (bazal şi la 2, respectiv 5 minute după stimularea cu 
calciu) sunt importante pentru diagnosticul preoperator al CMT.  

Feocromocitomul apare la aproximativ 50% dintre pacienţii MEN 2A şi MEN 2B [8], 
este aproape totdeauna benign, are tendinţa de a fi bilateral în 50-80% dintre cazuri. În 
general, feocromocitomul este prima manifestare a bolii în 25% dintre cazuri, după CTM care 
este raportat a fi sindromul de debut la 40% din bolnavi; în timp ce în 35% dintre cazuri CTM 
şi feocromocitomul sunt diagnosticate în acelaşi timp. Feocromocitomul poate determina 
hipertensiune arterială, cefalee episodică, palpitaţii, nervozitate, transpiraţii, paloare din cauza 
sintezei excesive de epinefrină, norepinefrină şi dopamină de către celulele cromafine ale 
glandei suprarenale.  

În feocromocitom secreţia urinară totală de catecolamine depăşeşte 100-300 mcg/dl. 
Nivelurile serice de peste 2000 mcg/ml sunt patognomonice. Testele pentru metanefrinele 
serice şi urinare sunt cele mai fidele. 

În feocromocitom sunt indicate CT, IRM, tomografie cu metaiodobenzylguanidine 
(MIBG), OctreoScan-ul, tomografia prin emisie de pozitroni (positive emission tomography - 
PET). 

Înainte de operaţie, prezenţa unui feocromocitom funcţional trebuie exclusă prin 
analize biochimice adecvate la toţi pacienţii MEN 2A şi MEN 2B. Dacă se descoperă un 
feocromocitom, suprarenalectomia trebuie realizată înainte de tiroidectomie sau de altă 
intervenţie chirurgicală, pentru a evita criza catecolaminică intraoperatorie. Tratamentul 
feocromocitomului constă în excizia chirurgicală laparoscopică. Tratamentul pe termen lung 
cu alfa şi beta blocante trebuie folosit doar la pacienţii cu tumori nerezecabile.  

Hiperparatiroidismul primar (HPTP) apare în 20-30% dintre pacienţii MEN 2A şi este 
asimptomatic în majoritatea cazurilor. Diagnosticul este pus pe baza testelor biochimice care 
arată un nivel ridicat al PTH seric şi al calciului. Tratamentul HPTP în MEN 2 este 
chirurgical: paratiroidectomie subtotală sau totală cu autotransplantarea în muşchiul 
sternocleidomastoidian sau în musculatura antebraţului. 

Gena responsabilă de MEN 2 este varianta patologică a protooncogenei RET, ce 
codifică un receptor tirozin-kinazic membranar, fiind localizată în regiunea pericentromerică a 
cromozomului 10 (10q11.2). Proteina RET este o subunitate a unui complex multimolecular 
care leagă factori de creştere din familia factorului neurotrofic de origine glială (GDNF). 
Domeniul intracelular al RET conţine cel puţin 12 situsuri de autofosforilare. Tirozinele RET 
fosforilate servesc drept sedii de fixare pentru proteinele semnal intracelulare. Frecvent, 
testele de mutaţii interesează doar o parte din protooncogenele RET şi pot identifica 97% din 
pacienţii cu MEN 2. Spre deosebire de MEN 1, RET are expresie specifică în celulele derivate 
din creasta neurală, celulele C în glanda tiroidă sau celulele cromafine din suprarenală. Ca 
oncogenă, activarea RET determină in vivo hiperplazie celulară si tumorigeneză. Aproximativ 
98% dintre pacienţii MEN 2 prezintă mutaţii ale c-RET afectând mai mulţi dintre cei 21 de 
exoni ai genei.  Mutaţiile MEN 2 sunt localizate în exonii 10, 11, 13, 14, 15, 16, si 8. 
Mutaţiile c-RET de la nivelul domeniului bogat în cisteină şi de la nivelul domeniilor tirozin-
kinazice determină activarea constitutivă a tirozin-kinazei receptorului mutant [8]. 
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Sindromul MEN 2 prezintă o corelaţie puternică genotip-fenotip. Mutaţiile uneia 
dintre cele 6 cisteine din domeniul extracelular bogat în cisteină al RET (609, 611, 618, 620, 
630 pe exonul 10 şi 634 pe exonul 11) sunt responsabile pentru majoritatea cazurilor de MEN 
2A (93-98%) şi pentru majoritatea CMTF (81%). Circa 85% dintre pacienţii MEN 2A au o 
mutaţie a codonului 634, în special C634R, strict asociată cu apariţia feocromocitomului 
şi/sau HPTP. Doar 30% dintre pacienţii cu CMTF au mutaţii ale codonului 634; în general, 
mutaţiile la pacienţii cu CMTF sunt distribuite pe cei 6 codoni cisteinici. CMTF şi unele 
cazuri rare de MEN 2A au fost, de asemenea, asociate cu mutaţii ale domeniului intracelular 
al RET (la nivelul codonilor 768, 790 şi 791 de pe exonul 13, codonii 804 şi 844 de pe exonul 
14 şi codonul 891 de pe exonul 15) [8]. 

În CMTF au fost găsite rare mutaţii ale codonului 631 de pe exonul 10. În contrast cu 
aceasta, majoritatea cazurilor MEN 2B sunt asociate cu mutaţii ale domeniilor intracelulare 
ale receptorului tirozin kinazic: mai mult de 95% dintre pacienţii MEN 2B prezintă substituţia 
A883F pe exonul 15. Recent, la pacienţii MEN 2B au fost găsite şi alte mutaţii rare la nivelul 
exonilor 14, 15 şi 16 (respectiv pe codonii 804 şi 806, 904 şi 922) [9]. 

Mecanismele oncogenetice ale diferitelor mutaţii RET par a fi dependente de poziţia 
de substituţie a aminoacidului. La cuplarea ligandului, receptorii RET normali dimerizeaza, 
iar această dimerizare activează funcţia kinazică a RET şi transducţia de semnale activatoare. 
Substituţia cisteinei cu diferiţi alţi aminoacizi, la nivelul domeniului bogat în cisteină, ar  
preveni formarea punţilor disulfhidrice intramoleculare, ceea ce permite dimerizarea ligand-
independentă a receptorului şi activarea constitutivă a kinazei. Pe de o parte, mutaţiile ce 
alterează reziduurile cisteinice implicate in dimerizare la pacienţii cu MEN 2A şi CMTF au 
efect de activare asupra RET. În MEN 2A şi CMTF, receptorii RET mutanţi (consecinţa 
substituirii unei cisteine extracelulare) sunt dimerizaţi constitutiv, independent de prezenţa 
ligandului. Mutaţiile cisteinei din poziţia 634 au demonstrat o capacitate mai mare de 
transformare malignă comparativ cu mutaţiile altor resturi extracelulare de cisteină. Pe de alta 
parte, marea majoritate a mutaţiilor la pacienţii MEN 2B afectează unul dintre cele două 
domenii intracelulare cu rol de tirozinkinază. Tirozinele fosforilate ale RET interacţionează cu 
proteina de andocare FRR2 şi determină activarea cascadei de semnalizare a proteinkinazei 
activate de mitogeni (MAPK – mitogen-activated protein kinase). Astfel, mutaţiile la acest 
nivel pot determina o alterare a reglării căilor MAPK. Analiza feocromocitoamelor şi CTM la 
pacienţi cu MEN 2A şi MEN 2B releva profiluri diferite de expresie genică, ceea ce poate 
explica natura mai agresivă a MEN 2B. Mutaţiile inactivatoare de la nivelul exonilor 10 şi 11 
(asociate cu MEN 2A) determinate de deleţia RET se asociază cu defecte neurologice 
congenitale, cum ar fi colonul aganglionar (maladia Hirschsprung asociată).  

Deoarece terapia precoce îmbunătăţeşte substanţial prognosticul, screeningul devine 
extrem de important în toate formele de MEN. Factorii de risc includ diagnosticul de MEN, 
istoricul familial pozitiv pentru MEN, ganglioneurinoame, nevroame cutanate, fenotip 
somatic marfanoid, hiperplazie paratiroidiană, carcinom tiroidian medular multicentric, 
feocromocitom bilateral . În funcţie de tipul MEN, screeningul urmăreşte testele pentru 
mutaţiile RET, calcitonina plasmatică bazală şi post- stimulare, catecolaminele libere 
plasmatice sau urinare în 24 ore, metanefrinele, acidul vanililmandelic, calciu seric. 

Testarea pe bază de ADN a genei c-RET oferă şansa depistării precoce a mutaţiilor c-
RET si reducerii morbidităţii şi mortalităţii sindromului MEN. De fapt, recunoaşterea precoce 
a purtătorilor de gene mutante face posibilă prevenirea şi tratamentul CMT prin realizarea 
unei tiroidectomii profilactice înainte de expresia clinică a tumorii. Testul ADN este 
important şi pentru detectarea şi reducerea riscurilor unui feocromocitom în lipsa suspiciunii 
clinice pe grupe de risc. Mai mult, agresivitatea CTM se corelează cu anumite mutaţii ale c-
RET şi această corelaţie puternică genotip-fenotip este importantă în prognosticul si 
managementul clinic al pacienţilor.  
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Riscul de CTM a fost stratificat în 3 categorii în raport cu mutaţiile c-RET [8]: 
1) copiii cu MEN 2B şi/sau mutaţii ale codonilor 883, 918, 922 ai c-RET au cel mai 

mare risc de CTM agresiv (nivelul 3); se indică o tiroidectomie totală cu limfadenectomie 
cervicală în primele 6 luni de viaţă. 

2) copiii cu mutaţii la nivelul unuia dintre codonii 611, 618, 620 sau 634 ai c-RET au 
un risc înalt de CTM (nivelul 2); în acest caz, tiroidectomia totală cu limfadenectomie va fi 
realizată înainte de vârsta de 5 ani. 

3) copiii cu mutaţii ale codonilor 609, 768, 790, 791, 804 şi 891 ai c-RET dezvoltă un 
CTM mai puţin agresiv şi pot fi operaţi mai târziu. Unii clinicieni recomandă o tiroidectomie 
profilactică înainte de vârsta de 5 ani, în timp ce alţii sugerează tiroidectomia înainte de  10 
ani. S-a propus şi testarea periodică la pentagastrină, cu tiroidectomie la primul rezultat 
anormal. 

Indivizii cu mutaţii ale codonilor 609, 611, 618, 620, 630, 634, 790, V804L, 883, 918 
sau 922 ai c-RET trebuie să fie controlaţi de rutină pentru feocromocitom prin determinări 
anuale ale catecolaminelor şi metanefrinelor plasmatice libere şi urinare fracţionate. 
Dezvoltarea feocromocitomului este improbabilă la pacienţii cu mutaţii ale codonilor 768 şi 
V804M [9]. 

Consilierea genetică. MEN 2 este o afecţiune monogenică cu transmitere autosomal 
dominantă; fiecare individ afectat are o probabilitate de 50% de a transmite gena defectă 
urmaşilor, indiferent de sex. 

În prezent, tratamentul chirurgical oferă unica şansă de vindecare şi, din acest motiv, 
detectarea precoce clinică şi genetică, alături de chirurgia profilactică la pacienţii cu risc 
reprezintă solutia  terapeutica ideala. In cazul MEN 2, tiroidectomia totală cu disecţia radicală 
a gâtului este indicată începând cu vârsta de 5 ani dacă testul mutaţiei RET este pozitiv. În 
CTM se va măsura nivelul calcitoninei la fiecare 6-12 luni după operaţie, deoarece creşterea 
valorilor serice ale calcitoninei în regiunea cervicală indică recidiva si  impune reintervenţia. 
Deoarece feocromocitomul în MEN 2 este bilateral, intraoperator se vor explora ambele 
suprarenale. Rezecţia feocromocitomului trebuie efectuată după blocare alfa-adrenergică 
preoperator timp de 7-10 zile [9]. Chimioterapia cu streptozocin şi dacarbazine reduce 
dimensiunile tumorilor neuroendocrine inoperabile. În ultimele decenii, noile cunoştinţe 
asupra caracteristicilor moleculare şi clinice ale sindromului MEN 2, alături de 
disponibilitatea testelor genetice, au crescut mult şansele de intervenţie şi au redus 
morbiditatea şi mortalitatea. În acest moment, tratamentul chirurgical oferă singura şansă de 
vindecare şi, de aceea, la pacienţii cu risc se impune  detectarea precoce clinică şi genetică, 
urmată de chirurgia profilactică [8]. 

În general, în MEN 2A prognosticul depinde de stadiul CMT şi este bun dacă se 
practică tiroidectomia profilactică. În MEN 2B prognosticul este mai rezervat decât la MEN 
2A deoarece CMT este mult mai agresiv (doar 50% pacienţi mai supravieţuiesc după 5-10 
ani). La pacienţii cu mutaţii RET la nivelul exonului 16 se practică tiroidectomie profilactică 
şi screening pentru feocromocitom [10].Studiile moleculare asupra genei c-RET şi proteinei 
sale deschid noi perspective pentru imaginarea unor metode terapeutice individualizate, 
bazate pe informaţia genetică în MEN Pacienţilor cu mutaţii ale c-RET pot beneficia deja de 
un program optim de prevenire şi tratament al acestor tumori, din fericire rare. 

 
C. COMPLEXUL CARNEY 
Reprezintă un tip distinct de MEN, rar, care include boală adrenocorticală pigmentară 

primară, adenom pituitar, tumori cu celule Sertoli, noduli tiroidieni. Se însoţeşte de 
caracteristici neendocrine adiţionale, cum ar fi mixoame cardiace şi tegumentare, 
schwanoame melanotice şi lentigo. 
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CONDUITA ACTUALĂ ÎN CHIRURGIA ULCERULUI GASTRIC ŞI 
DUODENAL HEMORAGIC*

V. Păunescu 
Clinica Chirurgicală, Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni”, Bucureşti 

 
THE ACTUAL CONDUCT IN SURGERY OF BLEEDING GASTRIC AND DUODENAL ULCER 
(Abstract). In a study of 642 patients with superior digestive hemorrhage, the most frequent cause was the ulcer 
(n=344; 53,83%). 117 patients (34,01%) had gastric ulcer, 224 patients (65,12%) had duodenal ulcer and in three 
cases (0,87%) we met the association between gastric and duodenal ulcer. The surgical intervention on 97 
patients (28,2%) with ulcer was more frequent at the male (n=75; 77,30%), for duodenal ulcer (n=61; 62,89%), 
at the patients with ulcer in antecedents (n=49; 50,52%) and with many hemorrhagic episodes (n=62; 63,92%). 
The hemorrhage had a higher intensity at 73 patients (75,26%). In postoperative evolution have been registered 
11 (11,34%) deads. The risk factors that have been involved in the cause of dead were: the age over 50 years 
(p<0,05), the severity of hemorrhage (p<0,05) confirmed by endoscopy, the hemorrhagic episodes in antecedents 
(p<0,01) and the moment of intervention (p<0,005). The superior digestive hemorrhage is the pathology domain 
were the problems of technical and surgical performance, of discipline and professional ethics and economical 
reasons join. 

 
KEYWORDS: SUPERIOR DIGESTIVE HEMORRHAGE, GASTRIC ULCER, DUODENAL ULCER 

 
INTRODUCERE 
Indicaţiile operatorii pentru ulcerul gastric (UG) şi ulcerul duodenal (UD) s-au 

schimbat radical şi definitiv datorită eficacităţii tratamentului cu antagonişti ai H2 [1], ai 
pompei de protoni [2,3], a procedeelor endoscopice [4-6] şi a eradicării infecţiei cu 
Helicobacter pylori [7-10]. 

Aceste progrese au avut drept consecinţă scăderea drastică a intervenţiilor chirurgicale 
în tratamentul ulcerului [11], de la 49 la 100 000 locuitori în perioada 1956-1960, până la 6 la 
100 000 locuitori anual între 1981-1985 [12]. 

Riscul de a avea ulcer în cursul vieţii se apreciază a fi de 10%, iar costurile se 
estimează a ajunge la trei miliarde dolari anual în S.U.A. şi se referă la spitalizare, medicaţie, 
scăderea producţiei şi invaliditate [12]. Astăzi, chirurgia se impune în cazul eşecului 
tratamentului medicamentos sau în situaţia apariţiei complicaţiilor [13]. Chirurgului îi rămân 
puţine cazuri, dar dificile, ceea ce îl obligă la creşterea calităţii actului operator, ţinând seama 
de beneficiile potenţiale ale chirurgiei în raport cu posibilităţile unor inconveniente ca 
morbiditatea şi mortalitatea postoperatorii [14]. Hemoragia digestivă superioară (HDS) este 
complicaţia cea mai frecventă a pacientului ulceros, aproximativ 25% dintre aceştia sângerând 
în cursul evoluţiei bolii [15]. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
În studiul a 642 pacienţi cu HDS, cauza ulceroasă a fost cea mai frecventă (n=344; 

53,38%), faţă de alte etiologii (n=298; 46,42%). La cei 344 pacienţi cu ulcer, hemoragia a fost 
produsă prin leziunea localizată la nivelul stomacului (n=117; 34%), duodenului (n=224; 
65,12%) sau prin ulcer cu dublă localizare, gastrică şi duodenală (n=3; 0,47%). 

În studiul prospectiv s-au urmărit date generale (sex, vârstă, antecedente, boli 
asociate), date despre episodul hemoragic (debut, formă de manifestare, numărul episoadelor 
hemoragice, gravitate), date de laborator (hemoglobina, hematocritul, numărul de hematii, 
coagulograma, grupa sanguină, ureea, creatinina, glicemia, testele de proteinemie etc.), 
rezultatele tratamentului (vindecat, recidiva hemoragiei, deces). În clasificarea endoscopică a 

                                                 
* Lucrare prezentată la A IV-a Conferinţă Internaţională de Chirurgie, Iaşi, 19-22 octombrie 2006 
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HDS s-au folosit criteriile Forrest. Pentru interpretarea rezultatelor s-a folosit testul χ2 şi a fost 
acceptată valoarea statistică semnificativă dacă p<0,05 [16]. 

 
REZULTATE 
Din cele 344 HDS de natură ulceroasă, cele mai frecvente au fost întâlnite la sexul 

masculin (n=255; 74,13%), mai ales după vârsta de 55 de ani (n=185; 53,78%). Au fost 198 
cazuri de gravitate mare (57,76%), iar cele mai multe au fost cauzate de UD (n=224; 65,12%). 
Cei mai mulţi pacienţi au avut antecedente ulceroase (n=230;66,86%) sau au consumat 
substanţe ulcerogene (n=230;66,86%). Hemoragia s-a manifestat clinic prin hematemeză (n = 
67;19,48%), melenă (n=100;29,07%) sau prin ambele forme (n=140;40,70%). Hemoragia a 
debutat în plină criză dureroasă (n=237;68,90%) sau în afara crizei (n=107;31,10%). La 
internare 212 â pacienţi (61,63%) au avut tensiunea arteriala (TA) sub 100 mm Hg. Gravitatea 
HDS a fost confirmată clinic şi de valorile scăzute ale hemoglobinei (Hb) şi ale 
hematocritului (Ht), 198 (57,56%) pacienţi având Hb<9g/dl şi Ht<35%. În cursul celor 235 
fibroscopii sângerarea în jet tip Forrest I a fost identificată la 40 (17,02%) bolnavi (Tabel I).  

 
Tabel I 

Caracteristicile pacienţilor cu ulcer hemoragic (n=344) 
 

UG UD UG+UD TOTAL CARACTERISTICA n % n % n % n % 
LOCALIZARE ULCER 117 34,01 224 65,12 3 0,87 344 100 

B 32 9,30 95 27,62 0 0 127 36,92 <50 F 8 2,33 24 6,98 0 0 32 9,30 
B 45 13,08 81 23,55 2 0,58 128 37,21 VÂRSTA (ani) 

>50 F 32 9,30 24 6,98 1 0,29 57 16,57 
B 77 22,38 176 51,16 2 0,58 255 74,13 SEX F 40 11,63 48 13,95 1 0,29 89 25,87 

UG 44 12,79 24 6,98 3 0,87 71 20,64 
UD 10 2,91 126 36,63 0 0 136 39,53 

ALTE 26 7,56 29 8,43 0 0 55 15,99 ANTECEDENTE 

NU 37 10,76 45 13,08 0 0 82 23,84 
DA 72 20,93 155 45,06 3 0,87 230 66,86 CONSUM 

ALCOOL, AINS NU 45 13,08 69 20,06 0 0 114 33,14 
HEMATEMEZĂ 31 9,01 36 10,47 0 0 67 19,48 

MELENĂ 26 7,56 74 21,51 0 0 100 29,07 
HEMATEMEZĂ 

+ MELENĂ 44 12,79 93 27,03 3 0,87 140 40,70 
SEMNE 

CLINICE LA 
DEBUT 

ŞOC 
HEMORAGIC 16 4,65 21 6,10 0 0 37 10,76 

< 100 mmHg 74 21,51 137 39,83 1 0,29 212 61,73 TA > 100 mmHg 43 12,50 87 25,29 2 0,58 132 38,37 
Hb<9g/dl; 
Ht<35% 71 20,64 124 36,05 3 0,86 198 57,56 

Hb, Ht Hb>9g/dl; 
Ht>35% 46 13,37 100 29,07 0 0 146 42,44 

I 14 5,95 26 11,06 0 0 40 17,02 FORREST 
(n=245) II, III 73 31,06 119 50,64 3 1,27 195 82,98 

 
La pacienţii neoperaţi (n=247; 71,80%), reluarea hemoragiei digestive a fost 

înregistrată la 15 pacienţi (6,07%), şase (2,42%) cu UG şi nouă (3,64%) cu UD. Au existat 10 
(4,04%) decese, trei (1,21%) în UG şi şapte (2,83%) în UD, cu foarte mici diferenţe în 
repartiţia pe cele două sexe (B=7; 2,83% şi F=3; 1,21%) (Tabel II). 

Intervenţia chirurgicală a fost necesară la 97 (28,2%) pacienţi (Tabel III), care în 
general, au aceleaşi caracteristici ca întregul lot de HDS. 
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Tabel II 

Rezultate în tratamentul hemoragiilor digestive superioare 
de natură ulceroasă 

 

UG UD TOTAL CARACTERISTICA n % n % n % 
M 4 1,74 7 2,03 11 4,45 
F 2 0,58 2 0,58 4 1,62 AGRAVAT 

TOTAL 6 2,42 9 3,64 15 6,07 
M 2 0,58 5 1,45 7 2,83 
F 1 0,29 2 0,58 3 1,21 

NEOPERAŢI 
(n=247; 71,80%) 

DECESE 
TOTAL 3 1,21 7 2,83 10 4,04 

M 0 0,00 2 2,06 2 2,06 
F 1 1,03 1 1,03 2 2,06 AGRAVAT 

TOTAL 1 1,03 3 3,09 4 4,12 
M 2 2,06 6 6,19 8 8,24 
F 3 3,09 0 0,00 3 3,09 

OPERAŢI 
(n=27; 28,20%) 

DECESE 
TOTAL 5 5,15 6 6,19 11 11,34 

 
Tabel III 

Caracteristicele pacienţilor operaţi pentru ulcer hemoragic (n=97) 
 

UG UD TOTAL CARACTERISTICA n % n % n % 
LOCALIZARE ULCER 36 37,11 61 62,89 97 100,00 

M 26 26,80 49 50,52 75 77,32 SEX F 10 10,31 12 12,31 22 22,68 
<50 17 17,53 32 32,99 49 50,52 VÂRSTA >50 19 19,59 29 29,90 48 49,48 
UG 11 11,34 1 1,03 12 12,37 
UD 3 3,10 34 35,05 37 38,14 

ALTE 3 3,10 3 3,10 6 6,19 ANTECEDENTE 

NU 19 19,59 23 23,71 42 43,30 
DA 15 15,46 47 48,45 62 63,92 HDS ÎN ANTECEDENTE NU 21 21,65 14 14,43 35 36,08 

Hb<9g/dl; Ht<35% 28 28,87 45 46,40 73 75,26 Hb, Ht Hb>9g/dl; Ht>35% 8 8,25 16 16,50 24 24,74 
I 7 10,93 11 17,19 18 28,13 FORREST (n=64) II-III 16 25,00 30 46,88 46 71,87 

MEDICAL 16 16,49 25 25,77 41 42,27 TRATAMENT INIŢIAL CHIRURGICAL 20 20,62 36 37,11 56 57,73 
< 24 ORE 13 13,40 12 12,39 25 25,77 INTERVAL 

INTERNARE-OPERAŢIE > 24 ORE 23 23,71 49 50,52 72 74,23 
PEAN 22 22,68 39 40,21 61 62,89 

HEMOSTAZĂ IN SITU 8 8,25 18 18,57 26 37,11 OPERAŢIA 
ALTELE 6 6,19 4 4,12 10 10,31 

 
Intervenţia chirurgicală a fost mai frecventă la sexul masculin (n=75; 77,30%), pentru 

UD (n=61; 62,89%), la pacienţi cu antecedente ulceroase (n=49; 50,52%), cu mai multe 
episoade hemoragice în antecedente (n=62; 63,92%), chiar cu peste trei (n=49; 50,52%). 
Frecvenţa maximă a intervenţiilor chirurgicale a fost la pacienţii cu vârsta între 40-49 ani 
(n=29; 29,90%) pentru UG (n=10; 10,31%) şi UD (n=19; 19,59%) şi între 50-59 ani(n=25; 
25,77%). Hemoragia a fost de intensitate mare la 73 (75,26%) pacienţi (UG = 28; 28,87% şi 
UD = 45; 46,40%) care au prezentat la internare Hb<9g/dl şi Ht<35%. Gastrofibroscopia 
(n=64) a identificat sângerare in jet, Forrest I, la 18 (28,13%) pacienţi. Intraoperator au fost 
identificate 36 (37,11%) localizări gastrice, cele mai multe în clasificarea Johnson I (mica 
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curbură=15; marea curbură=4; cardia=2; regiunea pilorică =8, faţa anterioară=1; faţa 
posterioară=5) şi 61 (62,89%) duodenale (bulb anterior=10; bulb posterior=30; bulbar 
dublu=14; postbulbar=6; duoden II=1). Internarea în spital după debutul hemoragiei s-a făcut 
între şase ore (n=15; 15,46%) şi după 72 ore (n=19; 19,59%). Pacienţii cu HDS cauzată de 
UG (n=36) s-au internat mai frecvent sub 12 ore de la debut (n=15), iar cei cu UD(n=61) 
peste 72 ore (n=17; 17,53%), dar, în cele mai multe cazuri internarea s-a făcut în primele 12 
ore (n=42; 43,30%). După internare, intervenţiile chirurgicale au fost efectuate sub şase ore 
(n=11; 11,34%), sub 24 ore (n=14; 14,43%) şi peste 24 ore (n=72; 74,23%). Leziunile 
identificate intraoperator au impus hemostaza in situ (n=10; 10,31%) sau excizia ulcerului 
însoţită de vagotomia tronculară (n=7; 7,22%), rezecţia gastrică cu gastroduodenoanastomoză 
(n=61; 62,89%) sau alte tipuri de operaţii. În evoluţia postoperatorie s-au înregistrat patru 
(4,12%) fistule digestive, trei supuraţii parietale şi 11 (11,34%) decese (Tabel IV). 

 
Tabel IV 

Factori de risc în producerea deceselor 
 

TOTAL DECESE CARACTERISTICA n % n % SEMNIFICAŢIE STATISTICĂ 

GASTRIC 36 37,11 5 13,89 LOCALIZARE DUODENAL 61 62,89 6 9,84 N.S 

M 75 77,32 8 10,67 SEX F 22 22,68 3 13,64 N.S. 

<50 49 50,52 2 4,08 VÂRSTA >50 48 49,48 9 18,75 p<0,05 

MICĂ 50 51,55 2 4,08 INTENSITATE HDS MARE 47 48,45 9 19,15 p<0,05 

DA 29 29,90 7 24,14 HDS ÎN 
ANTECEDENTE NU 68 70,10 4 5,88 p<0,01 

< 24 ORE 25 25,77 7 28,00 MOMENT OPERATOR > 24 ORE 72 74,23 4 5,56 p<0,005 

MEDICAL 41 42,27 3 7,32 TRATAMENT INIŢIAL CHIRURGICAL 56 57,73 8 14,29 N.S. 

I 18 18,56 4 22,22 FORREST II-III 44 45,36 2 4,55 p<0,05 

PEAN 61 62,89 5 8,20 TIP INTERVENŢIE ALTE 36 37,11 6 16,67 N.S. 

 
DISCUŢII 
Hemoragia digestivă constituie complicaţia cu incidenţa maximă în evoluţia UG şi UD 

[17]. Incidenţa anuală a hemoragiei este de 100 la 100 000 persoane [18], cu o scădere după 
1970, a hemoragiei în UD şi cu o scădere a internărilor în spital în perioada 1974-1984 
[19,20]. Absenţa scăderii incidenţei hemoragiei în UG pare a fi cauzată de creşterea 
consumului de aspirină, medicamente antiinflamatorii nesteroide (nonsteroidal 
antiinflamatory drugs - NSAID) sau de corticosteroizi, mai ales de către persoanele vârstnice 
şi de sex feminin, a căror pondere a crescut în ultimele decenii [12,18]. Rata anuală a 
intervenţiilor chirurgicale în urgenţă pentru ulcerul hemoragic a rămas constantă, cu variaţii 
între 3/100 000 şi 10/100 000 locuitori [12,21]. Eradicarea infecţiei cu Helicobacter pylori 
(Hp) în ulcerul necomplicat a redus rata recurenţei ulcerului, dar şi rata sângerării [3,22]. 
Eradicarea infecţiei cu Hp este obiectivul modern al tratamentului ulcerului [7,23]. Recurenţa 
ulcerului poate fi prevenită prin tratamentul de întreţinere, prin asocierea unui inhibitor al 
receptorilor H2 sau al pompei de protoni şi a două antibiotice [22,24,25]. Infecţia cu Hp este 
cofactor important în dezvoltarea UG şi UD [18,26]. Patogenitatea Hp este legată de prezenţa 
enzimelor şi a citotoxinelor. Citotoxinele ţin de genele Cag A şi Vac A, a căror frecvenţă 
variază în diverse părţi ale lumii şi în diferitele grupuri etnice [7,23,27]. Infecţia cu Hp este 
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prezentă la 70% dintre pacienţii cu UG şi la 95% la cei cu UD [7,23,24,27]. La pacienţii 
ulceroşi care au sângerat, eradicarea Hp reduce rata sângerării cel puţin pentru următorii doi 
ani [28]. Eradicarea infecţiei cu Hp este mai redusă în ţările în curs de dezvoltare din cauza 
costului crescut al medicamentelor sau pacienţii rămân refractari, ceea ce face ca chirurgia 
electivă să fie încă în actualitate [13,18]. Reducerea accidentelor ulceroase hemoragice poate 
fi obţinută şi prin profilaxia ulcerului, care trebuie instituită la pacienţii cu risc, ce se 
apreciază a fi în prezent de 1-2% [29], aşa cum sunt pacienţii internaţi pentru alte afecţiuni şi 
prezintă hemoragie digestivă importantă şi stau mai mult de trei zile în serviciile de terapie 
intensivă. În această categorie reamintim ponderea mare în spitalul nostru a traumatizaţilor 
cranio-cerebrali la care hemoragiile digestive sunt frecvent întâlnite din cauza stresului, 
folosirii medicaţiei antiinflamatorii, anticoagulantelor şi corticoterapiei [30-33]. 

În ulcerul hemoragic, în aproximativ 70-80% din cazuri, sângerarea se opreşte 
spontan, iar la aproximativ 80% dintre pacienţi continuă sau se reia după ce s-a oprit temporar 
[18]. Astăzi, tratamentul endoscopic începe să devină standardul pentru hemoragia activă 
confirmată endoscopic la pacientul ulceros cu risc crescut de resângerare, când endoscopic se 
identifică vasul care sângerează [34-37]. Dintre diferitele metode de hemostază endoscopică, 
(clipare [34-36], scleroterapie [37,38], termocoagulare [35]), cele mai bune rezultate s-au 
obţinut după coagularea endoscopică cu plasma de argon [37]. În hemostaza prin injectarea 
endoscopică, insuccesul este corelat cu prezenţa şocului hipovolemic, cu prezenţa sângerării 
active la endoscopie şi cu ulcerul localizat înalt pe mica curbură gastrică. Tratamentul 
endoscopic, daca a fost eficient, este urmat de o mortalitate redusă şi de puţine cazuri care 
necesită intervenţia chirurgicală secundară după tratamentul endoscopic, dar cu riscul creşterii 
mortalităţii [35,36,39]. 

Tratamentul chirurgical al ulcerului hemoragic poate fi instituit prin chirurgie primară 
de urgenţă, prin chirurgia secundară de urgenţă sau prin chirurgia electivă. Prezenţa 
complicaţiilor impune o chirurgie minim-invaziva [18,21,28,40]. Chirurgul modern trebuie să 
individualizeze tratamentul ulcerului hemoragic pe caracteristicile individuale ale pacientului, 
pe datele anatomice şi fiziologice, scopurile chirurgiei fiind o corectare sigură a complicaţiei, 
oprirea hemoragiei [41,42] cu o morbiditate şi mortalitate postoperatorie minimă şi cu 
evitarea efectelor tardive [43]. 

Hemoragia activă, masivă, refractară la tratament sau inaccesibilă controlului 
endoscopic are indicaţie de intervenţie chirurgicală primară de urgenţă [21,44-46]. Procentul 
insuccesului tratamentului endoscopic poate atinge 12-17% în UD [21] şi depinde de 
numeroşi factori: leziunea ulceroasă este inaccesibilă, pacientul este instabil hemodinamic, 
experienţa redusă în tratamentul endoscopic, problemele de organizare. 

Chirurgia secundară de urgenţă este necesară când reapare sângerarea necontrolabilă 
terapeutic, după tratamentul conservator sau operator. Sunt situaţii când după obţinerea 
hemostazei endoscopice, există riscul reluării sângerării, ceea ce impune continuarea 
tratamentului medicamentos, a controlului şi a tratamentului endoscopic. Riscul resângerării 
este mai ridicat la pacienţii care au prezentat şoc hemoragic sau prezintă anemie, suferă de 
coagulopatie, sunt spitalizaţi pentru alte afecţiuni importante sau, la repetarea endoscopiei, se 
confirmă hemoragia activă ori este vizibil vasul de la baza ulcerului [47]. Pentru depistarea 
reluării sângerării se poate folosi metoda Doppler [48]. Astăzi, tratamentul endoscopic poate 
controla hemostaza în 80-90% din cazuri [13]. 

După hemostaza endoscopică iniţială se continuă tratamentul medicamentos şi 
endoscopic, iar la pacientul cu risc crescut de resângerare se poate recurge la chirurgie 
electivă precoce cu diminuarea inconvenientelor şi a riscurilor chirurgiei în urgenţă. Chirurgia 
electivă precoce previne reluarea hemoragiei. Criteriile de definire a pacienţilor care prezintă 
risc crescut de resângerare sunt: vârsta de 60 ani şi peste, criteriul endoscopic Forrest I sau 
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Forrest II, dar cu hemoglobina sub 8g/dl, sau folosirea a mai mult de patru unităţi de sânge în 
24 ore [13,21]. 

Hemoragiile iniţiale necontrolabile, necesitatea înlocuirii unei cantităţi crescute de 
sânge şi pericolul reluării sângerării au determinat chirurgia mai agresivă [39,41]. 

Indicaţiile operatorii la pacienţii ulceroşi hemoragici depind de o serie de factori. Cu 
cât un pacient acumulează mai mulţi factori, cu atât intervenţia chirurgicală devine mai 
necesară, mai urgentă, dar şi mai riscantă. Alegerea momentului operator este de mare 
importanţă pentru viaţa pacientului, întârzierea actului chirurgical agravând prognosticul 
pentru p< 0,005, în cazuistica noastră. Răsunetul hemoragiei asupra organismului depinde de 
o serie de factori printre care: volumul hemoragiei actuale, ritmul cu care se pierde sângele, 
persistenţă sau reluarea ei, existenţa unor episoade hemoragice în antecedente, alte 
antecedente patologice, timpul scurs de la debutul hemoragiei până la intervenţia chirurgicală 
[42,44-46]. Dintre factorii care au influenţat alegerea momentului operator enumerăm:  

1) Caracterele hemoragice: a) amploarea pierderii de sânge; b) durata hemoragiei; c) 
reluarea hemoragiei; 

2) Răspunsul la terapia intensivă: a) imposibilitatea compensării hemodinamice; b) 
reechilibrare scurtă cu decompensare rapidă;  

3) Terenul patologic al pacientului; 
4) Localizarea ulcerului. 

Pacienţii care la internare au prezentat hipotensiune ortostatică, T.A.<100 mmHg şi 
Hb<9 g/dl ( n = 73; 75,26%) şi cu boli asociate, au necesitat preoperator tratament hemostatic 
şi reechilibrare volemică de urgenţă în serviciul de terapie intensivă. Am considerat că 
hemoragia este gravă la aceşti pacienţi, apreciere ce corespunde şi criteriilor de gravitate 
adoptate de Societatea Britanică de Gastroenterologie (B.S.G.). 

Am operat în urgenţă hemoragiile cataclismice şi hemoragiile grave (n=73; 75,26%), 
cu hipotensiune şi cu boli asociate coronariene, ateroscleroză, hepatice, renale şi cu vârsta de 
60 ani şi peste, la care un episod scurt de sângerare gravă poate avea urmări nefaste [39,40]. 
În plus, o hemostază spontană se realizează mult mai greu pe un vas cu ateroscleroză 
avansată. Alte indicaţii ale intervenţiei în urgenţă se referă la: hemoragia care nu se opreşte în 
ciuda tratamentului medicamentos (n=11; 11,34%); hemoragia care se repetă (n=18; 18,25%); 
criteriile endoscopice, cum ar fi fistula vasculară (28,13%) sau un vas vizibil în fundul 
ulcerului (19,59%) sau cheag aderent (56,70%); ulcerele gastrice gigante (n=11; 11,34%), la 
care chiar dacă s-a oprit hemoragia, riscul de repetare în scurt timp este foarte mare. Ulcerele 
gastrice gigante, cu nişa cu diametrul peste 25 mm, au o incidenţă mai mare la recurenţă şi la 
apariţia frecventă a hemoragiei în cursul evoluţiei. Dintre cei 62 (63,92%) pacienţi care au 
avut mai multe episoade hemoragice în antecedente, UG a fost cauza în 15 (15,46%) din 
cazuri. Spre deosebire de UD, în UG există o tendinţă de resângerare mai mare şi este o 
particularitate a istoricului natural al UG ce impune tratamentul chirurgical de la prima 
hemoragie. În ulcerul cronic, ţesutul fibros este abundent şi modifică structura histologică. 
Dacă ulcerul a fost confirmat la o vârstă tânără şi are o evoluţie lungă, prin gastrita cronică 
atrofică indusă de Hp (mai frecvent în UG decât în UD), celulele inflamatorii eliberează 
radicali liberi, macrofagele produc oxid nitric, nitraţi, nitrosamine şi creşte turnover-ul celular 
astfel predispunând la cancer gastric [49]. Riscul relativ al apariţiei cancerului gastric este mai 
mare la femei decât la bărbaţi, în cele două afecţiuni existând posibilitatea să aibă aceiaşi 
factori de risc. În antecedentele pacienţilor operaţi am identificat leziuni ulceroase cronice: 
UG (n=12; 12,37%) şi UD (n=37; 38,14%) şi repetate episoade hemoragice (n=62; 63,92%). 
Acestora li se adaugă situaţiile speciale când trebuie să intervenim în urgenţă la pacienţii care 
refuză transfuziile din motive religioase (n=8) sau de teama contractării unei boli contagioase 
(n=4), dar şi în situaţia când nu avem sânge disponibil pentru pacienţii cu grupe sanguine rare 
(n=18). Abţinerea de la intervenţia chirurgicală este generată de multe eşecuri, aşa cum se 
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spune: „prin nimic nu se poate înlocui ceea ce s-a pierdut printr-un tratament medical inutil 
prelungit”. Reanimarea făcută cu intenţia de a opri hemoragia şi a amâna intervenţia 
chirurgicală în hemoragia ulceroasă gravă este plină de riscuri, chiar dăunătoare. Tratamentul 
complex ce are în vedere reechilibrarea hidro-electrolitică şi volemică, precum şi corectarea 
anemiei, oricât ar fi de complex, nu poate opri hemoragia ulceroasă în toate cazurile, fiind 
necesara intervenţia chirurgicală. Reechilibrarea hidro-electrolitica şi volemică susţinută, se 
instituie preoperator, se continuă intra- şi postoperator. Tratamentul conservator complex a 
fost instituit în toate cele 344 HDS de natură ulceroasă, la care am înregistrat 10 decese. Mulţi 
pacienţi cu HDS (n=41; 42,27%) au fost transferaţi din alte servicii unde s-a început 
tratamentul conservator. Urmărind timpul scurs de la debutul hemoragiei digestive şi până la 
internare, constatăm că doar 15 (15,46%) pacienţi s-au internat în spital până în şase ore, 27 
(27,84%) până în 12 ore şi 24 (24,74%) sub 24 ore, restul (n=31; 31,95%) după acest interval 
de timp. Hemoragiile cauzate de UD au adus pacienţii în primele 24 ore în procent mai mare 
(n=36; 37,11%), decât cele secundare UG (n=30; 30,96%), hemoragiile grave fiind mai 
frecvente în UD (n=45; 46,40%). Continuarea sângerării şi absenţa răspunsului eficient la 
terapia intensivă, complexă şi susţinută, a impus intervenţia chirurgicală în primele şase ore la 
11 (11,34%) pacienţi şi la încă 14 (14,43%) până în 24 ore. 

Alegerea operaţiei este influenţată de tipul şi severitatea hemoragiei, de condiţiile ce 
ţin de pacient: sex, vârstă, localizarea ulcerului, boli concomitente, dar şi de experienţa 
chirurgului [43,50]. Deoarece rolul chirurgiei s-a schimbat enorm în ultimele decenii, scopul 
intervenţiei chirurgicale este oprirea hemoragiei şi apoi tratamentul patogenic. Procedeul 
operator va ţine seama de starea generală a pacientului, recurgând, când starea pacientului este 
gravă, la operaţie cât mai puţin invazivă [43]. Hemostaza chirurgicală poate fi obţinută prin 
ligaturarea vasului care sângerează sau prin excizia ulcerului asociată vagotomiei sau rezecţiei 
gastrice [21,43,50,51]. În analiza multivariată a tratamentului chirurgical în urgenţă pentru 
ulcer hemoragic, procedeele minim-invazive (legarea vasului sau excizia ulcerului) şi 
procedeele chirurgicale convenţionale (vagotomie sau gastrectomie parţială) nu există 
diferenţe între cele două procedee chirurgicale în privinţa instabilităţii, dar resângerarea este 
mai mare după procedeele conservatoare [21,43,50]. Gastrotomia pentru hemostaza „in situ” 
poate fi urmată, când este posibil, de vagotomie tronculară cu antrectomie sau vagotomie 
selectivă, eventual extinsă [18,21,43]. În UG este preferată excizia ulcerului, existând riscul 
unei leziuni neoplazice, iar dacă ulcerul este gigant, cronic, penetrant, se preferă operaţia 
radicală, rezecţia gastrică [50]. În UD hemoragic este preferabilă ligaturarea vasului. Dacă se 
efectuează vagotomie tronculară este preferată gastro-jejunoanastomoza piloroplastiei, aceasta 
din urmă având tardiv mai multe inconveniente. Vagotomia tronculară cu antrectomie poate fi 
înlocuită de vagotomie hiperselectivă [52], eventual extinsă, cu condiţia existenţei 
posibilităţilor tehnice şi a experienţei în domeniu [18,21,43,50]. Procedeele radicale dau 
rezultate mai bune, dar se asociază cu o morbiditate importantă [21]. Prevenirea resângerării 
necesită tratamentul de eradicare a infecţiei cu Hp [13,28]. Eradicarea infecţiei cu Hp reduce 
rata resângerării [21]. 

În lotul de 97 pacienţi operaţi, sutura leziunilor cu hemostaza „in situ” a fost efectuată 
la 10 (10,31%) (UG=6; UD=4) pacienţi, vagotomia tronculară bilaterală cu ulcero-excizie la 
şapte (7,22%) pacienţi (UG=2; UD=5), gastrectomie parţială cu gastro-duodenoanastomoză la 
61 (62,89%) (UG=22; UD=39) sau gastro-jejunoanastomoza tip Reichel-Polya la 12 (13,87%) 
pacienţi (UG=4; UD=8) sau tip Hoffmeister-Finsterer la şapte (7,21%) (UG=2; UD=5). În 
evoluţia postoperatorie s-au înregistrat: fistulă digestivă (n=4, 5,06%), supuraţie parietală 
(n=3) şi 11 (11,34%) decese, cinci după UG (doi bărbaţi şi trei femei) şi şase după UD (cinci 
bărbaţi şi o femeie), fără diferenţă statistică semnificativă după tipul operaţiei. Mortalitatea 
raportată în literatură, variabilă în diverse statistici, este în medie, de 10% [18,21]. În 
producerea celor 11 decese, ca factori de risc au intervenit, pentru p<0,01, existenţa HDS în 
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antecedente, pentru p<0,05: vârsta peste 50 ani, intensitatea şi gravitatea hemoragiei 
confirmată clinic, prin constante de laborator şi fibroscopic, iar pentru p<0,005 intervenţiile 
efectuate precoce, în primele 24 ore. 

 
CONCLUZII 
Hemoragiile digestive din UG sau UD, expun pacientul la un risc letal mare, tradus 

prin 11,34% decese, evoluţia depinzând în mare măsură de promptitudinea şi calitatea actului 
medical (p<0,05). Astăzi, tratamentul endoscopic devine standardul pentru hemoragia activă, 
confirmată endoscopic, la pacientul cu risc crescut de resângerare. Hemoragia activă, masivă, 
refractară la tratament sau inaccesibilă controlului endoscopic are indicaţie de intervenţie 
chirurgicală de urgenţă. Corectarea anemiei secundare post-hemoragie impune un tratament 
susţinut de reechilibrare hidro-electrolitică şi volemică, efectuat pre-, intra- şi postoperator. 
Reanimarea făcută cu intenţia de a opri sângerarea şi de a amâna intervenţia chirurgicală în 
hemoragiile digestive ulceroase grave este plină de riscuri, chiar dăunătoare.  

Evoluţia postoperatorie a celor 97 pacienţi a fost influenţată de vârsta pacientului 
(p<0,05), de gravitatea hemoragiei digestive (p<0,05) confirmată endoscopic (p<0,05), de 
existenţa în antecedente a episoadelor hemoragice (p<0,01) şi de momentul operator 
(p<0,005). 

Hemoragia digestivă superioară este domeniul de patologie unde se intersectează 
probleme de performanţă tehnică şi chirurgicală, de disciplină şi etică profesională şi de 
probleme economice.  
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SCREENING FOR COLORECTAL CANCER (Abstract): The aim of this paper is a review of the main 
procedures for early diagnosis of colorectal cancer, especially for the asymptomatic individuals with high risk to 
develop this neoplasm, devise the risk groups to develop this cancer and to study the management of these. The 
advantages and disadvantages or limitations of screening modalities for colorectal cancer, such as faecal occult 
blood testing with old guaiac-based tests or the new tests for detecting faecal deoxyribonucleic acid of tumor 
cells, endoscopic screening by flexible sigmoidoscopy, colonoscopy, or CT-colonography and double contrast 
barium enema examination, are evaluated. The most accurate diagnosed sensibility (95-97%) belong to total 
colonoscopy with biopsy, barium enema having a lower sensibility (83%); the easiest and cheaper screening 
method represent guaiac-based faecal occult blood tests but with a global predictive positive value of only 5-
10%. In our country, as it’s known, most of the colorectal cancer patients presents to the doctor in an advanced 
local stage or with distant metastases or in other situations like perforation, obstructive or hemorrhaged 
complications. In all these cases the therapeutic resources are limited and the survival is much diminished. The 
situation would be different if in the precocious diagnosis in the incipient stage of the colorectal neoplasm, 
proper treatment resources may assure to these patients a higher life hope. A proper national healthy political 
program that will promote some fesabile screening programs could diagnose and treat patients with colorectal 
neoplasm in incipient stages, with the result of prolonged survival and disease-free interval and complete socio-
professional reinstatement. These national screening programs may absolve the expensiveness on the patients 
care with the colorectal neoplasm cancer in the advanced stages that have a poor prognosis 
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INTRODUCERE 
Se poate estima că anual la peste 50% dintre pacienţii cu cancer colorectal, care altfel 

ar deceda datorită complicaţiilor neoplaziei, li s-ar putea prelungi supravieţuirea dacă 
afecţiunea lor ar fi prevenită sau cel puţin diagnosticată mai precoce într-un stadiu curabil. 
Numai în SUA mor anual de cancer colorectal aproximativ 56.300 pacienţi [1]. 

Riscul de a face cancer colorectal poate fi redus printr-o activitate fizică regulată şi o 
dietă adecvată dar tratamentul este efectiv eficient numai când afecţiunea este detectată din 
timp. Aceste motive justifică atenţia deosebită acordată în ultima vreme perfecţionării 
strategiilor de diagnosticare precoce a cancerului colorectal, în special la persoanele 
asimptomatice, pentru că, apariţia simptomatologiei specifice înseamnă că neoplasmul se află 
într-un stadiu avansat. 

Diagnosticul cancerului colorectal ţine seama de sensibilitatea diagnostică şi 
adresabilitatea investigaţiilor paraclinice specifice. Cea mai mare sensibilitate diagnostică 
(95-97%) o are colonoscopia totală cu prelevarea de biopsii; irigografia cu dublu contrast are 
o sensibilitate mai mică (83%) dar poate oferi în plus informaţii suplimentare în leziunile 
obstructive şi fistulizante, însă este limitată în evaluarea colonului distal, motiv pentru care se 
poate asocia cu sigmoidoscopia flexibilă pentru explorarea ultimilor 60 de cm ai colonului, 
această asociere putând înlocui colonoscopia [2]. 

Screeningul cancerului colorectal se referă la evaluarea periodică a pacienţilor 
asimptomatici cu risc de a dezvolta această neoplazie. Cancerul colorectal are o serie  de 
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particularităţi care îl fac ideal pentru screening: este o afecţiune frecventă cu evoluţie fatală în 
cazul când nu este diagnosticat şi tratat în stadii precoce; se dezvoltă din leziuni precursoare 
bine definite, adenoamele colorectale, ale căror excizie previne dezvoltarea cancerului; 
progresează lent din stadiile precoce curabile chirurgical către stadiile avansate şi 
metastazante; testele de screening folosite sunt cost-eficiente şi larg accesibile [2]. 

Orice test de screening trebuie să fie sensibil diagnostic, să fie specific afecţiunii şi 
larg accesibil, în special în ce priveşte costul. În privinţa cancerului colorectal au fost evaluate 
prin numeroase studii următoarele metode de screening : testul pentru hemoragiile oculte 
fecale, sigmoidoscopia flexibilă, colonoscopia şi irigografia în dublu contrast. În ultimul timp 
se încearcă introducerea printre metodele de screening colorectal a unor metode moderne, 
neinvazive – colonoscopia virtuală şi testarea genetică a scaunului pentru ADN neoplazic. 

 
DETECTAREA HEMORAGIILOR OCULTE FECALE 
Aşa cum se ştie, tumorile colorectale sângerează în cantităţi mici intralumenal, 

intermitent şi repetitiv încă din stadiile precoce sub formă hemoragiilor oculte, cantitatea de 
sânge fiind proporţională cu dimensiunea polipilor şi cu stadiul cancerului colorectal, dar şi cu 
topografia tumorii. Cel mai mult sângerează tumorile canceroase de pe cecoascendent (în 
medie 9 ml/zi) iar cea mai mică cantitate de sânge pierdut zilnic o dau tumorile de pe colonul 
distal (sub 2 ml/zi); polipii colorectali determină sângerări medii de circa 1,3 ml/zi, indiferent 
de localizare [2,3] (Tabel I). 

Sunt mai multe feluri de teste pentru detectarea hemoragiilor oculte fecale (FOBT – 
“fecal occult blood testing”) dar cel mai folosit este testul cu hârtie impregnată cu o substanţă 
indicator numită guaiac, versiunea cea mai comercializată şi studiată fiind testul 
HEMOCCULT. Acest indicator incolor este oxidat, în prezenţa peroxidazei şi peroxidului de 
hidrogen (hemoglobina având activitate peroxidazică), la un pigment albastru (quinona) care 
este vizibil imediat.  

Cantitatea de sânge pierdută zilnic prin scaun în mod normal este sub 1 ml. Pentru a fi 
detectat prezenţa sângelui în fecale şi a se pozitiva testul Hemoccult sunt necesari cam 2 ml 
sânge. Pentru a reduce la maximum şansele de obţinere a unui rezultat fals negativ prin 
testarea unei singure probe de fecale (care ar fi de circa 40-50%), este necesară testarea mai 
multor probe din mai multe scaune. Se recomandă recoltarea a două probe din zone diferite 
ale fiecărui scaun de pe parcursul a trei zile consecutive (în total 6 probe). Tot în sensul 
reducerii ratei de rezultate false (pozitive) cu 2 zile anterior şi pe parcursul colectării probelor 
din scaun pacientului i se solicită să menţină nişte restricţii alimentare şi medicamentoase, în 
sensul de a nu consuma carne roşie, cireşe,  roşii, sau a lua aspirină ori alte antiinflamatorii 
nonsteroidiene. 

Testul nu este însă specific cancerului colorectal, şi alte leziuni colonice 
noncanceroase sau alte leziuni sângerânde de tract digestiv  putând pozitiva testul. Astfel, 
rezultate fals pozitive (cca 2-6% din cazuri) apar în cazul polipilor colorectali, diverticulilor, 
leziunilor anorectale (hemoroizi, fisuri, rectite) ori altă patologie de tract digestiv superior 
care determină sângerare digestivă (gingivoragii, epistaxis ingerat, hernii hiatale, gastrite, 
ulcere gastrodudenale, tumori gastrice, intestinale, etc.). Deasemenea, o serie de compuşi 
alimentari cu activitate peroxidazică, cum ar fi carnea roşie, unele fructe sau legume (roşii, 
cireşe) pot pozitiva testul. Nu în ultimul rând, unele medicamente frecvent utilizate (aspirina 
sau alte antiinflamatorii nesteroidiene) pot determina sângerări digestive şi influenţa fals 
testul Hemoccult.  

Cel mai mare dezavantaj al testului Hemoccult îl constituie rezultatele fals negative, 
care apar în circa 40% din cazuri. Cauzele acestor rezultate fals negative sunt : prezenţa 
vitaminei C în dietă (un antioxidant natural care interferă cu activitatea peroxidazică), 
nerespectarea unei diete bogate în reziduuri, folosirea unor teste expirate, degradarea 
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hemoglobinei de către bacteriile colonice (prin stocarea probelor de scaun), pregătirea 
necorespunzătoare şi incompletă a eşantioanelor. O altă cauză  importantă de rezultat fals 
negativ este ca leziunea canceroasă să nu sângereze în momentul prelevării scaunului. 
Cantitatea de sânge pierdută zilnic depinde şi de topografia tumorii maligne, tumorile de 
colon distal sângerând în cantitatea mai mică decât cele localizate pe cecoascendent, ceea ce 
reprezintă tot un factor de influenţare negativă a rezultatului testului (Tabel I). 

Pentru a-i creşte sensibilitatea de detecţie a sângelui, testul se poate hidrata cu o 
picătură de apă înainte de procesarea probelor. În forma sa nehidratată, testul Hemoccult are o 
sensibilitate de 72-78 % şi o specificitate de 98%; rehidratarea probelor creşte sensibilitatea 
testului la 88-92%, dar scade specificitatea la 90-92% [2]. 

 
Tabel I 

Cantitatea medie zilnică de sânge pierdut în cancerul colorectal în funcţie 
de localizarea tumorii şi detectibilitatea prin testul Hemoccult [3] 

 

LOCALIZAREA TUMORII CANTITATEA MEDIE DE 
SÂNGE PIEDUTĂ ZILNIC (ml) 

RATA DE REZULTATE FALS 
NEGATIVE ALE TESTULUI 

HEMOCCULT (metoda standard) 
Cec şi colon ascendent 9,3 17% 

Colon transvers şi descendent 1,5 46% 
Colon sigmoid 1,9 36% 

Rect 1,8 31% 
TOTAL  31% 

 
Pozitivarea testului, după excluderea posibilităţii unui rezultat fals poztiv, implică 

continuarea investigaţiilor (sigmoidoscopie flexibilă/ colonoscopie/ irigografie) pentru 
diagnosticarea unui eventual cancer colorectal.  

Valoarea predictivă pozitivă globală a testului este de doar 2-6%, pentru adenoamele 
colorectale este de circa 20% iar pentru cancerul colorectal este 5-10% (ceea ce înseamnă că 
la fiecare 10-20 persoane cu testul pozitiv investigaţia endoscopică ulterioară – de regulă 
colonoscopia- nu va identifica nici un cancer, supunând inutil pacientul la acestă manevră 
invazivă şi crescând costurile screening-ului). Totuşi dintre cei diagnosticaţi cu cancer 
colorectal prin această metodă iniţială, majoritatea erau în stadii incipiente (Dukes A şi B), 
ceea ce indică faptul că folosindu-se acest test în screening creşte semnificativ şansa 
diagnosticării precoce a acestui cancer. 

Pe un studiu care a cuprins 9709 persoane asimptomatice cu vârsta peste 40 de ani, 
doar 50% din cei cu testul Hemoccult pozitiv au avut leziuni neoplazice: 38% polipi peste 5 
mm diametru şi doar 12% cancer colorectal. Ceilalţi 50% au avut numai diverticuloză, polipi 
sub 5 mm sau nu au prezentat nici o cauză [4]. 

Datele despre mortalitate arată un alt beneficiu al testării pentru hemoragiile oculte 
fecale. Studiul Minnesota, un trial larg randomizat care a studiat efectele screening-ului 
pentru hemoragiile oculte fecale, a arătat că după 13 ani de urmărire, grupul de persoane 
testate anual a avut o reducere a mortalităţii datorate cancerului colorectal cu 33%, dar pentru 
cei testaţi la 2 ani această reducere a fost nesemnificativă, de doar 5%. Probele de scaun au 
fost hidratate ceea ce a condus la o valoarea predictivă pozitivă de 9,8%, tradusă printr-o rată 
a diagnosticării cancerului prin colonoscopie de 38% [5]. Prin testarea cu Hemoccult şi alte 
studii au demonstrat reducerea mortalităţii asociate cancerului colorectal cu 18-43%.[3]. 

Intervalul de screening recomandat pentru testarea sângerărilor oculte fecale este de 1 
an. 

În scopul reducerii ratei de rezultate fals pozitive şi a creşterii senzitivităţii s-au utilizat 
şi alte tipuri de teste cum ar fi: Hemoccult SENSA (un test cu guaiac dar mai sensibil), 
HemeSelect (un test pentru detectarea hemoglobinei umane prin metode imunochimice) sau 

 21



Articole de sinteza                                                                Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol.3, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 
 

HemoQuant ( pentru detectarea cantitativă a sângerării fecale prin fluorescenţă). Testările 
comparative au arătat că HemeSelect a fost cel mai sensibil în detectarea adenoamelor şi 
cancerului colorectal [3] 

Metoda de depistare a hemoragiilor oculte fecale are desigur avantaje şi dezavantaje 
de care trebuie să se ţină cont în strategia de screening pentru cancerul colorectal. 

Avantajele testului pentru hemoragiile oculte fecale: 
- este uşor de folosit; 
- rezultatele sunt gata imediat şi uşor de citit; 
- este convenabil şi ieftin; 
- poate depistează leziunea canceroasă (prin investigaţiile ulterioare pozitivării testului) 

în stadii incipiente, curabile; 
- complianţa pacienţilor este bună la persoanele motivate (cu risc); 

Dezavantajele testului pentru hemoragiile oculte fecale: 
- o participare scăzută a populaţiei în general (complianţa generală de 50-70%); 
- rata mare a rezultatelor fals negative (pentru testarea unei singure probe este de 40-

50%; pentru testarea corectă circa 31-40%). Acesta depinde de stocarea prelungită a 
probelor (se degradează hemoglobina), de topografia tumorilor colorectale (cele de pe 
colonul distal sunt mai greu detectabile) şi de sângerarea intermitentă a acestora. 

- rata rezultatelor fals pozitive (2-6%); 
- valoarea predictivă pozitivă pentru cancerul colorectal scăzută (5-10%). 

 
SIGMOIDOSCOPIA FLEXIBILĂ 
Recomandarea utilizării sigmoidoscopiei ca metodă de screening s-a bazat pe 

constatările studiilor că riscul de a dezvolta cancer colorectal scade considerabil când sunt 
îndepăratate leziunile precanceroase – polipii adenomatoşi. Au fost folosite atât 
rectosigmoidoscopia rigidă (de 25 cm) cât şi sigmidoscopia flexibilă (de 60 cm), aceasta din 
urmă înlocuind-o treptat pe prima datorită explorării unui segment mai mare de colon, a 
imaginilor scopice de o claritate mai mare şi, nu în ultimul rând, datorită unei toleranţe mai 
bune de către pacienţi. 

Faţă de testele pentru hemoragiile oculte fecale, sigmoidoscopia flexibilă are unele 
avantaje, permiţând vizualizarea directă a colonului (ultimii 60 de cm) cu identificarea şi 
biopsierea ţintită a leziunilor detectate. Marele său avantaj îl reprezintă sensibilitatea 
diagnostică şi specificitatea sa. Astfel, sensibilitatea este de 96,7% pentru cancer şi polipii de 
dimensiuni mari (> 1cm) şi 73,3% pentru polipii mici, < 1cm, iar specificitatea este de 94% 
pentru cancer şi polipii de dimensiuni > 1 cm, respectiv 92% pentru polipii de dimensiuni 
mici, < 1 cm [6]. Pentru aceste beneficii pacienţii trebuie să ia în calcul riscul de perforaţie 
intestinală de 2/10.000 explorări, mai ales când se asociază o rezecţie de polipi [7]. 

Evident, diagnosticarea leziunilor depinde de gradul inserţiei transaanale a 
endoscopului, funcţie de condiţiile anatomice locale şi toleranţa pacientului. Când tot 
sigmoidoscopul poate fi introdus pe distanţa de 60 cm de la orificiul anal, pot fi detectate 40-
60% dintre polipii şi cancerele colorectale, dacă se explorează doar 35 de cm pot fi 
diagnosticate doar 30-40% dintre aceste leziuni, iar în cazul explorării a doar  25 de cm, 
numai 20-30% dintre cancere şi polipi adenomatoşi pot fi detectate [6]. Totuşi, per total, 
metoda ratează diagnosticul cancerelor de colon proximal (40% din toate cancerele 
colorectale) şi a cca 10-15% dintre cancerele de sigmoid [8]. 

S-a propus ca intervalul de screening pentru sigmoidoscopie pentru persoanele cu 
polipi adenomatoşi să fie de 10 ani, interval de timp care ar fi necesar transformării maligne a 
polipilor adenomatoşi, dar pentru persoanele asimptomatice, cu vârsta peste 50 de ani, cel mai 
eficace interval pentru supravegherea sigmoidoscopică este de 5 ani, acesta fiind în final 
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recomandat  [7]. Sigmoidoscopia flexibilă se combină în screening cu testarea anuală pentru 
hemoragii oculte fecale (Tabel II).  

Utilizând sigmoidoscopia flexibilă ca metodă de screening s-a estimat o reducere cu 
45% a mortalităţii datorate cancerului colorectal până la vârsta de 80 de ani [2]. Complianţa la 
screening este în medie de 31-53%, fiind mai mare în cazul persoanelor peste 50 de ani, de 
sex feminin, cu istoric familial de cancer colorectal [6].  

În pofida avantajelor sale, sigmoidoscopia flexibilă are marele dezavantaj) al unei 
explorări insuficiente a cadrului colonic (doar a ultimilor 60 de cm), ceea ce face ca indiferent 
de rezultatul obţinut (fie unul pozitiv de detectare a polipilor sau cancerului, fie unul negativ, 
dar la pacienţi aparţinând grupelor de risc crescut), să fie necesară o explorare extinsă la 
întreg intestinul gros. Două alte investigaţii vin să compenseze dezavantajul sigmoidoscopiei: 
irigografia cu dublu contrast şi colonoscopia. 

 
IRIGOGRAFIA CU DUBLU CONTRAST 
A fost introdusă ca metodă de screening atunci când s-a constatat o reducere a 

moratalităţii prin cancer colorectal datorită depistării precoce a polipilor şi leziunilor 
canceroase, sarcină de care se achită cu oarecare succes această investigaţie radiologică a 
întregului intestin gros. 

Irigografia cu dublu contrast (bariu/aer) explorează satisfăcător colonul în 90-95 % din 
cazuri, putând înlocui singură, sau mai ales în asociaţie cu sigmoidoscopia flexibilă, 
colonoscopia, în special când aceasta din urmă este contraindicată.  

Sensibilitatea irigografiei este de 50-80% pentru detectarea polipilor sub 1 cm, 70-
90% pentru detectarea polipilor peste 1 cm, şi aproximativ 85% pentru detectarea cancerului 
colorectal în stadii incipiente (Dukes A şi B), o sensibilitate inferioară, însă, colonoscopiei 
[2,6]. Winawer et al. [6,7] au arătat că irigografia cu dublu contrast are o senzitivitate şi 
specificitate mai mare decât ale testelor pentru hemoragiile oculte fecale sau ale 
sigmoidoscopiei flexibile, dar mult mai reduse decât ale colonoscopiei, detectând doar 32 %  
din polipii adenomatoşi sub 0,5 cm, 53% din polipii cu dimensiunea între 0,6-1 cm şi doar 
48% din polipii > 1 cm diagnosticaţi la colonoscopie. 

Intervalul recomandat pentru screeningul cancerului colorectal utilizând irigografia cu 
dublu contrast este de 5-10 ani, rezultat din datele de istorie naturală a cancerului colorectal şi 
din consideraţiile privind performanţele, costul şi securitatea metodei [6,7] (Tabel II). Pentru 
o creştere a performanţelor screening-ului, irigografia cu dublu contrast (care are o 
sensibilitate diagnostică limitată pe segmentul rectosigmoidian) se asociază cu 
sigmoidoscopia flexibilă, ceea ce duce la o creştere a sensibilităţii la 98% pentru detectarea 
cancerului „şi, respectiv, 99%  pentru adenoamele colorectale [2]. 

 
Tabel II  

Strategia de screening pentru cancerul colorectal recomandată de 
„American Cancer Society” pentru persoanele asimptomatice cu vârsta peste 50 de ani 

 

PROCEDEUL DE SCREENING INTERVALUL DE TIMP 
Testul pentru hemoragiile oculte fecale anual 

Sigmoidoscopieflexibilă la 5 ani 
Combinaţia Hemoccult / sigmoidoscopie flexibilă anual / la 5 ani 

Irigografie cu dublu contrast / sigmoidoscopie la 5-10 ani 
Colonoscopie la 10 ani 

 
COLONOSCOPIA 
Este metoda de maximă acurateţe diagnostică a cancerului colorectal şi polipilor 

(“golden standard”), permiţând biopsierea multiplă şi ţintită a leziunilor depistate în lumenul 
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colonic, dar şi rezecţia polipilor, cu atât mai mult utilă, dacă sunt situaţi pe colonul drept unde 
nu pot fi abordaţi altfel.  

Numeroase studii au stabilit clar că frecvenţa diagnosticării leziunilor creşte 
proporţional cu lungimea segmentului de colon explorat. Deşi nu există date prospective, este 
de presupus că acest lucru se traduce în scăderea cea mai semnificativă a mortalităţii prin 
cancer colorectal dintre toate metodele de screening folosite. În studiile destinate screening-
ului, colonoscopia poate vizualiza cecul (staţia terminus a colonoscopiei totale) în 98,6% din 
cazuri [2,6]. Explorarea incompletă necesită repetarea ulterioară a investigaţiei sau 
completarea ei cu irigografia cu dublu contrast. 

Sensibilitatea metodei în detectarea leziunilor canceroase este de 96,7% (cea mai mare 
comparativ cu celelalte metode) şi de 85% pentru detectarea polipilor largi, dar aceasta scade 
la 78,5% în cazul diagnosticării polipilor de dimensiuni mici, < 5 mm; specificitatea globală a 
metodei este de 98% [6,7]. 

 

Tabel III 
Comparaţia sensibilităţii diagnostice, rezultatelor false, complicaţiilor şi costurilor pentru diferitele 

metode de screening ale cancerului şi polipilor colorectali [3,9,10]. 
 

METODE DIAGNOSTICE ALE POLIPILOR 
ADENOMATOŞI ŞI CANCERULUI COLORECTAL: 

PROCENTAJUL DE 
DIAGNOSTICARE 

Rectosigmoidoscopie rigidă 30% 
Sigmoidoscopie flexibilă (60 cm) 55% 

Colonoscopie 95% 
Irigografie cu dublu contrast (bariu-aer) 92% 

Irigografie simplă (bariu) 85% 
RATA DE REZULTATE FALS NEGATIVE PROCENTAJUL 

FOBT (“fecal occult blood testing”)- testarea pentru hemoragiile oculte fecale 40% 
Sigmoidoscopie flexibilă 15% 

Colonoscopie 5% 
Irigografie cu dublu contrast 15% 

Irigografie simplă 30% 
RATA DE REZULTATE FALS-POZITIVE PROCENTAJUL 

FOBT 2% 
Irigografie cu dublu contrast 3,5% 

Irigografie simplă 3% 
COMPLICAŢII PROCENTAJUL 

Frecvenţa sângerării după colonoscopie diagnostică 0,15% 
Frecvenţa sângerării după polipectomie colonoscopică 2% 
Frecvenţa perforaţiei pentru colonoscopie diagnostică 0,2% 

Frecvenţa perforaţiei pentru polipectomie colonoscopică 0,38% 
Frecvenţa perforaţiei pentru sigmoidoscopie 0,011% 

COSTURILE PROCEDURII PREŢUL (în dolari USA 
– anul 2000) [10] 

FOBT 3,50 $ 
Sigmoidoscopie flexibilă 400,56 $ 

Colonoscopie 695,95 $ 
Colonoscopia cu polipectomie 1003,76 $ 
Irigografie cu dublu contrast 118,86 $ 

Irigografie simplă 159,77 $ 
 

Faţă de sigmoidoscopia flexibilă ar avantajul sensibilităţii diagnostice net superioare, a 
imaginilor video mult mai clare, a executării manevrelor intervenţionist-endoscopice cu o 
siguranţă mai mare; dezavantajele principale ar rezulta din preţul de cost mai îndelungat, 
necesitatea pregătirii mecanice mai laborioase a colonului, necesitatea personalului calificat, 
ş.a. Intervalul de screening recomandat pentru colonoscopie este de 10 ani, timpul estimat că 
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ar fi necesar transformării maligne a polipilor adenomatoşi, dar şi datorită preţului de cost 
ridicat al metodei [7]. 

Trebuie reţinut că fiecare dintre aceste metode de screening în cancerul colorectal au 
avantajele şi dezavantajele lor comparative, oglindite în gradul sensibilităţii diagnostice, a 
rezultatelor false, complicaţiilor sau a preţului de cost (Tabel III). 

 
 
GHIDURILE DE SCREENING PENTRU CANCERUL COLORECTAL 
Este meritul Societăţii Americane pentru studiul Cancerului (ACS – “American 

Cancer Society”) că a adoptat o strategie de screenig pentru depistarea precoce a cancerului 
colorectal în funcţie de gradul de risc al apariţiei acestei boli neoplazice. S-a stabilit că vârsta 
de începere a screeningului pentru persoanele asimptomatice să fie de 50 de ani [7]. 

Împărţirea populaţiei asimptomatice într-o grupă de risc se va face în funcţie de vârstă 
şi de antecedentele personale sau familiale, majoritatea (70-80%) având risc scăzut de a face 
cancer colorectal , şi numai 5-10% fiind încadrate în grupa de risc crescut (Tabel IV.).  

 
Tabel IV 

Încadrarea persoanelor asimptomatice în grupele de risc de a face cancer colorectal [7] 
 

FACTORUL RISC SCĂZUT 
(70-80% din cazuri) 

RISC MODERAT 
(15-20%) 

RISC CRESCUT 
(5-10%) 

VÂRSTA 50 sau peste 50 de ani orice vârstă orice vârstă 

ANTECEDENTE 
PERSONALE --- 

-Polipi adenomatoşi 
-Cancer colorectal 

-Cancer ovarian sau uterin 

Boli inflamatorii cronice 
intestinale: -R.C.U.H, boala 

Crohn 

ANTECEDENTE 
HEREDO-

COLATERALE 
--- 

O rudă de gradul I cu vârsta 
< 60 de ani, ori 2 sau mai 
multe rude de gradul I de 

orice vârstă având 
antecedente de : 

- polipi adenomatoşi 
- cancer colorectal. 

Antecedente familiale de: 
- polipoză adenoamtoasă 

familială; 
- cancer colorectal 

nonpolipozic ereditar. 

 
 
1. SCREENINGUL POPULAŢIEI CU RISC SCĂZUT 
În această grupă sunt încadraţi persoanele asimptomatice fără antecedente personale 

sau familiale caracteristice grupelor de risc mediu şi crescut. Orice persoană cu simptome 
posibil de atribuit unui cancer colorectal va urma investigaţiile necesare pentru diagnosticarea 
acestuia, screening-ul fiind rezervat celor fără nici un simptom specific. Aceştia din urmă vor 
efectua investigaţii conform tabelului 2., incluzând o testare pentru detectarea hemoragiilor 
oculte fecale anual, o sigmoidoscopie flexibilă la 5 ani şi o colonoscopie totală la 10 ani. Se 
va avea în vedere şi tuşeul rectal efectuat atât premergător investigaţiilor invazive din 
screening, cât şi la examinarea medicală fizică periodică de către medicul de familie. 

 
2. SCREENINGUL POPULAŢIEI CU RISC MODERAT 
Grupa de risc moderat cuprinde indivizii de orice vârstă, asimptomatici dar având în 

antecedentele personale sau familiale, polipi adenomatoşi sau cancer colorectal, inclusiv la 
nivel uterin sau ovarian (posibil sd. Lynch I). Screeningul pentru aceştia este mai agresiv, 
implicând examinarea întregului intestin gros preferabil prin colonoscopie totală, alternativa 
fiind irigografia cu dublu contrast asociată eventual cu sigmoidoscopia flexibilă. Intervalul de 
screening este de 3 ani; dacă rezultatul este negativ se repetă colonoscopia la 5 ani (Tabel V). 
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Tabel V 
Ghidurile de supraveghere şi screening recomandate de “American Cancer Society” pentru persoanele cu 

risc mediu şi crescut de cancer colorectal [7,12] 
 

GRADUL DE RISC SCREENING-UL INIŢIAL URMĂRIREA ULTERIOARĂ ŞI  
INTERVALUL DE TIMP 

RISC MODERAT 
ANTECEDENTE PERSONALE 

Polip adenomatos unic, de 
dimensiune mică (sub 1 cm). 

Colonoscopie la momentul  
diagnosticului polipului (+/- 
rezecţie); 

Repetă colonoscopia totală (eventual 
irigografie cu dublu contrast) la 3 ani 
de la diagnostic. Dacă rezultatul este 
negativ, urmează recomandările 
pentru grupa de risc scăzut de cancer. 

Polip adenomatos mare (>1cm) sau 
mai mulţi polipi indiferent de 
dimensiune. 

Colonoscopie la momentul  
diagnosticului polipului şi rezecţie 
(risc mare de transformare malignă); 

Repetă colonoscopia totală (sau 
irigografie cu dublu contrast) la 3 ani 
de la rezecţia iniţială a polipului. Dacă 
rezultatul este negativ repetă 
colonoscopia totală la fiecare 5 ani. 

Cancer colorectal diagnosticat şi/sau 
operat (rezecţie cu intenţie de 
radicalitate). 

Colonoscopie totală (sau irigografie 
cu dublu contrast) în perioada 
perioperatorie şi la un an de la 
rezecţie 

Dacă rezultatul este normal, repetă 
colonoscopia totală (saul irigografie 
cu dublu contrast) la 3 ani. Dacă şi 
aceasta este normală, se repetă la 
fiecare 5 ani. 

Cancer ovarian sau uterin 
Colonoscopie totală (sau irigografie 
cu dublu contrast) la un an de la 
diagnostic. 

Repetă colonoscopia totală (sau 
irigografie cu dublu contrast) la 
fiecare 5 ani. 

ANTECEDENTE FAMILIALE 
O singură rudă de gradul I < 60 de ani 
diagnosticată cu polipi adenomatoşi 
sau cancer colorectal sau mai multe 
rude de grd. I cu antecedente de acest 
fel 

Colonoscopie totală (sau  irigografie 
cu dublu contrast) la 40 de ani sau cu 
10 ani mai devreme decât vârsta celei 
mai tinere rude diagnosticată cu  
cancer; 

Colonoscopie totală (sau irigografie 
cu dublu contrast) la fiecare 5 ani. 

RISC CRESCUT 
ANTECEDENTE PERSONALE 

Boli inflamatori cronice colonice 
(Crohn, RCUH). 

Colonoscopie cu biopsii multiple 
pentru detectarea displaziei, astfel: 
- în pancolită (Crohn sau ulcerativă) 
la 8 ani de la diagnosticare; 
- în colita stângă extinsă la 12-15 ani 
de la diagnosticarea bolii. 

Repetă colonoscopia totală cu biopsie 
la fiecare 1-2 ani. 

ANTECEDENTE FAMILIALE 

Polipoză adenomatoasă familială 
(PAF) 

La pubertate: supraveghere 
endoscopică (colonoscopie), testare şi 
consiliere genetică, trimitere la 
medicul specialist. 

Colectomie dacă se confirmă polipoza 
sau testele genetice specifice sunt 
pozitive. Repetă endoscopia digestivă 
inferioară la fiecare 1-2 ani. 

Cancer colorectal nonpolipozic 
ereditar (HNPCC) 

La vârsta de 21 de ani: colonoscopie 
şi consiliere cu privire la testarea 
genetică. 

Colonoscopie la fiecare 2 ani până la 
40 de ani şi apoi anual pentru pacienţii 
la care testele genetice sunt pozitive 
sau pacienţii netestaţi genatic. 

 
3. SCREENINGUL PACIENŢILOR CU RISC CRESCUT 
Include metodele folosite în supravegherea indivizilor având cel mai mare risc de a 

dezvlota cancer de colon şi rect. Aceştia sunt cei având în antecedentele personale boli 
inflamatorii intestinale cronice (colita Crohn şi rectocolita ulcero-hemoragică - RCUH), sau în 
antecedentele familiale polipoză adenomatoasă familială sau cancer colorectal ereditar 
nonpolipozic (Tabel V). 
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Screeningul persoanelor cu boli inflamatorii colonice cronice. Pacienţii cu colită 
ulcerativă cu evoluţie de peste 8 ani pentru pancolită sau peste 15 ani pentru colita stângă 
extinsă, ori cu colită Crohn diagnosticată de 8 ani, vor fi supuşi supravegherii colonoscopice 
cu biopsiere multiplă aleatorie pentru detectarea precoce a displaziei, ştiindu-se riscul crescut 
al acestor afecţiuni de transformare malignă. Nu sunt însă date certe de cost-eficacitate a 
acestui screening, dar este acceptat că ar creşte şansa de detectare precoce a eventualelor 
focare de malignitate. 

Screeningul pacienţilor cu antecedente heredocolaterale de polipoză adenomatoasă 
familială (PAF), va include testări genetice pentru detectarea genei APC prezentă în circa 
50% din cazuri, datorită caracterului autosomal dominant al afecţiunii. Screeningul genetic 
pentru detectarea mutaţiei genei APC are o disponibilitatea limitată, eficienţa metodei fiind de 
80%. Rezultatul pozitiv al testării unui individ izolat dintr-o familie nou diagnosticată cu o 
astfel de boală genetică, creşte valoarea aplicării testului la 100% în cazul celorlalţi membrii 
de gradul I ai familiei, la care va fi prezentă cu siguranţă aceeaşi mutaţie [6].  

Screeningul genetic va fi început la vârsta de 10-12 ani pentru copiii din familia celor 
cu PAF, pentru a identificarea genei de susceptibilitate. Pacienţii cu FAP au practic un risc de 
100% în a face cancer colorectal pe parcursul vieţii, şi aceştia trebuie consiliaţi cu privire la 
acest risc, la strategia de screening şi opţiunile teraputice avute. Din cauza faptului că apariţia 
polipilor adanomatoşi precede dezvoltarea cancerului, screeningul endoscopic este cel mai 
eficient. Se recomandă iniţial sigmoidoscopia felxibilă anuală pentru depistarea fenotipului 
polipozic la purtătorii genei de susceptibilitate, identificaţi prin testări genetice. Odată acest 
fenotip identificat, ţinând cont că supravegherea colonoscopică pentru depistarea precoce a 
transformării maligne a polipilor, deşi necesară pentru diagnostic (frecvenţa mai mare a 
localizării polipilor pe colonul proximal) este ineficientă ca mijloc de screening (număr foarte 
mare de polipi), rezecţia chirugicală - sub forma proctocolectomiei totale sau rectocolectomiei 
restaurative - va fi recomandată ca singura opţiune posibilă. Aceasta se poate temporiza însă 
până la vârsta de 20 de ani, sub această vârstă transformarea malignă a polipilor fiind rară 
[2,6]. 

Persoanele adulte, rude ale pacienţilor tineri nou diagnosticaţi cu FAP necesită 
colonoscopie iniţială de screening pentru depistarea prezenţei polipilor adenomatoşi, iar dacă 
e negativă sigmoidoscopie flexibilă anuală până la vârsta de 40 de ani, ulterior intrând în 
programul de screening normal al celor cu risc scăzut [6]. 

Strategia screeningului pacienţilor cu antecedente familiale de cancer ereditar 
nonpolipozic (HNPCC), spre deosebire de cea a pacienţilor cu FAP, trebui să ofere mai mult 
decât un ghid pentru un sfârşit invariabil. Aceasta implică testarea genetică pentru detectarea 
unei mutaţii în genele antimutatoare HNPCC-asociate, iniţial pentru un pacient index din 
familia respectivă; pozitivarea testului la acest pacient implică automat creşterea acurateţei 
testului genetic la 100% pentru ceilalţi membri ai familiei, rude de gradul I [6]. Totuşi 
valoarea acestor testări genetice este limitată de numărul mare de gene implicate în apariţia 
HNPCC cât şi de costul ridicat şi disponibilitatea scăzută a acestora. Începând cu vârsta de 21 
de ani se va efectua colonoscopia la fiecare 2 ani până la împlinirea vârstei de 40 de ani, iar 
după aceeea anual [7]. În cazul detectării cancerului colorectal se va practica de preferinţă 
colectomia subtotală, din cauza incidenţei crescute a cancerelor sincrone şi metacrone, urmată 
postoperator de supraveghere anuală sigmoidoscopică [2]. 

 
NOI PERSPECTIVE ÎN SCREENINGUL CANCERULUI COLORECTAL  
Pentru a creşte complianţa pacienţilor la strategiile de screening dar mai ales pentru a 

creşte sensibilitatea screeningului, au fost studiate noi metode diagnostice performante: 
colonoscopia virtuală şi testarea genetică a scaunului. 
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Colonoscopia virtuală. Noua investigaţie minim invazivă, alternativă la colonoscopia 
clasică prost tolerată de pacienţi, colonografia computer tomografică (“CT colonography”) 
sau colonoscopia virtuală este o metodă radiologică care implică reconstruirea cu ajutorul 
unui soft de grafică a suprafeţei endolumenale 3D a colonului, pe baza secţiunilor multiple 
abdomino-pelvine realizate de un scanner CT spiral, după o prelabilă pregătire mecanică a 
intestinului gros şi insuflarea acestuia cu aer, transanal. Uneori nici nu este neapărat necesară 
pregătirea mecanică a colonului, în sensul golirii acestuia, softul putând recunoaşte şi şterge 
digital din imaginile de reconstrucţie tridimensională, artefactele sau materiile fecale din 
lumen. Studiile efectuate au arătat că această metodă are o sensibilitate de detcţie a polipilor 
de peste 5 mm de 81,9-93,9%, rivalizând cu colonoscopia totală convenţională [7]. Totuşi, 
specificitatea este suboptimală pentru screeningul de masă, fiind de numai 80-93%, ceea ce nu 
a putut impune metoda în acest scop [11]. Costurile sunt mai mari decât ale colonoscopiei, dar 
complianţa pacienţilor este mai ridicată. 

Testările genetice ale scaunului  au câteva avantaje faţă de celelalte metode de 
screening: nu sunt invazive, nu necesită o pregătire mecanică laborioasă a colonului, pot fi 
efectuate în ambulator sau direct de către pacienţi, şi, spre deosebire de sigmoidoscopie, 
rezultatele reflectă modificările patologice de la nivelul întregului colon. Sunt mult mai 
specifice pentru cancerul colorectal decât testările pentru hemoragiile oculte fecale, şi se 
bazează pe detectarea mutaţiilor ADN-ului celulelor exfoliate (colonocite) din scaun. Aceste 
celule se exfoliează continuu şi ADN-ul neoplazic al acestora poate fi detectat teoretic în 
fiecare scaun, ceea ce ar creşte specificitatea şi sensibilitatea acestei metode [11]. Limita 
acestor testări genetice o constituie heterogenitatea genelor implicate în carcinogeneza 
cancerului colorectal, fiind necesară detectarea de multiple tipuri de ADN neoplazic. 
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CHIRURGIA MINI-INVAZIVĂ ÎN DIAGNOSTICUL ŞI 
TRATAMENTUL AFECŢIUNILOR PLEURALE*
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THE MINIMALLY INVASIVE THORACIC SURGERY IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF 
THE PLEURAL DISORDERS (Abstract): The thoracoscopic surgery and the video-assisted thoracic surgery 
have made a remarkable progress in the diagnosis and the treatment of the pleural effusions. The advantages of 
the mini-invasive surgery and its relatively simple technique have allowed the abandon of the traditional 
thoracotomies performed for diagnostic purposes and, at the same time, the achievement of very good 
therapeutic results. The authors present their experience of the mini-invasive surgery from January 2001 to 
December 2005. In that period of time, they performed 282 video-assisted operations (15 in 2001, 37 in 2002, 65 
in 2003, 77 in 2004, 88 in 2005). 170 of these procedures were made for pleural pathology: pleural and pleuro-
pericardial effusions, pleural empyema, hemothorax, pneumothorax, and pleural tumors. The mini-invasive 
surgery was used for diagnosis (in the cases with irrelevant paraclinical investigations), as well as for curative 
and palliative treatment. The authors provide statistical data and classifications according to the pre- and 
postoperative diagnosis, the patients’ age, their sex, pathological results. At the same time, the paper presents the 
possibilities and limitations of the thoracoscopic surgery, as well as the cases when the conversion to the video-
assisted surgery (VATS) was necessary. There were situations in which VATS was directly adopted, as imposed 
by certain technical problems and/or by the performance of some supplementary surgical procedures. 
 
KEY WORDS: MINI-INVASIVE THORACIC SURGERY, VIDEO-ASSISTED THORACIC SURGERY 

 
 
INTRODUCERE 
Avantajele chirurgiei mini-invazive şi tehnica relativ simplă au impus-o ca metodă de 

elecţie în diagnosticul şi tratamentul a numeroase afecţiuni pleurale, pulmonare sau 
mediastinale. Introducerea tehnicilor de chirurgie mini-invazivă în practica medicală a permis 
renunţarea la toracotomiile clasice în scop diagnostic, asigurând totodată premizele unui 
tratament precoce şi eficient. 

Atributul esenţial al chirurgiei toracoscopice constă în reducerea traumatismului căii 
de acces fără a compromite însă expunerea corectă a câmpului operator. Recuperarea 
postoperatorie şi convalescenţa bolnavului sunt scurtate, rezultând astfel o reinserţie rapidă 
socio-profesională. Costul global al spitalizării scade foarte mult, iar complicaţiile clasice 
postoperatorii (atelectazia pulmonară, bronhopneumonia, tromboza profundă) se reduc 
considerabil. Chirurgia mini-invazivă este puţin şocantă, durerea postoperatorie este minimă, 
iar necesarul de analgetice şi narcotice este mult redus. Nu sunt de neglijat avantajele estetice 
si cele funcţionale. De asemenea, mărirea imaginii permite observarea unor detalii şi o tehnica 
mai precisă. 

Fourestier şi Duret (1943) şi Coulaud şi DesChamps (1947), au descris tehnica 
detailată a intervenţiilor toracoscopice în patologia pleurală. Brandt (1978), Swierenga 
(1974), Nordenstam (1966), Boutin [1] (1990) au continuat să folosească şi să perfecţioneze 
chirurgia toracoscopică  în diagnosticul şi managementul proceselor pleuro-pulmonare. În ţara 
noastră chirurgia mini-invazivă se utilizează pe scară largă din anul 1998 [2]. 
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Studiul de faţă îşi propune să prezinte experienţa noastră în chirurgia toracoscopică şi 
video-asistată pe o perioadă de cinci ani. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Autorii prezintă experienţa acumulată pe cazurile internate in perioada ianuarie 2001- 

decembrie 2005, în Clinica de Chirurgie Toracica a Spitalului Clinic Municipal din 
Timişoara. Au fost efectuate tehnici de chirurgie mini-invazivă la 282 de pacienţi, dintre care 
15 în 2001, 37 în 2002, 65 în 2003, 77 în 2004 şi 88 în 2005. Aceste 282 de intervenţii 
miniinvazive reprezintă 9,66% din totalul celor 2919 de intervenţii chirurgicale toracice 
efectuate în aceeaşi perioadă. Dintre interventiile chirurgicale miniinvazive, cele de indicaţie 
pleurală au fost în număr de 170 (dintre care 9 în 2001, 25 în 2002, 39 în 2003, 50 în 2004 şi 
47 în 2005). 

Indicaţiile chirurgiei mini-invazive au fost atât diagnostice cât şi terapeutice. 
Dintre indicaţiile diagnostice pe primul plan s-au situat biopsiile pleurale pentru 

stabilirea etiologiei pleureziilor recidivante şi pentru diagnosticul stadial corect al cancerului 
bronho-pulmonar. 

Aplicaţiile terapeutice le-am utilizat în pneumotoraxul spontan recidivat, cheagul 
intratoracic postoperator sau posttraumatic, empiemul pleural nespecific şi TBC în primele 
două faze de evouţie, în pleureziile şi pleuro-pericarditele recidivante. Am rezolvat prin 
chirurgie toracică video-asistată două tumori pleurale localizate benigne şi un caz în care s-a 
asociat un chist hidatic pulmonar complicat rupt intrapleural cu o pleurezie de etiologie 
tuberculoasă. 

Contraindicaţiile chirurgiei mini-invazive au fost: a) relative: sindromul aderenţial 
pleural masiv, empiemul pleural peste 3 săptămâni de evoluţie, toracotomia ipsilaterală în 
antecedente, plămânul necompliant, imposibilitatea intubaţiei selective. b) absolute: 
pahipleurita masivă cu retracţie toracică, pneumonectomia în antecedente, bolnavul tarat 
biologic, cu disfuncţie ventilatorie severă sau coagulopatie severă, instrumente inadecvate 
pentru realizarea procedurii. 

Evaluarea preoperatorie am efectuat-o la fel ca în chirurgia toracică clasică: anamneza 
şi examenul obiectiv, stabilirea antecedentelor bronhopulmonare şi cardiovasculare, examenul 
radiologic clasic, examenul computer tomografic, bronhoscopia, EKG, probele funcţionale 
respiratorii, examenele de laborator de rutină, stabilirea riscului operator. 

Anestezia de elecţie utilizată de noi în chirurgia toracoscopică (CT) şi chirurgia 
toracică video-asistată (CTVA) a fost anestezia generală cu intubaţie selectivă. Doar în 3 
cazuri am utilizat anestezia generală cu intubaţie oro-traheală (IOT). De asemenea, în 3 
situaţii am recurs la anestezie locală combinată cu neuroleptanalgezie. 

Pentru efectuarea intervenţiilor chirurgicale CT am utilizat trusa de bază de chirurgie 
toracoscopică Storz, dar nu am avut posibilitatea să utilizăm staplere endoscopice şi 
instrumente specializate, din cauza preţului de cost exorbitant. Pentru CTVA am utilizat în 
plus mini-depărtătorul Storz, ce ne-a permis efectuarea unei mini-toracotomii de 4-5 cm. 

Am împărţit intervenţiile de chirurgie mini-invazivă în două grupe, utilizând o 
terminologie proprie, după cum urmează [3]: 

- chirurgia toracoscopică defineşte o intervenţie chirurgicală majoră, practicată în anestezie 
generală cu intubaţie selectivă, ce utilizează un sistem video de preluare şi redare a 
imaginilor. Operatia se efectuează strict pe orificiile realizate în vederea introducerii 
porturilor 

- chirurgia toracică video-asistată reprezintă o intervenţie chirurgicală toracică majoră, 
practicata în anestezie generală cu intubaţie selectivă, prin care abordul leziunii toracice se 
face bipolar: atât prin intermediul orificiilor port, cât şi prin intermediul unei toracotomii 
minime. Sunt utilizate instrumentele specifice toracoscopice, dar şi cele clasice. 
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REZULTATE 
Dintre cei 170 de pacienţi, 55 au fost femei, iar 155 bărbaţi, raportul B/F fiind de 2,09. 

Limitele de vârstă ale pacienţilor a fost cuprinsă între 6 şi 80 de ani. Repartiţia pacienţilor pe 
grupe de vârstă ne-a dat următoarele rezultate (Tabel I): 3 pacienţi între 0-10 ani, 6 pacienţi în 
grupa de vârstă 11-20 ani, 15 pacienţi în grupa de vârstă 21-30 ani, 15 în grupa 31-40 ani, 33 
în grupa 41-50 ani, 44 în grupa 51-60 ani, 37 în grupa 61-70 ani, 17 în grupa 71-80 ani. Dintre 
cele 170 de intervenţii miniinvazive, 98 au fost efectuate la nivelul hemitoracelui drept şi 72 
la nivelul hemitoracelui stâng. 

 
Tabel I 

Repartiţia pacienţilor pe grupe de vârstă 
 

Grupa de vârstă 0 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 

Nr. pacienţi 3 6 15 15 33 44 37 17 

 
Am efectuat 110 intervenţii de CT (din care 26 au fost convertite intraoperator la 

CTVA), iar în 60 de cazuri s-a recurs direct la CTVA. 
CT a fost convertită în CTVA în următoarele cazuri: aderenţe pleuropulmonare strânse 

(18 cazuri), lezarea parenchimului pulmonar cu instrumentul de biopsie soldată cu pierderi 
aeriene importante (2 cazuri), lezare vasculară parietală cu trocarul cu imposibilitatea 
hemostazei doar prin toracoscopie (1 caz), lezare de arteră mamară internă (1 caz), lezare de 
venă cavă superioară (1 caz), intubaţie selectivă ineficientă (3 cazuri).  

Am utilizat CTVA chiar de la început în următoarele cazuri: rezecţie pulmonară de 
primă intenţie sau asociată (26 cazuri), pentru realizarea în bune condiţii a pleuro-, 
pericardectomiei partiale în fereastra pleuropericardică (5 cazuri), pahipleurită extinsă (8 
cazuri), hemotorax primar sau recidivat (13 cazuri), chist timic descris pe investigaţiile 
paraclinice preoperatorii ca posibil anevrism de aortă (1 caz), biopsie de ganglioni hilari sau 
mediastinali asociată (7 cazuri). 

Am înregistrat următoarele accidente şi incidente intraoperatorii: lezarea 
parenchimului pulmonar (2 cazuri), sângerare importantă pe traiectul portului (1 caz), 
intubaţie selectivă nereuşită (3 cazuri), lezare de arteră mamară internă (1 caz), lezare de venă 
cavă superioară (1 caz). Toate aceste cazuri au necesitat conversia la CTVA. 

Am înregistrat 2 complicaţii postoperatorii: un empiem pleural apărut la un pacient la 
care s-a efectuat biopsie pleurală toracoscopică pentru pleurezie recidivantă şi la care tuburile 
de dren pleurale au fost menţinute peste o săptămână, datorită persistenţei pierderilor 
lichidiene serohemoragice şi un caz cu pierderi aeriene prelungite peste 5 zile după o lezare 
iatrogenă de parenchim pulmonar nedescoperită intraoperator. La restul pacienţilor evoluţia 
postoperatorie a fost foarte bună, cu recuperare rapidă. De regulă drenajul pleural a fost 
suprimat în zilele 3-5 postoperatorii, fiind menţinut mai mult timp (7-9 zile) doar la pacienţii 
cu pleurezie recidivantă neoplazică, la care am introdus in cavitatea pleurala citostatice. Nu 
am utilizat talcul pentru pleurodeză.  

Am înregistrat un singur deces postoperator în primele 24 de ore, la un pacient cu 
istoric cardiac important. 

Rezultatele histopatologice obţinute au clarificat diagnosticul postoperator în toate 
cazurile noastre. În 40 de cazuri diagnosticul histopatologic a fost de tumoră primară sau 
secundară bronhopulmonară (28 adenocarcinoame, 6 carcinoame epidermoide, 5 carcinoame 
cu celule mici, 1 carcinom cu celule mari), în 8 cazuri metastaze după cancer de sân operat, 5 
cazuri mezoteliom malign, 2 cazuri timom malign, 1 caz fibrosarcom, 1 caz histiocitom fibros 
malign, 1 caz metastază de carcinom ovarian, 1 caz metastază de tumoră glandă parotidă. În 6 
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cazuri s-au constatat celule carcinomatoase fără a se putea preciza tipul histopatologic. 
Limfomul malign tip Hodgkin a fost diagnosticat la 1 pacient.  

Am întâlnit 7 pacienţi cu formaţiuni tumorale benigne: 2 mezotelioame localizate 
benigne, iar în 5 cazuri fibroză pulmonară. În 30 cazuri diagnosticul histopatologic a fost de 
tuberculoză, iar în 35 cazuri s-a constatat inflamaţie cronică nespecifică. Pentru pneumotorax 
recidivat s-a intervenit prin CTVA de 16 ori, iar pentru hemotorax de 13 ori. S-a intervenit 
toracoscopic la 1 pacient care a prezentat în asociere o pleurezie TBC şi un chist hidatic 
migrat în cavitatea pleurală, la 1 pacient cu pleurezie secundară postinfarct pulmonar şi la o 
pleurezie recidivantă după pancreatită acută. 

 
DISCUŢII 
Numărul intervenţilor de CT şi CTVA este încă limitat în clinica noastră, reprezentând 

doar 9,66 % din totalul intervenţiilor toracice. Dotarea treptată a serviciului nostru cu 
aparatura şi instrumentarul necesare va permite multiplicarea numărului de intervenţii 
miniinvazive. 

Repartiţia pacienţilor pe grupe de sex şi vârstă relevă un raport de 2,09 M/F, respectiv  
prevalenţa crescută a cazurilor în grupa de vârstă 50-60 ani. 

CT şi CTVA reprezintă intervenţii chirurgicale majore care necesită o evaluare 
preoperatorie similară cu cea din chirurgia toracică clasică. 

Noi considerăm că anestezia generală cu intubaţie selectivă este indispensabilă pentru 
realizarea unei chirurgii toracoscopice de calitate. Colapsul pulmonar obţinut este foarte bun, 
dar instalarea sa este mai lentă decât în cazul unei toracotomii. Anestezia locală, recomandată 
în prezent doar pentru intervenţiile toracoscopice minore, sub forma anesteziei locale cu xilină 
sau anestezie locală combinată cu neuroleptanalgezia, am utilizat-o la 3 cazuri. Anestezia 
generală cu intubaţie traheală simplă este indicată doar în acele cazuri în care există un 
epanşament pleural abundent cu colaps pulmonar, sau când există o colecţie mare pleurală, 
închistată, cu pereţi groşi şi plămânul este încarcerat. Am utilizat acest tip de anestezie foarte 
rar (3 cazuri), dar am constatat că după evacuarea colecţiei plămânul se poate expansiona, 
necesitând ventilaţie „la mână” pentru menţinerea „camerei de lucru”. 

Inserţia trocarelor a fost variabilă, neexistând o poziţie standard. Inserţia primului 
trocar depinde de tipul de intervenţie toracoscopică. Cel mai frecvent, se introduce în spaţiul 
intercostal 3 sau 4 pe linia axilară medie la pacienţii cu pneumotorax, respectiv în spaţiul 
intercostal 5, 6 sau 7 în caz de revărsat pleural al marii cavităţi. Poziţia celorlalte trocare 
depinde de bilanţul lezional constatat după inspectarea cavităţii pleurale. În situaţii 
particulare, locul de inserţie a primului trocar depinde de diagnosticul pacientului, de bilanţul 
clinic, radiologic şi computer tomografic preoperator. 

Utilizarea a trei porturi permite realizarea unei triangularizări, telescopul fiind la 
nivelul portului central, iar instrumentele fiind plasate pe unghiurile laterale.  

Noi am utilizat în patru situaţii un singur port de acces care a permis evacuarea 
colecţiei pleurale şi biopsia pleurei parietale din vecinătatea portului. 

Intervenţiile în scop diagnostic au constat în principal în evacuarea colecţiilor pleurale 
recidivante, inspecţia leziunilor pleuro-pulmonare şi mediastinale, biopsii ţintite pleurale 
(minim 4-5), biopsii ganglionare mediastinale, uneori pleurectomii localizate şi rezecţii 
atipice pulmonare.  

Pacientul cu pleurezie masivă recidivantă este internat în insuficienţă respiratorie 
severă. Examenul radiologic relevă o opacifiere cu caracter lichidian a unui hemitorace, 
uneori cu deplasarea controlaterală a mediastinului. Primul gest terapeutic este puncţia 
pleurală ce permite ameliorarea stării generale a pacientului. Practic ne confruntăm cu două 
situaţii: a) pleurezie masivă recidivantă de etiologie necunoscută, în prezenţa unei tumori 
pulmonare cunoscute preoperator. Tumora pulmonară este evidentă. Întrebarea este dacă 
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suntem în faţa unei pleurezii neoplazice sau atelectatice. b) pleurezie masivă recidivantă 
neoplazică (cu multiple puncţii pleurale în antecedente şi diagnostic histopatologic precizat 
prin analiza lichidului sau prin biopsie pleurală)  

În cazul pleureziilor recurente de diferite etiologii, în special a celor neoplazice, se 
caută realizarea unor simfize pleurale care să împiedice refacerea epanşamentului pleural. 
Una din posibilităţi este folosirea agenţilor chimici care să producă pleurodeza. Dintre cei mai 
folosiţi amintim: Tetraciclina, Minociclina, Doxiciclina, Bleomicina sau talcul. Efectele 
adverse cele mai frecvent apărute în urma acestei proceduri sunt: durerile toracice cât şi 
apariţia febrei. Dacă pacientul are o stare generală bună, speranţa de supravieţuire de câteva 
luni şi pH-ul lichidului pleural mai mare de 7,3 acesta poate fi considerat un candidat bun la 
această intervenţie; pH-ul sub 7,3 pe lângă speranţa scăzută de supravieţuire, este şi un 
indicator al unei pleurodeze de proastă calitate.  

În aceste situaţii, se recurge fie la chirurgia toracoscopică, fie la practicarea unei 
minitoracotomii video-asistate, cu efectuarea biopsiei pleurale şi a pleurectomiei parietale 
parţiale şi drenaj pleural. Se injectează citostatice sau se face pudraj cu talc, pentru obţinerea 
unei bune simfize. 

În ceea ce priveşte intervenţiile cu scop terapeutic, acestea au fost mai laborioase. În 
pneumotoraxul spontan recidivat am procedat la rezecţia atipică pulmonară sau ligatura la 
bază a blebsurilor, asociată cu pleurectomie parietală parcelară sau ponsaj pleural. 

În hemotoraxul postoperator evacuarea cheagurilor utilizând ca porturi orifiicile 
tuburilor de denaj pleural postoperator, a permis evitarea retoracotomiei şi deci a 
complicaţiilor de rigoare. Hemotoraxul posttraumatic poate fi rezolvat print-un simplu drenaj 
pleural sau prin chirurgie mini-invazivă dacă acesta este utilizată în prima săptămână după 
traumatism, când aderenţele pleuro-pulmonare sunt încă laxe şi nu s-a produs organizarea 
fibroasă a cheagului pleural. Sursele sângerării sunt cel mai frecvent vasele intercostale, 
fracturile costale, plăgile pulmonare, pericardul, sau vasele ganglionare mediastinale. 
Diagnosticul l-am pus pe baza datelor clinice (paloare, tahicardie, hipotensiune, reducerea 
murmurului vezicular), a aspectului drenajului pleural (sânge negricios şi cheaguri), a 
radiografiei toracice şi a examenului computer tomografic. Dacă în vasul de drenaj se 
acumulează peste 1500 ml sânge imediat după drenaj, sau dacă pierderile sanguine depăşesc 
200 ml pe oră timp de 2-4 ore, este indicată toracotomia de urgenţă sau chirurgia 
toracoscopică prin 3 porturi, cu vidarea completă a cheagurilor [4]. 

În empiemul pleural chirurgia mini-invazivă este utilă doar în primele două faze de 
evoluţie, fiind indicată de urgenţă, în timp ce în faza de cronicizare se recomandă doar 
tehnicile chirurgicale clasice (decorticare pleuropulmonară prin toracotomie, tehnici de 
toracoplastie). Obiectivele intervenţiei au fost: evacuarea lichidului purulent, liza aderenţelor, 
evacuarea depozitelor fibrinoase, desfinţarea loculaţiilor şi a spaţiilor închise, decorticarea 
pleuropulmonară [5]. Aceste intervenţii sunt net superioare în tratamentul empiemului în 
primele două stadii de evoluţie în comparaţie cu toracocenteza, pleurotomia minimă sau 
toracotomia precoce. Mulţi autori o recomandă ca prim gest terapeutic, cu condiţia să poată fi 
convertită în toracotomie clasică în orice moment, dacă nu se poate realiza o bună decorticare 
video-asistată [6]. De multe ori transformarea unuia din porturi în minitoracotomie, cu 
plasarea unui minidepartator este suficientă. 

Fereastra pleuro-pericardică toracoscopică s-a dovedit extrem de eficientă în colecţiile 
recidivante pericardice şi pleuropericadice. Consta in realizarea unei ferestre între spaţiul 
pericardic şi cel pleural, prin practicarea unei pericardectomii parţiale, utilizând tehnologia 
toracoscopică. Este o intervenţie chirurgicală mini-invazivă. Reprezintă o tehnică chirurgicală 
de mare actualitate în tratamentul colecţiilor pericardice cronice sau recidivante, însoţite sau 
nu de tamponadă cardiacă. Premite o rezolvare definitivă a revărsatului pericardic la aceşti 
pacienţi. În plus, permite o vizualizare excelentă a cavităţii pleurale, a pericardului şi 
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mediastinului, permiţând biopsii ţintite. Este mai avantajoasă decât procedurile conservatoare 
(puncţie, drenaj) ce sunt oarbe, dar şi decât toracotomia (care este mai delabrantă), sau decât 
laparotomia (fereastra pericardoperitoneală) ce nu permite inspectarea cavităţii toracice [7]. 

Chirurgia toracoscopică este utilă în precizarea diagnosticului de mezoteliom malign 
pleural, prin vizualizarea directă a leziunilor şi identificarea zonelor sennificative pentru 
biopsie. Pe lângă valoarea diagnostică, toracoscopia permite şi desfinţarea multiplelor loculări 
ale efuziunii pleurale, altfel imposibil de drenat, permiţând astfel reexpansiunea plămânului şi 
diminuarea consecutivă a dispneii. 

Conversia la chirurgie toracică video-asistată sau alegerea CTVA „per primam” a fost 
făcută în funcţie de mai mulţi factori. Unii ţin de pacient (aderenţe pleuro-pulmonare care nu 
permit realizarea unei „camere de lucru” corespunzătoare), altele se datorează operatorului 
(lipsa de experienţă, lezarea vasculară iatrogenă cu sângerare intraoperatorie şi hemostază 
imposibilă, lezarea parenchimului pulmonar cu pierderi aeriene importante etc.), sau 
anestezistului (anestezie cu intubaţie selectivă nereuşită integral). Trebuie menţionate şi 
cauzele care ţin de baza materială existentă (de exemplu: lipsa periodică a costisitoarelor 
endostaplere, care nu permite realizarea rezecţiei pulmonare asociate procedurilor pleurale 
realizate strict toracoscopic, sau utilizarea repetată a penselor de biopsie care se uzează repede 
şi devin în scurt timp inutilizabile). Rezecţia atipică pulmonară am practicat-o în varianta 
clasică, utilizând minidepărtătorul toracic. Nu am avut la dispoziţie aparatură laser pentru o 
rezecţie atipică rapidă, aşa cum este recomandată de mulţi autori [8]. 

Drenajul pleural l-am făcut la fel ca în chirurgia deschisă. În principiu, plasăm două 
tuburi în intervenţiile prelungite, mai hemoragice, unde s-a practicat şi rezecţie pulmonară, 
dar şi în colecţiile pleurale masive şi drenăm cu un tub când este vorba de o intervenţie în 
scop diagnostic. 

Accidentele şi incidentele intraoperatorii pot fi anestezice (poziţionarea greşită a 
sondei cu dublu lumen) sau chirurgicale (apărute în timpul inserţiei trocarelor sau manipulării 
instrumentarului): lezare plămân, vase intercostale, vase mari mediastinale, lezare diafragm, 
fractura costală [9]. Noi am înregistrat un număr redus de incidente şi accidente 
intraoperatorii, reprezentând 4,7 % din cele 170 de proceduri miniinvazive. 

Am constatat că rata de diagnostic pozitiv prin examenul histopatologic a fost de 
100%, cele mai frecvente fiind cazurile cu neoplazii, în special neoplasmul bronho-pulmonar. 

Am înregistrat o rată de 1,14 % complicaţii postoperatorii, semnificativ mai scăzută 
decât în chirurgia clasică. 

Rata mortalităţii postoperatorii a fost de 0,58 % (un deces în primele 24 de ore, la un 
pacient cu tulburări severe de cardiace). 

Convalescenţa acestor pacienţi a fost mai rapidă, drenajul pleural fiind suprimat cu 2-3 
zile mai rapid decât după toracotomiile clasice. Pe un studiu de 5280 videotoracoscopii (1989-
1994), Inderbitzi şi Grillet au găsit 191 complicaţii postoperatorii (3,6%) si 55 conversii la 
chirurgia clasică [10]. Cele mai frecvente complicaţii descrise în literatură sunt: pierderile 
aeriene persistente, hemotoraxul, pneumonia, atelectazia, empiemul, hipoestezia, parestezia 
sau durerea la nivelul peretelui toracic. Pe 4300 cazuri Boutin (1990) are o rată a mortalităţii 
de 0,09%. 

 
CONCLUZII 
CT şi CTVA permit un diagnostic corect şi un tratament eficient în afecţiunile pleurale 

chirurgicale, cu o mortalitate şi morbiditate perioperatorie mai scăzută decât prin chirurgia 
toracică clasică. Ele reprezintã si o alternativã viabilã la tratamentul medical prelungit, în 
special în pleureziile tuberculoase. 
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Recuperarea postoperatorie este rapidă şi în condiţii de confort sporit faţă de chirurgia 
clasică, iar convalescenţa bolnavilor este mult scurtată, cu reîncadrare familială şi socială a 
pacientului imediată. 

Avantajele estetice şi funcţionale sunt apreciabile (toracotomia clasică produce o 
reducere a funcţiei ventilatorii de cel puţin 10%). 

Costul global al spitalizării scade semnificativ (consumul de analgetice şi narcotice 
este mai redus). 

Mărirea imaginii permite observarea unor detalii şi o disecţie mai precisă. 
CTVA este complementară CT, iar alegerea sa poate fi făcută preoperator sau impusă 

intraoperator in funcţie de pacient, de operator, de anestezie, sau de baza materială a 
serviciului mai puţin şocantă. 
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PATOLOGIE CHIRURGICALĂ ABDOMINALĂ DE URGENŢĂ ÎN 
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EMERGENCY SURGICAL ABDOMINAL PATHOLOGY IN REPUBLIC OF MOLDOVA (Abstract): The 
aim of this paper is to study the abdominal surgical emergencies. Methods: We made a retrospective study 
during 1982 – 2004. We encountered 586 patients. From these, 98 patients had acute surgical pathology with 
peritonitis and were admitted into the hospital in the first 24 hours from the debut. We studied the type of 
diagnosis and the surgical procedure. Results: The incidence of some of the acute abdominal pathology is 
encreasing: intestinal obstruction with 49.3%, the haemorrhagic complication of the ulcer with 66%, the 
complicated hernias with 107%, the acute cholecistitis with 41.4%, the acute pancreatitis with 240%. The rate of 
the perforated peptic ulcer is on the same level in all these years. Acute apendicitis had a decreasing incidence 
with 27%. We also discuss the rate of postroperative mortality and morbidity. Conclusions: The overall 
abdominal acute pathology had an encreasing rate. The postoperative results depends from the moment of the 
diagnosis (late diagnosis is associated with worse prognosis), type of surgical procedure, surgeons experience, 
hospital endowment. 
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INTRODUCERE 
În a doua jumătate a secolului XX are loc un proces de creştere a incidenţei şi de 

agravare a patologiei abdominale de urgenţă. Acest fenomen cere monitorizare obligatorie şi 
măsuri adecvate de diagnostic oportun, profilaxie şi tratament eficient. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
A fost studiată dinamica indicatorilor statistici, care caracterizează patologia 

abdominală de urgenţă, în perioada 1982 – 2004. A fost efectuată analiza erorilor de 
diagnostic, care au avut loc la 98 de pacienţi din numărul total de 586 bolnavi cu afecţiuni 
acute chirurgicale, complicate cu peritonită, în majoritatea cazurilor spitalizaţi după 24 ore de 
la debutul bolii. Datele au fost prelucrate statistic, folosind testul Kruskal-Wallis, pragul de 
semnificaţie fiind p<0,05. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Dinamica indicatorilor frecvenţei principalelor afecţiuni chirurgicale abdominale în 

perioada 1982 – 2004 (Tabelul I) demonstrează creşterea incidenţei ocluziei intestinale cu 
49,3%, a ulcerului hemoragic cu 66%, herniei strangulate cu 107%, a colecistitei acute cu 
41,4%, pancreatitei acute cu 240% şi scăderea frecvenţei apendicitei acute cu 27% [1,2]. 

A rămas la acelaşi nivel incidenţa ulcerului gastro-duodenal perforat, dar considerăm 
necesar să menţionăm că în Republica Moldova frecvenţa ulcerului perforat a fost şi în trecut 
dublă faţă de URSS (în anul 1990) şi de 3-4 ori mai mare decât în ţările Europei Occidentale, 
a S.U.A. şi Canadei. Folosirea medicaţiei antisecretorii şi anti Helicobacter pylori, deşi a 
redus substanţial chirurgia programată a ulcerului peptic, nu a influenţat incidenţa ulcerului 
hemoragic, frecvenţa acestei complicaţii continuând să crească. Incidenţa hemoragiilor 
ulceroase după datele lui Swain [3] este 93 %000, faţă de 41,9 %000 în Republica Moldova [4]. 

                                                 
* Lucrare prezentată la A IV-a Conferinţă Internaţională de Chirurgie, Iaşi, 19-22 octombrie 2006. 
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Creşterea frecvenţei ocluziei intestinale este condiţionată de rata ascendentă a ocluziei 
aderenţiale, care este influenţată la rândul ei de creşterea continuă a activităţii chirurgicale 
programate. 

Hernia strangulată a devenit tot mai frecventă, paralel cu scăderea continuă a 
hernioplastiilor programate, care sunt principala metodă de prevenire a strangulării herniare. 
Colecistita acută şi pancreatita acută sunt în permanentă creştere, în legătură cu numărul 
enorm de persoane cu litiază biliară, cu stress-urile inerente crizei socio-economice, şi 
alimentaţia incorectă [5]. 

 
Tabelul I 

Incidenţa afecţiunilor chirurgicale acute (%000) 
 

1982 1985 1991 1995 2000 2003 2004 2005 Diagnostic 
1 2 3 4 5 6 7 8 

** p 

Ocluzia intestinală 10,9 13,19 12,4 13,58 13,92 15,28 16,28 17,17 23,2 <0,05 

Apendicită acută 279,9 301,2 320,0 211,6
5 

220,1
9 263,0 219,7 229,4 142 <0,01 

Ulcerul gastro - 
duodenal perforat 20,8 18,31 18,3 27,16 25,61 18,94 20,4 23,1 16,6 >0,05 

Ulcerul gastro - 
duodenal hemoragic --- --- 25,3 32,18 36,88 31,60 41,9 36,8 34,8 <0,05* 

Hernia strangulată 21,35 23,78 19,4 23,27 29,92 36,29 44,25 43,8 30,2 <0,01 

Colecistita acută 60,6 57,26 58,3 53,81 69,64 73,37 85,7 46,6 112,2 <0,05 

Pancreatita acută --- --- 26,1 31,65 43,47 67,17 84,16 88,6 102,2 <0,001* 
* coloanele 3-8; ** date din Federaţia Rusă (Moscova) 

 
Tabelul II 

Spitalizarea tardivă (> 24 ore) în urgenţă (%) 
 

1982 1985 1991 1995 2000 2003 2004 2005 Diagnostic 
1 2 3 4 5 6 7 8 

p 

Ocluzia intestinală 29,3 27,7 26,2 30,5 35,21 37,38 27,31 38.24 >0.05 

Apendicita acută 21,76 21,11 20,3 25,0 27,86 24,37 25,67 26.64 >0.05 

Ulcerul gastro - 
duodenal perforat 6,56 5,99 10,7 8,5 13,01 14,17 16,84 12.87 >0.05 

Ulcerul gastro - 
duodenal hemoragic --- --- 38,5 43,8 48,7 48,19 48,27 40.43 >0.05* 

Hernia strangulată 17,2 20,87 28,1 20,4 19,09 19,30 19,77 24.87 >0.01 

Colecistita acută 34,19 30,93 33,7 37,1 44,13 48,20 44,13 42.02 >0.05 

Pancreatita acută --- --- 32,7 23,6 29,86 36,64 26,53 43.36 >0.05* 

* coloanele 3-8 
 
Astfel, factorii specifici pentru fiecare patologie, în asociere cu criza economică, sunt 

cauza principală care explică creşterea incidenţei patologiei chirurgicale abdominale de 
urgenţă. 

Doar apendicita acută are o incidenţă în scădere continuă, reflectând un declin 
universal al frecvenţei acestei patologii. Spre deosebire de Kozar şi Roslin [6], cosiderăm că 
acest declin se explică prin perfecţionarea diagnosticului apendicitei acute şi prin scăderea 
ratei apendicectomiilor „normale” sau abuzive [7]. 

Spitalizarea tardivă (după 24 ore de la debutul bolii) are în Republica Moldova o 
frecvenţă crescută, fără tendinţă de scădere (Tabelul II) [1,2]. Cauzele spitalizării tardive, 
sunt: adresabilitatea scăzută a populaţiei după asistenţă medicală, dificultăţile de transport şi 
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greşelile de diagnostic ale medicilor de familie/circumscripţie, serviciului de salvare şi ale 
chirurgilor, care asigură asistenţa chirurgicală de urgenţă. 

Este demonstrativă influenţa spitalizării tardive asupra mortalităţii postoperatorii a 
pacienţilor cu ocluzie intestinală, apendicita acută, ulcer gastro-duodenal perforat, hernie 
strangulată şi colecistita acută în 2002 şi respectiv, 2003 (Tabelul III) [1,2]. Se observă că 
spitalizarea tardivă este factorul major de risc pentru patologiile menţionate. La bolnavii cu 
ulcer gastro-duodenal hemoragic şi pancreatita acută impactul spitalizării tardive este modest, 
deoarece în aceste patologii factorul de risc principal este însuşi procesul patologic şocogen şi 
distructiv şi intervenţia chirurgicală traumatizantă. 

 
Tabelul III 

Impactul spitalizării tardive (>24 ore) asupra mortalităţii postoperatorii 10,11 
 

Mortalitatea postoperatorie 
2002 2003 Diagnostic 

<24 ore > 24 ore >24 vs <24 
ore <24 ore > 24 ore >24 vs <24 

ore 
Ocluzia intestinală 2,15% 15,6% x 7 2,55% 9,62% x 4 
Apendicita acută 0,016% 0,33% x 20 0,028% 0,18% x 6 
Ulcerul gastro - 

duodenal perforat 2,0% 10,86% x 5 1,41% 20,22% x 14 

Ulcerul gastro - 
duodenal 

hemoragic 
8,8% 11,11% x 1 7,59% 16,19% x 2 

Hernia strangulată 0,40% 6,10% x 15 0,68% 4,95% x 7 
Colecistita acută 0,98% 2,55% x 3 0,75% 2,90% x 4 
Pancreatita acută 21,21% 18,42% x 1 6,81% 10,38% x 1,5 

 
Erorile de diagnostic reprezintă factorul principal implicat în diagnosticul tardiv. 

Erorile de diagnostic au fost observate în 19,16% din numărul cazurilor de afecţiuni 
chirurgicale acute ale organelor abdominale şi peritonită secundară/primară. Cauzele 
principale ale greşelilor de diagnostic sunt următoarele: formele atipice de patologie acută 
chirurgicală şi evoluţia clinică atipică (determinată de vârsta senilă (21,18%), factorii 
iatrogeni (14,4%), localizarea în zone „non-demonstrative” ale peritoneului (21,96%), 
patologia asociată (14,41%) şi intoxicaţia septică (5,08%)); formele atipice de peritonită 
(peritonita fulminantă sau septică descrisă de Miculicz (1889) şi forma astenică de peritonită 
descrisă de Broca (1967)) [8]. 

Au fost elaborate condiţiile diagnosticului corect, care se bazează, în primul rând, pe 
cunoaşterea substratului anatomo-fiziologic al simptomatologiei abdominale acute: chirurgul, 
medicul de familie/salvare trebuie să interpreteze corect „durerea somatică” şi s-o diferenţieze 
de „durerea viscerală”, să cunoască particularităţile de inervaţie a peritoneului, să efectueze 
manevrele clinice, tuşeul rectal şi vaginal [8-10]. 

În caz de dubiu se recomandă a se folosi în afară de metodele paraclinice de rutină, 
mijloacele relativ noi de diagnostic: puncţia-lavaj, ultrasonografia, tomografia computerizată 
şi laparoscopia, care pot fi folosite şi cu scop curativ (drenaj, biopsie, colangiografie, 
colecistostomie, gastrostomie, jejunostomie, colecistectomie, apendicectomie). 

Un rol deosebit de eficient în cazurile de diagnostic incert, după ce au fost epuizate 
celelalte măsuri de diagnostic paraclinic, îl joacă laparoscopia. Conform experienţei noastre, 
acurateţea acestei metode de diagnostic în caz de „abdomen acut” se apropie de 100% [11]. 
Această investigaţie paraclinică în anii ‘70-80 a fost implementată în toate spitalele raionale şi 
municipale din republică şi a contribuit la ameliorarea diagnosticului de urgenţă în spitale.  

Drept exemplu, în 295 laparoscopii, efectuate în clinica chirurgicală a facultăţii în anii 
1982-1985, indicaţiile pentru laparoscopia de urgenţă au fost următoarele: tabloul clinic incert 
de „abdomen acut”, indicaţiile neclare pentru intervenţie de urgenţă imediată în caz de 
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colecistită şi pancreatita acută, sindromul dureros de fosă iliacă dreaptă, contuzia abdominală 
cu suspiciune de peritonită sau hemoragie. Au fost obţinute următoarele rezultate: în 108 
cazuri au fost efectuate operaţii de urgenţă imediată: 20 apendicectomii, 28 colecistectomii, 4 
operaţii de sutură a ulcerului perforat acoperit, 1 hemicolectomie stângă cu colostomie 
proximală, 2 herniotomii în caz de strangulare Richter, 6 necrectomii în caz de pancreatită 
acută necrotică, 9 operaţii de hemostază şi 38 de drenaj. Laparoscopia diagnostică a exclus 
laparotomia exploratorie în 187 cazuri (63,38%). 

În prezent, laparoscopia modernă a depăşit sfera diagnosticului şi a devenit calea de 
acces a multor intervenţii minim-invazive. 

Pentru ameliorarea diagnosticului prespitalicesc şi spitalicesc cauzele erorilor de 
diagnostic au fost discutate în cadrul cursurilor de perfecţionare. 

În anii ‘80-90 au fost introduse în diagnosticul paraclinic ecografia, endoscopia, 
tomografia computerizată. Când spitalele raionale nu dispuneau de tehnica respectivă sau nu 
aveau experienţa necesară, această examinare (laparoscopia, endoscopia) a fost asigurată prin 
serviciul de aviaţie sanitară. 

Pentru reglementarea procesului diagnostic şi curativ chirurgical au fost alcătuite 
standardele de diagnostic şi tratament, iar în prezent se compun ghidurile amănunţite. 

Pregătirea cadrelor chirurgicale şi nivelul de responsabilitate profesională au fost 
influenţate pozitiv de introducerea în 1991 a rezidenţiatului chirurgical ca formă de 
specializare. 

Un rol important pentru acordarea corectă a ajutorului chirurgical urgent şi programat 
l-a jucat etapizarea asistenţei chirurgicale în raport cu gradul de dotare şi competenţă 
profesională al spitalelor. 

Aceste măsuri au contribuit la ameliorarea rezultatelor asistenţei chirurgicale de 
urgenţă, demonstrate de Tabelul IV. Indicatorii mortalităţii postoperatorii în patologia 
chirurgicală de urgenţă s-au ameliorat şi au devenit comparabili cu indicatorii din ţările 
Europei Occidentale, S.U.A. şi Canada. 

 
Tabelul 4. 

Mortalitatea postoperatorie în patologia chirurgicală de urgenţă (%)10,11 
 

1982 1985 1991 1995 200
0 2003 2004 2005 Patologia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

F.R 
Moscova 

2005 
p 

Ocluzia 
intestinală 

11,2
9 8,27 7,06 10,1

9 6,60 4,85 5,21 4.86 9.1 <0,01 

Apendicita 
acută 0,3 0,22 0,13 0,13 0,11 0,06 0,07 0.085 0.2 <0,01 

Ulcerul gastro 
- duodenal 

perforat 
4,67 5,21 4,3 3,07 4,40 3,97 2,45 3.12 7.8 <0,05 

Ulcerul gastro 
- duodenal 
hemoragic 

- - 13,5 11,2
3 

11,4
9 12,5 10,93 7.93 13.0 >0,05* 

Hernia 
strangulată 4,58 3,63 3,9 4,5 3,08 1,51 1,67 1.14 2.8 <0,05 

Colecistita 
acută 5,19 4,35 3,5 1,84 1,44 1,82 1,39 1.49 1.5 <0,05 

Pancreatita 
acută - - 23,9 30,8

1 
24,0

9 8,74 26,27 31.8 21.7 >0,05* 

* coloanele 3-8 
 
CONCLUZII 
Patologia abdominală chirurgicală de urgenţă are o incidenţă în creştere. Spitalizarea 

tardivă (la peste 24 ore de la debut) are o frecvenţă crescută şi reprezintă un important factor 
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de prognostic negativ. Mortalitatea şi morbiditatea postoperatorie sunt influenţate de tipul de 
patologie, complexitatea intervenţiei chirurgicale, experienţa chirurgului şi dotarea tehnică a 
spitalelor, ca şi de accesul pacienţilor la serviciile medicale. Asistenţa chirurgicală de urgenţă 
trebuie etapizată în conformitate cu gradul de competenţă profesională a spitalelor. 
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POSTTRAUMATIC CHOLECYSTOCUTANEOUS FISTULA (Abstract): Spontaneous cholecystocutaneous 
fistulas are rare complications of untreated gallbladder empiema in patients with biliary stone disease. 
Posttraumatic cholecystocutaneous fistulas due to blunt abdominal trauma are exceptional, and only three such 
cases being described in the medical literature. Cholecystocutaneous fistulas are rarely observed today because 
of the early diagnosis and progress in surgical treatment of biliary stone disease. We present the case of a 73 
years old patient admitted two months after blunt abdominal trauma with cutaneous fistula in the right-upper 
abdominal quadrant with biliary discharge. The diagnosis was established by means of fistulography. The patient 
underwent laparotomy, cholecystectomy and fistula excision. Postoperative period was uneventful. 
 
KEY WORDS: CHOLECYSTOCUTANEOUS FISTULA, BILIARY LITHIASIS 
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Tel / Fax: 0037322.52.20.08; E-mail: mishin_igor@mail.ru*

 
 

INTRODUCERE 
Complicaţiile uitate ale litiazei veziculare, fistulele colecisto-cutanate (FCC) spontane 

sunt rar înregistrate în practica chirurgicală. În ultimii 50 de ani s-au raportat mai puţin de 20 
cazuri de FCC [1,2], pe când Courvoisier în secolul XIX-lea publică o serie de 169 cazuri 
[1,3,4]. În raportul lui Henry şi Orr din 1949 se înregistrează 36 de cazuri de FCC după 1890, 
dintre care doar 3 cazuri au fost consecinţa unui traumatism închis al abdomenului, celelalte 
dezvoltându-se pe fonul unei colecistite litiazice netratate [5,6]. Incidenţa scăzută a acestei 
complicaţii este strict determinată de progresul tehnologiilor diagnostice şi tehnicilor 
chirurgicale efective [1,2,6,7].  
 

PREZENTAREA CAZULUI 
Pacientul BB, în vârstă de 73 ani, este spitalizat de urgenţă după 48 ore de la apariţia 

unor eliminări bilioase spontane la limita grilajului costal drept, lateral liniei medio-
claviculare. Două luni anterior acest pacient, a consultat un serviciu chirurgical regional de 
urgenţă din cauza unui traumatism abdominal. I s-a efectuat ultrasonografia abdominală 
(USG), hemo-leucograma (HLG), radiografia (Rx) toracelui, care nu au decelat leziuni 
traumatice ale zonei hepato-biliare şi grilajului costal drept, pacientul fiind trimis la domiciliu 
pentru supraveghere ambulatorie cu diagnosticul de contuzie abdominală. La domiciliu a 
urmat tratament cu analgetice şi spasmolitice care i-au atenuat durerile din hipocondrul drept 
şi dispepsia, apărută după traumatism. Cu două săptămâni anterior spitalizării observă o 
tumefacţie palpabilă, dur-elastică la limita grilajului costal drept. Ulterior apare febra 38ºC, 
semne de inflamaţie locală şi parestezie cutanată. Urmează tratament antiinflamator local şi 
sistemic. Cu două zile până la spitalizare, după un efort fizic, observă o scurgere lichidiană la 
nivelul rebordului costal drept ceea ce-l determină pentru un consult în serviciul de chirurgie. 

La internare pacientul era astenic, subfebril 37,8ºC. Examenul clinic relevă icter şi o 
scurgere spontană şi continuă de bilă printr-un orificiu cutanat de 5 mm situat în hipocondrul 
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drept (Fig. 1). Abdomenul este suplu, dureros în regiunea orificiului fistular. Examenul local 
evidenţiază o fistulă cu orificiu extern de 5 mm diametru, la limita grilajului costal drept, 2 
cm lateral liniei medio-claviculare, cu semne de inflamaţie locală şi debit zilnic de 200-250 
mL. Examenul ecografic abdominal prezintă o veziculă biliară fără conţinut şi masă 
hipoecogenă la 4 cm de la peretele abdominal. La explorările biologice se constată colestază 
(bilirubinemia totală 64 mkmol/L, directă 46 mkmol/L) şi leucocitoză moderată. Tratamentul 
conservator şi antibioticoterapia (ceftriaxon şi metronidazole) a fost începută imediat. 

 

Fig. 1 Orificiul extern al fistulei colecisto-cutanate Ø 5 mm situat în hipocondrul drept 

 

Fig. 2 Fistulografia evidenţiază traectul fistulos (F), calculii biliari intraparietali (C) şi 
aer în vezicula biliară (VB) 

Fistulografia, evidenţiază canalul fistulos, calculii biliari intraparietali şi fără 
contrastarea căilor biliare intra- şi extra-hepatice. Nu au fost scurgeri ale substanţei de 
contrast în cavitatea peritoneală (Fig. 2). 

Această fistulă biliară a fost abordată prin laparotomie mediană la distanţă de orificiul 
fistulos. Spaţiul subhepatic era închis de un bloc inflamator. Vezicula biliară era sclerozată, 
fixată de peritoneul parietal, cu pereţi îngroşati şi fără conţinut. Existau fenomene inflamatorii 
importante la nivelul pedicului cistic. Se efectuează colecistectomie bipolară cu excizia 
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traiectului fistulos cutanat şi extragerea a doi calculi fixaţi în peretele abdominal (Fig. 3). 
Explorarea căii biliare principale nu a evidenţiat leziuni patologice. Orificiul cutanat al fistulei 
a fost excizat. Examenul bacteriologic al bilei veziculare a fost negativ, iar examenul 
histopatologic al colecistului a fost benign. Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, cu 
externare în a 10-a zi. 

 

Fig. 3 Piesa operatorie. 
vezicula biliară (VB) şi fistula colecisto-cutanată cu doi calculi (F) 

 
DISCUŢII 
FCC spontane sunt complicaţii evolutive cronice ale empiemelor veziculare netratate 

[1,2]. În cazuri excepţionale declanşarea procesului inflamator şi formarea aderenţelor 
viscero-cutanate sunt cauza unui traumatism abdominal [5,6], care serveşte ca punct 
declanşator al modificărilor vasculo-degenerative în peretele vezicular; prezenţa calculilor 
veziculari creşte probabilitatea dezvoltării procesului inflamator [3-7]. Afectarea peretelui 
vezicular de agentul traumatic extern generează o reacţie peritoneală periveziculară care 
localizează inflamaţia. Creşterea permeabilităţii vasculare locale favorizează eliberarea 
proteinelor plasmatice, formarea aderenţelor fibroase ce izolează vezicula de cavitatea 
peritoneală, creând o posibilă zonă de dezvoltare a unui abces [8] care poate fuza prin perete 
fie direct (prin muşchi, fascie, peritoneu), fie indirect atunci când orificiul este situat la 
distanţă de hipocondrul drept: ombilic [9], fosa iliacă dreaptă, hipocondrul stâng [10], spaţiul 
retroperitoneal [4,5]. 

Una din condiţiile fiziopatologice obligatorii de formare a abcesului şi fistulei este 
obstrucţia fluxului biliar natural, care induce creşterea presiunii intra-veziculare urmată de 
necroză tisulară şi perforaţie [1]. Perforaţia poate fi: a) acută, în cavitatea peritoneală – 
cauzând peritonita, b) subacută – dezvoltând abcesul paravezicular, c) cronică – ce duce la 
formarea unei fistule biliare externe sau interne [3]. Procesul inflamator cronic determină 
formarea de aderenţe colecisto-parietale care şi prezintă traiectul fistulos. După Nayman, 
starea pre-fistulară se numeşte „empyema necessitatis” [11], acest termen descriind prezenţa 
unui abces parietal abdominal ca rezultat al inflamării veziculei biliare. Anterior apariţiei 
fistulei se decelează o masă palpabilă, crescândă care până la apariţia eliminărilor poate 
prezenta semne de colici abdominale, dispepsie, icter, febră, pierdere ponderală [1] sau poate 
avea evoluţie asimptomatică [1,2,5]. În această etapă imagistica are un aport important, USG 
evidenţiind o masă hipoecogenă şi calculi adiacenţi la peretele abdominal [13]. După apariţia 
fistulei, fistulografia, ca şi în cazul prezentat, confirmă diagnosticul pozitiv elucidând traiectul 
fistulos. 
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Managementul medical al FCC include controlul procesului inflamator prin drenarea 
colecţiei parietale şi antibioticoterapie [1,2]. FCC instalată se comportă ca o colecistostomie 
transcutană şi poate fi folosită ca soluţie de primă intenţie pentru soluţionarea colecţiei şi 
totodată ca modalitate paliativă de tratament în cazurile cu stare generală precară [1,2,7,14]. 
Această fistulă dirijată nu este o contraindicaţie pentru colecistectomia ulterioară chiar după 
un interval mediu de 4 zile [12]. La prezenţa litiazei căii biliare principale se impune o 
sfincterotomie endoscopică [1,2]. 

Tratamentul chirurgical electiv este colecistectomia deschisă cu excizia traiectului 
fistulos [1,2]. În cazurile cu risc anestezic major FCC externă dirijată cu posibila extracţie a 
calculilor soluţionează problema [15], închiderea spontană fiind înregistrată în 8 cazuri [5,10]. 
Gestul laparoscopic nu poate fi neglijat ca primă intenţie [16], însă are o rată crescută a 
conversiei (27%) datorită procesului inflamator cronic şi sclerozei avansate [2,12,14]. 

 
CONCLUZII 
Dezvoltarea unei FCC de cauză infecţioasă sau traumatică este rară. 
Fistulografia este indispensabilă pentru precizarea diagnosticului şi aprecierea 

traiectului fistulos şi studierea arborelui biliar. 
După rezolvarea procesului inflamator parietal colecistectomia deschisă cu excizia 

traiectului fistulos este abordarea chirurgicală oportună. 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
1. Vasanth A, Siddiqui A, O’Donnell K. Spontaneous cholecystocutaneous fistula. South Med J. 2004; 97: 

183-185. 
2. Mathonnet M, Maisonnette F, Gainant A, Cubertafond P. Fistule cholecysto-cutanee spontanee: histoire 

naturelle de la cholecystite lithiasique. Ann Chir. 2002; 127: 378-380. 
3. Nicholson T, Born MW. Spontaneous cholecystocutaneous fistula presenting in the gluteal region. J 

Clin Gastroenterol. 1999; 28:276-277. 
4. Gibson TC, Howat JMT. Cholecystocutaneous fistula. Br J Clin Pract. 1987; 41: 980-982. 
5. Henry CL, Orr IG Jr. Spontaneous external biliary fistulas. Surgery. 1949; 26: 641-646. 
6. Ahn SI, Hong KC, Hur YS, Lee KY, Kim SJ, Seo JM, Kim YB, Woo ZH, Shin SH. Cholecystocolic 

fistula caused by blunt trauma. Injury. 2001; 32: 341-342. 
7. Yuceyar S, Erturk S, Karabicak I, Onur E, Aydogan F. Spontaneous cholecystocutaneous fistula 

presenting with an abscess containing multiple gallstones. Mt Sinai J Med. 2005; 72: 402-404. 
8. Heemken R, Gandawidjaja L, Hau T. Peritonitis: pathophysiology and local defense mechanisms. 

Hepatogastroenterology. 1997; 44: 927-936.  
9. Rosario PG, Gerst PH, Prakash K, Katter H. Cholecystocutaneous fistula: an unusual presentation. Am J 

Gastroenterol. 1990; 85: 214-215. 
10. Hoffman L, Beaton H, Wantz G. Spontaneous cholecystocutaneous fistula: a complication of neglected 

biliary tract disease. J Am Geriatr Soc. 1982; 30: 632-634. 
11. Nayman J. Empyema necessitatis of the gallbladder. Med J Aust. 1963; 1: 429-430. 
12. Tseng LJ, Tsai CC, Mo LR, Lin RC, Kuo JY, Chang KK, Jao YT. Palliative percutaneous transhepatic 

gallbladder drainage of gallbladder empyema before laparoscopic cholecystectomy. 
Hepatogastroenterology. 2000; 47: 932-936. 

13. Ulreich S, Henken EM, Levinson ED. Imaging in the diagnosis of colecystocutaneous fistulae. J Can 
Assoc Radiol. 1983; 34: 39-41.  

14. Pessaux P, Lebigot J, Tuech JJ, Regenet N, Aube C, Ridereau C, Arnaud JP. Drainage percutane des 
cholecystite aigue chez les patients a haut risque chirurgical. Ann Chir. 2000; 125: 738-743. 

15. Davies MG, Tadros E, Gaine S. Combined internal and external biliary fistulae treated by percutaneous 
cholecystolithotomy. Br J Surg. 1989; 76: 125-128. 

16. Kumar SS. Laparoscopic management of a cholecystocutaneous abscess. Am Surg. 1998; 64: 1192-
1194. 
 
 
 

 44



Cazuri clinice                                                                      Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 
 

DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC DIFFICULTIES IN A CASE OF 
TUBERCULOUS EMPYEMA WITH ATYPICAL MYCOBACTERIA 

P.V.H. Boţianu1, A. Boţianu1, Anca Sin2, A. Dobrică1, M. Stoian3, 
Alexandra Butiurcă1, O. Cotoi2, C.S. Moldovan4

1 4-th Surgical Clinic 
2 Department of Cellular and Molecular Biology 

3 Second Intensive Care Unit 
4 Department of Histology 

University of Medicine and Pharmacy Târgu-Mureş 
 

DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC DIFFICULTIES IN A CASE OF TUBERCULOUS EMPYEMA 
WITH ATYPICAL MYCOBACTERIA (Abstract): We report a 48 years old patient who developed a residual 
cavity with empyema after a decortication performed in another unit 1,5 years ago, which had been treated with 
repeated thoracenthesis, tube thoracostomies and antibiotic treatments. All the bacteriologic probes were 
negative for tuberculosis but pathologic examination of pleural deposits removed during decortication was not 
performed. We performed an one-stage thoracopleuroplasty on 7 ribs, Botianu personal procedure. Postoperative 
course was initially favourable, followed by development of a residual cavity with a volume reduced to half of 
the initial one, which was treated by a modified Eloesser open-window procedure. Pathologic examination of 
pleural deposits showed specific inflammation which explains the unfavourable evolution in the absence of a 
tuberculostatic treatment. Healing was achieved by daily dressings and full antituberculous treatment. Pathologic 
examination of pleural deposits removed during surgery is mandatory since it may diagnose specific 
inflammation and change the treatment and outcome. Absence of a correct etiologic diagnosis and treatment 
explains failure of multiple procedures requiring an open-window for the local control of infection. 
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INTRODUCTION 
Although the pleural involvement in thoracic tuberculosis (TB) is quite common, its 

diagnosis is sometimes difficult. TB etiology must be taken into consideration (confirmed or 
excluded) in any patient with a pleural effusion. Confirmation of TB etiology is made by 
demonstrating the presence of mycobacteria in sputum and/or pleural liquid or through pleural 
biopsy (specific inflammation); the determination of high levels of adenosine-deaminase or 
interferon-gamma in the pleural liquid offers a reasonable diagnostic certainty [1]. Early 
diagnosis and introduction of a correct treatment are essential to allow a healing without 
sequelae and to avoid the extension of lesions and the need for major surgical procedures, 
sometimes mutilating [2].  

 
CASE REPORT 
We present a 48 years old male with a history of a right pleural effusion treated with 

antibiotics 6 years ago and a thoracotomy performed in another unit 1,5 years ago, with 
removal of a right pleural hematoma. Postoperative course was complicated by the 
development of a residual cavity with empyema which required several hospital admissions 
during which conservative treatment (repeated thoracenthesis, prolonged pleural drainage 
with lavages, antibiotic treatment using different combinations) was tried without success. A 
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bacteriologic examination of pleural fluid performed at 7 weeks after thoracotomy showed the 
presence of methiciline-resistant staphylococcus aureus and the patient received antibiotics 
according to the antibiogramme.  

We emphasize that all the bacteriologic probes for mycobacterium were negative, but a 
pathologic examination of the deposits removed during the innitial thoracotomy was not 
performed.  

 
 

Fig. 3 Preoperative thoracic CT scan 
Multiloculated right pleural empyema with air-bubbles inside; both pleurae are 

enlarged and with calcar deposits 

Fig. 1 Preoperative chest radiographs (after admission to our unit) 
Right pleural empyema 

 
The patient was referred to our unit for solving this post-surgical empyema with a mild 

alteration of general state, febrile – 38-39 °C and a significant weight loss (10 kg during the 
last 3 months). Laboratory findings showed a mild anemia (Hb 11,2 mg%, Hc 34,7%) and 
moderate leukocytosis (12000/ml). Functional respiratory tests showed a mild mixed 
ventilatory disfunction (VC 49,8%, FVC 48,7%, FEV1 44,8%).  
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Chest radiographs (Fig. 1) and CT (Fig. 3) showed a multiloculated empyema with 
compression atelectasis of the subjacent lung, with air bubbles inside; both visceral and 
parietal pleura are very much enlarged and with calcar deposits. 

Surgery consisted of an one-stage 7 ribs thoracopleuroplasty (Boţianu personal 
procedure), with a closed-circuit irrigation-aspiration system. The initial course was 
favourable – stable hemodynamic and respiratory status, afebrile (Fig. 4). 

 

Fig. 4 Bedside chest radiograph on postoperative day 1 Good 
obliteration of the empyema cavity 

 

Fig. 5 Thoracic CT scan after thoracopleuroplasty 
Viable muscle flaps and residual cavity (volume reduced to about 1/2) 

Bacteriologic examination (intraoperative probe of pleural pus) showed the presence of 
Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp, and the antibiotic treatment was changed 
according to the antibiograme. The cultures for mycobacterium tuberculosis were all negative.  

On postoperative week 4 the patient becomes subfebrile again, with no resolution after 
change of antibiotics. CT scan showed a residual cavity with a volume reduced to half of the 
initial one (Fig. 5). The patient was reoperated at 5 weeks after thoracopleuroplasty, when we 
performed a modified Eloesser open-window through partial reopening of the thoracotomy 
associated with a vertical incision towards the axilla (resembling with the technique of radial 
incision resulting in a triangular stoma recommended by Galvin [3]). The thoracic wound was 
left opened with daily dressings. Local evolution was slowly favourable. After 7 weeks, there 
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was a tendency for early closure of the stoma which required a new widening in general 
intravenous anesthesia.  

Pathologic examination of the pleural deposits removed intraoperatively, which was 
avail

nder complete tuberculostatic treatment associated with daily dressings, the evolution 
was s

ISCUSSIONS 
iquity, TB infection remains one of the most common infectious 

disea

ised patients (HIV, chemotherapy, 

-  organizatoric resources to combat this infection in the countries 

-  infections with multi-drug resistant mycobacteria; 

able only after 6 weeks, showed the presence of active tuberculous lesions (Fig. 6); we 
started a specific treatment with a complete scheme (Isoniazid, Rifampin, Pyrazinamide, 
Ethambutol, Streptomycin, Ciprofloxacin). 

 

Fig. 6 Pathologic examination of pleural deposits removed during thoracopleuroplasty 
Epitheloid cells, lymphoplasmocytar infiltrate, Langerhans cells and necrosis 

 
U
lowly favourable, with progressive resolution of the cavity. At 9 months after surgery 

the patient is afebrile, with an improved general state and weight gain, able of medium 
physical effort and a mild improvement of the respiratory functional status. The cavity 
eventually healed through retraction and secondary epithelisation (Fig. 7,8). The patient 
refused any other major procedure to obliterate the empyema. 

 
D
Known since ant
ses worldwide, being declared by WHO in 1993 as “a global health emergency”. Recent 

reports show every year about 8 millions new cases and 3 millions deaths caused by this 
disease [4]. The situation is explained by [5,6]: 

- -increased number of immunocomprom
transplantation etc.); 
-lack of financial and
with high prevalence; 
-increased incidence of

- -diagnostic and/or therapeutic errors; 
- -immigration from endemic zones. 
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Fig. 7 Late postoperative aspect of the open thoracic window (after 5 months) 
Obliteration of the cavity through retraction and secondary epithelisation 

 
uring last years, many authors consider that the TB infection from our days is different 

from

ive for the diagnostic difficulties encountered in our country. 
Diag

 interferon-gamma levels in the pleural liquid 
are not used in our country;  

D
 that of the “classic” era - after discovery of tuberculostatics (1950-1970) [5,7,8]. One of 

the reasons sustaining this theory is the growing incidence of infections with atypical 
mycobacteria with atypical clinical presentations, more difficult to diagnose and to treat. 
Table I shows a classification of these mycobacteria based on recent refinements of the 
laboratory techniques [9]. 

The case is illustrat
nosis of TB infection was made by pathologic examination of the pleural deposits and 

pleural fragments removed during thoracopleuroplasty, which was available at 6 weeks 
postoperative. All the previous cultures from sputum and pleural liquid performed during over 
one year in more units – both of pneumology and surgery - where the patient had been 
admitted, were negative. The cultures from pleural liquid and pleural fragment removed 
during thoracopleuroplasty were also negative for TB. Some of the tests which would have 
allowed an earlier diagnosis were not available: 

- determination of adenosine deaminase and

Fig. 7 Chest radiographs at 5 months postoperative 
Obliteration of the empyema and defect in the chest wall 
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- modern methods for fast demonstration of mycobacteria (BACTEC, PCR, monoclonal 
antibodies), special culture-mediums and the possibility to achieve extended 

Pathogenic and potential pathogenic mycobacteria in humans (adapted from Shields 2000) 
 

 
ii, marinum, simiae, asiaticum 

, xenopi, szulgai, gordonae 
ns, 

antibiogrammes are available only in very few highly-specialized units [10]. 
 

Table I 

 

mplex Mycobacterium tuberculosis co
- Mycobacterium tuberculosis 
- Mycobacterium bovis 
- Mycobacterium africanum 
 
Non-tuberculous Mycobacteria

Photochromogenes: kansas- 
- Scotochromogens: scrofulaceum
- Nonchromogens: avium, intracellulare, malmoense, ulcera

paratuberculosis, 
- haemophilum, genavens 
- Rapid growth: fortuitum, peregrinum, chelonei 
 

 
The conse e at almost 1,5 years after the first 

urgical procedure, through pathologic examination of the pleural deposits and pleura 
remo

he situation from our country, characterized by the raise of the TB incidence and of the 
proportion of infections with atypical mycobacteria, makes it mandatory to take into 
consi

1. Light RW. Pleural diseases. Philadelphia: Ed. Lippincott Williams&Wilkins; 2005. p. 182-195. 
2. z E, Jimenez- Castro D, Light RW. Effusions from tuberculosis. In: Light RW, Gary 

44. 

qu nce was the diagnosis of TB infection 
s

ved during the second major surgical procedure. Absence of a specific treatment explains 
the unfavourable evolution after the first thoracotomy with evacuation of a pleural hematoma, 
prolonged drainage and eventually thoracopleuroplasty, with development of a residual cavity 
requiring a modified Eloesser open-window procedure with a prolonged daily care. This 
procedure was originally described (1935) for the treatment of TB empyema, being almost 
abandoned after introduction of modern antibiotics and tuberculostatics [11]. It was 
repopularized in the 1970’s, initially in the post-pneumonectomy empyema, than in other 
types of empyema too [12]; during recent years, it has a certain regain of popularity but it´s 
indications remain limited, mainly because it opposes the advantage of a rapid and simple 
procedure with the disadvantage of a very slow healing – months or even years, during which 
it requires daily dressings [13-15].  

 
CONCLUSIONS 
T

deration this diagnosis even in apparently ordinary cases, especially in case of an 
unfavourable evolution. Absence or limited access to some modern diagnostic procedures 
(special culture methods, PCR, determination of the level of adenosine deaminase or 
interferon-gamma in the pleural liquid) makes the diagnosis of these atypical forms of disease 
more difficult. The consequence is the loss of control of the evolution of TB infection, leading 
to prolonged treatments and mutilating surgical procedures. 
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LIMFOM BURKITT CU LOCALIZARE INTESTINALĂ  
LA COPIL - PREZENTARE DE CAZ*
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SMALL BOWELL BURKITT LYMPHOMA AT THE CHILD. CASE REPORT (Abstract): Burkitt lymphoma 
localised at the small bowell is very rare. We present the case of a 7 years old child admitted into the hospital for 
acute appendicitis. During the surgical procedure we found a tumor localised on the last segment of the small 
bowell. We performed appendectomy associated with segmental resection of intestine were the tumor was, with 
end to end eneteroenterostomy. The microscopic pathological exam showed the infiltration of the intestinal wall 
with lymphocytes and macrophages with an overall appearance of „starry sky”. Immunehistochemistry revealed 
malignant B type lymphocytes CD 20 positive, CD 68 positive macrophages and a Ki-67 proliferation index rate 
of 85%. These findings certified the diagnosis of Burkitt lymphoma. The postoperative course was uneventful. 
Conclusion: The Burkitt lymphoma of the small bowell can be a „surprising” intraoperatively diagnosis. The 
treatment of this tumor is surgical procedure (resection of the intestine) associated with chemotherapy. 
 
KEY WORDS: LYMPHOMA, BURKITT, IMMUNEHISTOCHEMISTRY, CD20 POSITIVE 
LYMPHOCYTES, CD68 POSITIVE MACROPHAGES 
 
 
 

INTRODUCERE 
Limfoamele maligne constituie aproximativ 10 – 15% din tumorile maligne ale 

intestinului subţire. Sunt localizate mai frecvent pe ileon, datorită prezenţei din abundenţă a 
ţesutului limfoid la acest nivel. Sunt tumori ale sistemului imun şi pot fi primare sau 
secundare. 

Localizarea digestivă a limfomului primar este cea mai frecventă localizare extra-
ganglionară. Majoritatea limfoamelor sunt secundare. 

La copii, limfomul reprezintă neoplasmul cu cea mai mare frecvenţă în Orientul 
Mijlociu şi în anumite ţări africane. În emisfera occidentală el se situează pe locul doi după 
tumoarea Wilms. 

La adulţi, predomină localizarea pe jejun, iar la copii pe ileonul terminal; apendicele şi 
cecul sunt interesate în aproximativ 80% din cazuri. Întinderea leziunilor este corelată se pare, 
cu gradul de imunitate al organismului. La bolnavii cu deficit imun important apar în general, 
leziuni extinse. Leziunile extensive, corespund unor forme clinice grave, cu diseminări la 
distanţă şi interesarea măduvei osoase. De remarcat faptul că, în plus, copiii dezvoltă forme 
histologice agresive, predominant tipul nediferenţiat. 

 
PREZENTAREA CAZULUI 
Bolnav RM, 7 ani, sex masculin, mediul urban, se internează în urgenţă cu dureri 

abdominale localizate periombilical şi la nivelul fosei iliace drepte, greţuri, vărsături, 
simptomatologie instalată în urmă cu 2-3 zile. 

                                                 
* Lucrare prezentată la A IV-a Conferinţă Internaţională de Chirurgie, Iaşi, 19-22 octombrie 2006. 
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Examenul clinic, la internare, pune în evidenţă abdomen normal conformat, mobil cu 
respiraţia, dureros la palparea fosei iliace drepte şi periombilical unde se constată şi apărare 
musculară; ficatul este la rebord, iar splina nepalpabilă. 

Probele biologice la internare evidenţiază leucocitoză (11.000/mmc) cu neutrofilie 
(76%).  

Cu diagnosticul prezumtiv de apendicită acută se intervine chirurgical, cu anestezie 
generală cu intubaţie orotraheală. Intraoperator se constată apendicită acută catarală pentru 
care se practică apendicectomie cu bont liber şi mezoplastie (P.O. 172/3.02.2005). La 
explorarea ultimei anse ileale se constată prezenţa unei tumori stenozante la nivelul ileonului 
terminal la aproximativ 25 – 30 cm de valvula ileocecală. Se practică enterectomie 
segmentară ileală cu entero-enteroanastomoză termino-terminală. Evoluţia postoperatorie a 
fost simplă, cu externarea bolnavului la 8 zile postoperator. 

Histopatologic, s-au constatat fragmente de perete de intestin subţire (ileon), cu 
infiltrare tumorală masivă şi difuză, cu celule limfoide de talie medie şi numeroase macrofage 
cu corpi apoptotici, prezentând în anamblu aspectul de „cer înstelat” (Fig. 1). Ganglionii 
limfatici mezenterici au prezentat hiperplazie limfoidă foliculară reactivă şi histiocitoză 
sinusală. 
 

Fig. 1 Perete de ileon cu infiltrat tumoral limfoid 
A. aspect de ansamblu (HE, ob. x4); B. infiltrare tumorală întinsă cu limfocite de talie 

medie şi macrofage cu citoplasma ce conţine corpi apoptotici, ce dau în ansamblu aspectul 
de „cer înstelat” (HE, ob. x10) 

A. B. 

 
Imunohistochimic s-au constatat: 

- L 26 (CD 20) pozitiv difuz în celulele tumorale (Fig. 3), 
- UCHL 1 pozitiv în frecvente limfocite mici şi negativ în tumoră (Fig. 4), 
- CD 68 pozitiv în frecvente macrofage cu corpi apoptotici (Fig. 5), 
- Bcl-2 negativ în tumoră, pozitiv în limfocite mici dispersate intratumoral şi în limfocite 

mici la periferia plăcilor Peyer, 
- indicele de proliferare Ki-67 pozitiv ~ 80-85% în limfocitele tumorale (Fig. 6), 
- Bcl-6 negativ, 
- virusul Ebstein Barr (EBV) negativ. 

Aspectul histopatologic şi testele imunohistochimice au pledat în final pentru un 
limfom malign non-Hodgkin cu celula medie B tip Burkitt. 

 
DISCUŢII 
Din punct de vedere histologic limfoamele pot fi hodgkin (LH) şi non-hodgkin (LNH). 
După studiul markerilor de pe suprafaţa celulelor, limfoamele maligne pot fi cu celule 

B sau T. 
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Limfoamele cu celule B pot fi de tip occidental, asociate cu un sindrom de 
malabsorbţie important sau de tip mediteraneean. 
 

Fig. 3 Imunoreacţie intens pozitivă difuz pentru  
L 26 (CD 20) în limfocite B de talie medie 

(imunohistochimie, ob. x10) 

Fig. 4 Imunoreacţie pozitivă pentru UCHL 1 
(CD 45RO) în frecvente limfocite mici T helper 

reactive peritumoral 
(imunohistochimie, ob. x10) 

Fig. 5 Imunoreacţie pozitivă pentru CD 68 în 
frecvente macrofage cu corpi apoptotici, 

(imunohistochimie, ob. x10) 

Fig. 6 Imunoreacţie pozitivă ~ 85% pentru 
Ki-67 în limfocitele tumorale 
(imunohistochimie, ob. x20) 

 
Cauza determinantă a LNH nu este cunoscută. Există o legătură între unele virusuri şi 

forme histologice de limfoame (de ex. între virusul Epstein Barr şi limfomul Burkitt). Este 
cunoscută dezvoltarea limfomului gastro-intestinal ca o complicaţie a bolii celiace (sprue) 
care dezvoltă limfoame în porţiunea proximală a jejunului cu aspect multifocal. 

Hiperplazia limfoidă nodulară a intestinului este frecvent întâlnită în etiopatogenia 
limfomului malign. Bolile inflamatorii ale intestinului (colite ulceroase, boala Crohn) cresc 
riscul apariţiei limfomului malign. Deficitele imunitare (insuficienţa imunoglobulinică 
primară, sindromul imunodeficienţei câştigate etc.) favorizează apariţia acestor tumori. 

LNH de tip occidental se prezintă sub forma unor tumori unice sau multiple, localizate 
pe unul sau mai multe segmente intestinale, situate la distanţă una de alta, separate de 
mucoasă normală. Au aspect polipoid, anevrismal, ulcerativ sau stenozant inelar. Limfoamele 
de acest tip pot fi cu: malignitate redusă (polipoza limfomatoasă) sau cu malignitate crescută 
(tumori de tip Burkitt) [1,2]. Invazia ganglionară regională este constantă. 

LNH de tip mediteraneean se întâlneşte la adultul tânăr, între 15 – 40 de ani, fiind 
răspândit mai ales în Orient, America de Sud şi bazinul mediteraneean [3]. 

LNH cu celule T apar la bolnavii cu boală celiacă şi prezintă în ser anticorpii 
caracteristici bolii celiace. 
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Tabloul clinic al limfoamelor cu localizare intestinală este iniţial nespecific; ulterior, 
prin creşterea în dimensiuni a formaţiunilor, se instalează simptomatologia de tip tumoral. 
Durerea este frecvent întâlnită, dar este variabilă ca localizare şi caracter. Uneori poate fi 
surdă, persistentă, imprecis localizată, exacerbată de ingestia de alimente. Alteori, poate apare 
în pusee, sub formă de crampe, corespunzând unor episoade de invaginaţie [4]. 

Alte manifestări clinice sunt sindroamele subocluzive şi hemoragia digestivă 
inferioară. Distensia abdominată este prezentă în cazul leziunilor cu localizare intestinală 
distală. Diareea, fără a avea un caracter aparte, este prezentă mai ales în limfoamele cu celule 
B. Examenul obiectiv poate constata la 1/3 din pacienţi prezenţa unei formaţiuni de 
consistenţă relativ dură, imprecis delimitată. 

Semnele generale (febră, inapetenţă, scădere în greutate, subfebrilitate) traduc, de 
regulă, impregnarea sistemică şi marchează un stadiu avansat al bolii. 

În stadiile avansate pot apare ascita, adenopatia generalizată şi hepatosplenomegalia.  
Boala poate debuta ca urgenţă chirurgicală mai frecvent ca ocluzie şi mai rar ca 

peritonită prin perforaţie. 
Ocluzia, atunci când survine, este produsă cel mai frecvent prin obstrucţie, dar se 

poate şi prin invaginaţie [5]. 
Metode de explorare paraclinică: 
Limfoamele primitive intestinale necomplicate produc puţine modificări ale probelor 

biologice; leucograma în limfoamele primitive intestinale este normală (constituind de altfel, 
şi un criteriu pentru stabilirea caracterului primitiv al tumorilor); VSH nu este specifică, dar 
creşterea sa poate orienta continuarea investigaţiilor; examenul sumar de urină poate evidenţia 
proteinuria pentru aprecierea implicării renale; hipercalcemia, hiperuricemia, creşterea LDH, 
modificările ionogramei şi prezenţa acidozei pot reflecta complicaţii ale limfoamelor. 

Probele hepatice pot deveni alterate atunci când ficatul este implicat. Electroforeza 
poate evidenţia prezenţa paraproteinelor. Imuno-electroforeza permite identificarea şi 
cuantificarea paraproteinelor. Puncţia medulară şi cea osoasă trebuie practicată la toţi 
bolnavii, pentru a aprecia interesarea măduvei. Puncţia lombară cu citologie, permite 
evidenţierea afectării sistemului nervos central. 

Examenul radiologic: Aspectul considerat caracteristic este cel de infiltrare a peretelui 
intestinal, cu ulceraţii şi anomalii ale mucoasei. Uneori se pot observa stenoze segmentare, 
precum şi dilataţii supraiacente ale acestora. Radiologic, diagnosticul diferenţial al 
limfoamelor se face cu enterita regională, limfangiectazia, enterita cu eozinofile, tuberculoza, 
histoplasmoza, giardioza, carcinomatoza, boala celiacă, boala Whipple [5]. În mod particular, 
diagnosticul cu enterita regională poate fi dificil, cele două boli având un aspect radiologic 
foarte asemănător [4]. 

Examenul endoscopic permite uneori, recoltarea de material biopsic. Stabilirea 
diagnosticului de LNH în afara actului operator, este extrem de importantă, întrucât în 
cazurile care nu se manifestă cu complicaţii chirurgicale (ocluzie, perforaţie, hemoragie) se 
poate institui de la început tratamentul medical. Una din indicaţiile majore ale enteroscopiei o 
constituie sindroamele de malabsorbţie, la originea cărora se pot afla uneori limfoame de 
intestin subţire. 

Ecografia abdominală poate stabili dimensiunile şi caracterele tumorii. De asemenea, 
se pot evidenţia determinările secundare ale bolii şi adenopatiile. 

Tomografia computerizată permite vizualizarea tumorilor, în special folosindu-se de 
substanţa de contrast introdusă în lumenul intestinal; se pot aprecia invadarea maselor 
ganglionare limfatice, interesarea hepatică şi splenică, precum şi alte determinări secundare 
ale bolii importante pentru stadializare. 

Diagnosticul este rareori stabilit în etapa asimptomatică a bolii. Pentru diagnosticul de 
tumoră de intestin subţire, examenul radiologic este cel mai valoros. Examenele biochimice, 
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hematologice şi imunologice nu aduc argumente pentru precizarea existenţei limfomului. În 
absenţa sindromului de malabsorbţie, a infecţiei sau a altor complicaţii, testele de laborator 
constată frecvent o anemie. Atunci când există malabsorbţia, se instalează hipoproteinemia cu 
hipoalbuminemie, care pot fi consecinţa unui aport insuficient sau pierderii de proteine prin 
enteropatie. Se constată o diminuare a valorilor serice ale calciului, potasiului şi magneziului 
[5]. 

Tratamentul limfoamelor maligne intestinale 
Tratamentul chirurgical rămâne esenţial şi constă în enterectomie şi limfadenectomie 

regională. Rezecţia tumorii previne complicaţiile şi creşte efectul chimioterapiei sau al 
iradierii. 

Chimioterapia este tratamentul de elecţie al LNH cu înalt grad de malignitate. 
Eficacitatea este mult mai mare în asociere cu chirurgia şi radioterapia [7]. 

Rezultatele tratamentului multimodal sunt favorabile. Supravieţuirea la distanţă 
depinde de stadiul evolutiv al limfomului, ca şi de gradul de malignitate. Supravieţuirea la 5 
ani este de 69 – 80% în formele cu malignitate crescută.  
 

CONCLUZII 
Limfomul malign nonhodgkin tip Burkitt al ileonului este o entitate clinică rar întâlnită 

în practica chirurgicală. Tabloul clinic este nespecific. Diagnosticul preoperator este dificil şi 
poate fi sugerat de ecografie sau tomografia computerizată; în unele cazuri prezenţa masei 
tumorale poate constitui o surpriză intraoperatorie. Diagnosticul este precizat de examenul 
hisptopatologic la parafină şi imunohistochimie. Explorarea ileonului terminal de rutină la 
orice apendicectomie este obligatorie. Tratamentul chirurgical constă în enterectomie şi 
limfadenectomie regională, asociat cu chimioterapie. 
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MORPHOFUNCTIONAL CONSIDERATIONS CONCERNING HEPATO-LIGAMENTARY COMPLEX 
(Abstract): This research work represents a complex investigation of the extra and intraorganic neuro-vascular 
apparatus of the hepatoligamentary complex, which includes individual structures (the liver and its ligaments, 
the neuro-vascular and bile elements) linked into a single morphofunctional structure which carries-out common 
functions. Using classical, original and contemporary morphological methods of investigations, we established 
peculiarities of the arrangement of the extra- and intraorganic blood vessels and nerves of the liver and its 
ligaments which directly depend on the architectonics of the connective-tissue substratum of every component of 
the organo-complex. 
 
KEY WORDS: HEPATO-LIGAMENTARY COMPLEX, MICROSCOPY 
 
Corespondenţă: Conf. Dr. I. Catereniuc; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” 
Chişinău, Catedra de Anatomia Omului nr. 1; Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 192, Republica Moldova*

 
 

INTRODUCERE 
Succesele considerabile ale chirurgiei abdominale, din ultimele decenii, evidenţiază 

importanţa anatomiei elementelor neuro-vasculare extra- şi intraorganice la nivel de 
problemă-cheie în soluţionarea multor aspecte neclare ale hepatologiei moderne [1-3]. 
Avansarea acestei ştiinţe necesită un studiu cuprinzător al morfologiei aparatului neuro-
vascular al complexului hepato-ligamentar (CHL) în aspect macroscopic, microscopic şi, în 
special, „macromicroscopic”. Asemenea cercetări sunt actuale şi prezintă interes pentru 
chirurgia abdominală, hepatologie, microchirurgie, laparoscopie, transplantologie şi alte 
discipline clinice. 

În literatura de specialitate există lucrări dedicate inervaţiei şi vascularizaţiei ficatului 
şi a ligamentelor lui obţinute prin metode macroscopice, histologice şi experimentale [4-13]. 
Prin prisma analizei acestor materiale conchidem că atenţia autorilor s-a concentrat asupra 
studierii aparatului neuro-vascular la nivel macro- şi microscopic, pe când datele despre 
structura vaselor şi a nervilor ficatului şi ligamentelor lui în aspect macromicroscopic, 
obţinute prin colorare electivă cu reactivul Schiff, lipsesc, cu excepţia studiului privind 
inervaţia venelor hepatice, întreprins de V.I. Covali (1971) [9]. 

Scopul lucrării constă în stabilirea particularităţilor morfofuncţionale şi legităţilor de 
distribuire a elementelor neuro-vasculare extra- şi intraorganice în cadrul organo-complexului 
hepatoligamentar. 

 
MATERIAL ŞI METODE 
Cercetării a fost supus complexul hepato-ligamentar, reprezentat prin structuri de tip 

particular (ficatul cu ligamentele lui şi elementele neuro-vasculare componente) care 
constituie o unitate morfofuncţională, fiind unite în vederea realizării unor funcţii comune; 
ganglionii vegetativi laterovertebrali (superiori ai lanţului simpatic lombar) şi prevertebrali 
(ganglionii semilunari), ca surse de inervaţie ale organo - complexului, pe material uman, 
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precum şi pe cel colectat de la şobolani albi de laborator (Rattus albus), linia Wistar, şi de la 
pisici. 

Repartizarea materialului investigat conform perioadelor ontogenezei are la bază 
periodizarea de vârstă adoptată la Simpozionul Institutului de Fiziologie de Vârstă al URSS, 
precum şi cea propusă de R. Robacki [cit. de 14]. 

Sursele de inervaţie au fost evidenţiate prin metode de disecţie anatomică fină după V. 
P. Vorobiov, R.D. Sinelnikov şi B.Z. Perlin (31 observaţii). 

Studiul macro-microscopic a fost realizat pe piese anatomice integrale, colorate electiv 
cu reactivul Schiff în prescripţia M.G. Şubici, A.B. Hodos, parţial – cu unele modificări 
propuse la catedră [cit. de 15] (89 observaţii). 

Aspectele particulare de distribuire spaţială intraparenchimatoasă a vaselor hepatice au 
fost evidenţiate prin metoda policromă de coroziune hepatică în colaborare cu O. Mocealov şi 
după modificările metodei clasice de coroziune propuse de [16] (10 observaţii). 

Decelarea microstructurii elementelor neuro-vasculare a fost realizată prin utilizarea 
tehnicilor de impregnare cu nitrat de argint după Е.N. Rasscazova (cu unele modificări), 
Bielschowsky – Gross, Bielschowsky – Buke etc. (45 observaţii), metodelor Nissl (8 
observaţii) şi Weigert – Pal (15 observaţii). 

Structurile nervoase adrenergice şi colinergice au fost evidenţiate, respectiv, după 
V.N. Şvaliov, N.I. Jucikova şi M.J. Karnovsky, L. Roots (23 observaţii). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Studiul macroscopic al ligamentelor hepatice include descrierea aspectului general, a 

topografiei şi a modului de continuare a peritoneului care le formează, evidenţiindu-se 
particularităţile de structură în contextul variabilităţii anatomice individuale, în diferite 
perioade ale ontogenezei postnatale, bazată pe date proprii şi informaţia bibliografică. S-a 
stabilit că aceste formaţiuni seroase la nou-născuţi şi copii sunt subţiri, aproape transparente şi 
uşor extensibile, păstrându-şi aceste particularităţi şi la adolescenţi. Cu vârsta însă aceste 
structuri peritoneale devin mai puţin extensibile, obţinând aspect de lame fibroase mai dese. 

Tot aici menţionăm o serie de funcţii importante ale ligamentelor anexe ficatului: 
- ligamentele hepatice constituie un element de susţinere (ancorare) a organului în 

poziţia sa normală; 
- prin intermediul ligamentelor se realizează căile de acces şi modalităţile de distribuire 

a nervilor şi vaselor spre ficat; 
- formaţiunile peritoneale în cauză îndeplinesc un rol de amortizor biologic; 
- prezintă substratul morfologic de localizare al zonelor neuro-vasculare de compensare 

(anastomoze, reţele nervoase şi vasculare, zone reflexogene etc.). 
Ficatul este un organ deosebit de intens vascularizat, unicul care, din punct de vedere 

circulator şi nu numai, prezintă doi pediculi (aferent şi eferent), şi care primeşte sânge din 
două surse (o dublă circulaţie sangvină): sânge funcţional (asigurat de vena portă) şi sânge 
nutritiv (care circulă prin artera hepatică şi venele hepatice). 

Pe piesele de coroziune, unde sistemele vasculoductale au fost fost injectate cu mase 
plastice de diferite culori, urmate de corodarea parenchimului hepatic, cu acid, pot fi urmărite 
lesne distribuirea spaţială intraparenchimatoasă, topografia şi interraporturile sistemelor 
vasculobiliare. Au fost studiate variabilitatea arhitectonicii, unii parametri morfolometrici ai 
sistemului vascular hepatic şi a fost stabilită o corelaţie armonioasă între tipul şi forma de 
ramificaţie a vaselor sistemelor arteriovenoase. De regulă, tipul magistral de răspândire a 
ramurilor sistemului portal corespunde modului de ramificare a sistemelor arterial şi al celui 
de formare a venelor hepatice (Fig. 1). Arterele hepatice însoţesc ramurile venei portă, iar 
venele hepatice se localizează în spaţiile delimitate de ramificaţiile primelor două sisteme 
vasculare. 
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În studiul întreprins, o atenţie deosebită am acordat surselor de inervaţie şi diversităţii 
interconexiunilor nervoase în cadrul CHL, care prezintă un mare interes anatomotopografic şi 
clinic. Astfel, a fost stabilit caracterul de distribuire locoregională a surselor de bază şi 
auxiliare de inervaţie a organo - complexului. 

 

 
Studiul morfologic denotă că inervaţia ficatului şi ligamentelor sale anexe, stabilită 

prin disecţie anatomică fină, este asigurată de plexurile hepatice anterior (satelit al arterelor 
hepatice) şi posterior (care însoţeşte vena portă), de fibre aferente şi eferente ale nervilor vagi 
(atât la direct, cât şi prin intermediul plexurilor celiac (centrul Th. Willis), esofagian şi 
coronar gastric), ramurile viscerale ale ganglionilor lanţului laterovertebral lombar şi toracic 
(nervii viscerali mare şi mic), ramurile frenicoabdominale ale nervilor diafragmatici 
(preponderent ale celui din dreapta, atât în direct, cât şi prin intermediul plexurilor subfrenice 
şi celiac), nervii intercostali inferiori şi, nu în ultimul rând, de fibre din componenţa plexului 
hepatocaval (termen propus de V.I. Covali [9]) (Fig. 2,3). 

Ca surse constante de inervaţie hepatică am stabilit, variabile numeric şi topografic, 
ramurile plexului coronar gastric. 

În acelaşi context, în multe cazuri am determinat contribuţia nemijlocită a plexului 
periesofagian (porţiunea abdominală) la inervaţia sectorului hilar şi a zonei adiacente 
şănţuleţului esofagian al ficatului, din ce rezultă că, din punct de vedere al specificului 
morfotopografic, porţiunea subdiafragmatică a plexului periesofagian poate fi considerată ca 
sursă de bază a inervaţiei CHL, date ce nu sunt relatate în sursele bibliografice accesibile  
(Fig. 3). 

În virtutea acestor date, a apărut problema surselor inconstante de inervaţie a 
structurilor organo-complexului, unele din care în literatura de specialitate sunt descrise destul 
de modest, iar altele sunt trecute cu vederea. Informaţia nou dobândită impune necesitatea 
analizei minuţioase a acestor căi colaterale de inervaţie, care are un rol ponderabil în 
asigurarea integrităţii funcţionale a structurilor din cadrul CHL. 

Astfel, au fost stabilite în premieră ca surse suplimentare de inervaţie ale organo – 
complexului în cauză, ramuri directe spre versantul posterior al ficatului cu originea în 
ganglionul celiac drept, nervii frenic drept şi vag de pe aceeaşi parte. 

Fig. 1 Piesă corosivă hepatică. Vedere inferioară (faţa viscerală).  
Sistemele vasculo-ductale hepatice: A. (roşu) arterele hepatice; B. (verde) ramificaţiile 

venei porte; C. (albastru) venele hepatice, afluente ale venei cave inferioară; D. (galben) căile 
biliare. (Obs. nr. 96. bărbat, 57 de ani) 

A.

B.

C.

D.
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Morfologia aparatului neuro-vascular al complexului hepatoligamentar, pentru a fi 
reactualizată atât în optica noilor, cât şi a celor clasice posibilităţi şi tehnologii de investigaţie, 
ne-a impus cercetări finisime la limitele de accesibilitate macromicroscopică, cercetări care în 
ultimul timp trezesc un interes deosebit. Pentru atingerea acestui scop, am aplicat metoda 
macromicroscopică de colorare electivă a vaselor şi nervilor cu reactivul Schiff, care ne-a 
oferit posibilitatea să stabilim particularităţile morfologice ale elementelor neuro-vasculare 
din complexul hepatoligamentar şi coraporturile lor cu substratul tisular. 

 

 
Analiza materialului faptic denotă că aparatul neuro-vascular al structurilor 

conjunctive ligamento-hepatice este bine dezvoltat, iar numeroasele trunchiuri nervoase 
componente, subdivizându-se multiplu, formează zone unisistemice şi intersistemice de 
suprapunere, sectoare cu încrucişare şi interferenţă atât nervoase, cât şi vasculare. 
Sistematizarea şi interpretarea materialului au scos în evidenţă că sursele de inervaţie, în calea 
lor spre ficat, urmează ligamentele ficatului prin două modalităţi de răspândire a ramificaţiilor 
sale terminale: magistrală (convergentă, concentrată) sau/şi divergentă) şi difuză (dispersată), 
precum şi prin multe alte forme intermediare (de tranziţie). 

Fig. 2 Plexul celiac, sursă principală de inervaţie hepatică şi plexurile sale satelite. 
Participarea nervului diafragmal stâng la inervaţia ligamentului triunghiular stâng. 

1 nervul frenic stâng; 2 nervi intercostali; 3 ramuri ale nervului diafragmal stâng răspândite în 
diafragm şi ligamentul triunghiular stâng; 4 hilul ficatului; 5 plexul hepatic anterior; 6 ramuri 

ale plexului esofagian orientate spre sectorul stâng al scizurii hilare; 7 ganglion celiac 
suplimentar din stânga; 8 ganglion celiac stâng de formă inelară; 9 plexul esofagian; 10 plexul 
renal drept; 11 artera hepatică comună; 12 artera lienală; 13 aorta; 14 cordul; 15 diafragmul; 16 

ficatul; 17 esofagul; 18 glanda suprarenală din stânga;19 rinichiul stâng; 20 rinichiul drept. 
(Obs. nr. 88, bărbat, macropreparat) 

 60



Anatomie si tehnici chirurgicale                                         Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 
 

Nu în ultimul rând, ar fi cazul de menţionat aici fibrele nervoase ascendente 
(recurente) spre ligamentele falciform, coronar şi triunghiulare, cu origine perihepatică, care 
îşi croiesc calea în contrasens, inervând ligamentele în cauză. Pe un număr considerabil de 
preparate anatomice, am stabilit prezenţa acestor fibre nervoase la nivelul frontierei 
ligamento-hepatice. Această informaţie ne permite să constatăm prezenţa atât a principiului 
cranio-caudal, cât şi a celui caudo-cranial în distribuirea, structura şi în dezvoltarea inervaţiei 
complexului hepatoligamentar (Fig. 4, 5). 

 

 
Metoda macromicroscopică ne-a permis nu numai să stabilim particularităţile 

anatomice ale inervaţiei ficatului, dar şi să precizăm şi să lărgim cunoştinţele curente în ceea 
ce priveşte caracterul ramificaţiilor, interacţiunea şi topografia fasciculelor nervoase cu 
origine diversă din cadrul plexului nervos comun al complexului hepatoligamentar. 

Totodată s-au pus în evidenţă coraporturile elementelor neuro-vasculare cu substratul 
tisular în placa hilară a capsulei glissoniene, în prelungirile ei fibroase intrahepatice: cistică 

Fig. 3 Corelaţiile nervului frenic din dreapta şi ale trunchiului vagal posterior cu plexul şi 
ganglionii celiaci. Participarea directă a ramului nervului frenic drept la formarea 

plexului celiac. Aspect posterior.  
1 trunchiul vagal posterior; 2 plexul esofagian; 3 ramuri gastrice ale trunchiului vagal 
posterior; 4 nervul frenic din dreapta; 5 ramura nervului frenic drept spre ligamentul 

triunghiular drept; 6 ramuri frenice spre versantul posterior al ficatului; 7 ganglionul frenic;  
8 ramură frenicoganglionară; 9 ganglionul celiac drept; 10 sector al plexului celiac; 11 aorta 
abdominală (deplasată posterior şi în stânga); 12 artera frenică inferioară dreaptă; 13 artera 
renală dreaptă; 14 esofagul; 15 pericardul; 16 ligamentul triunghiular drept; 17 versantul 

posterior al ficatului; 18 stomacul; 19 rinichiul drept (secţionat orizontal). 
(Obs. nr. 89. bărbat. macropreparat) 
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(veziculară), ombilicală şi aranţiană, precum şi la nivelul porţiunii hepatice a venei cavă 
inferioară (Fig. 6). 

 

 
Odată cu avansarea cerinţelor practicii medicale şi aplicarea pe larg a terapiei 

translimfatice, devine din ce în ce mai actuală necesitatea unui studiu detaliat referitor la 
macromicro- şi micromorfologia vaselor şi reţelelor limfatice, date care ar facilita promovarea 
noilor tehnologii raţionale de limfoterapie (administrarea endolimfatică a preparatelor 
medicamentoase etc.). 

Materialul factologic obţinut ne permite să conchidem că particularităţile morfologice, 
arhitectonica şi topografia reţelelor limfatice sunt determinate atât de interrelaţiile dintre 
structura şi funcţia ficatului, cât şi de sintopia vaselor componente cu formaţiunile adiacente. 
Analizând rezultatele obţinute, constatăm că vasele limfatice reprezintă structuri 
plurisegmentate, fiind constituite din limfangioni, consideraţi drept microsegmente şi, nu în 
ultimul rând, din macromicrosegmente (stabilite prin scopie intermediară), descrise în 

1 

2 

3 

Fig. 4 Ligamentul coronar. Contribuţia nervilor ascendenţi (recurenţi) cu originea în 
plexul hepatic intraorganic la inervaţia porţiunii centrale a ligamentului coronar. 

1 nervi recurenţi; 2 ramuri ale nervilor intercostali inferiori; 3 frontiera ligamentohepatică. 
(Obs. nr. 83. Colorare: reactivul Schiff, x 4) 

1 
1 1 

2 

3 

3 

Fig. 5 Ligamentul coronar (zona ligamentohepatică). Macromicrosegment al sistemului 
limfatic. Plex vasculonervos.  

1 vase aferente; 2 vas eferent; 3 nervi ascendenţi (recurenţi). 
(Obs. nr. 60. Colorare: reactivul Schiff, x 12) 
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premieră de M. Ştefaneţ [14,15] şi detectate de noi, în cele mai diverse forme, în structurile 
investigate (Fig. 5). 

 

 
Datele macro-microscopice obţinute ne permit să conchidem, că nervii îşi croiesc 

calea spre parenchimul ficatului prin: ligamentele organului, prin capsula fibroasă, stroma 
conjunctivă, pe traiectul vaselor căilor biliare. 

Prezenţa surselor comune de inervaţie şi integritatea structurală a plexurilor nervoase 
din ligamentele hepatice, ale celor din seroasa viscerală şi intrahepatice ne permite să le 
comasăm într-un plex nervos unitar comun - hepatoligamentar. Acest principiu de studiere în 
ansamblu a aparatului nervos al organo - complexului permite aprecierea veridică a rolului 
surselor constante şi inconstante de inervaţie, care asigură temeinicia şi integritatea structurii 
şi funcţiei tuturor elementelor sale componente. 

Determinată prin tehnici macroscopice şi macromicroscopice, structura aparatului 
nervos periferic şi tabloul conexiunilor internervoase în cadrul surselor de inervaţie, după cum 
menţionează V.V. Kuprianov, oferă doar o imagine generală despre căile de propagare a 
impulsaţiei nervoase în dublu sens. Pentru a efectua o analiză morfofuncţională mai amplă a 
structurii elementelor neuro-vasculare din componenţa CHL, sunt necesare şi importante date  
în aspect microscopic. 

Opiniile contemporane privind inervaţia viscerelor nu se limitează numai la 
caracteristica aparatului lor nervos propriu-zis. Noţiunea include tot complexul de structuri 
componente: seroasa periviscerală (peritoneul visceral, ligamente, epiplon etc.), ţesutul 
celuloadipos adiacent, stroma organului, vasele sangvine şi limfatice, ansamblul de elemente 
nervoase etc. 

Examenul pieselor histologice consemnează, că seroasa şi stroma peri- şi intrahepatică 
s-au dovedit a fi prevăzute cu un aparat nervos constituit din trunchiuri nervoase cu diametru 
divers (mielinice şi amielinice), fibre nervoase separate, neurocite izolate şi neuroganglioni 
solitari şi agregaţi de diferite dimensiuni, plexuri peri-, paravasale şi polivalente, şi receptori 
polimorfi, care reprezintă un „monitor” biologic al căilor aferente senzitive. O parte de fibre 
nervoase formează terminaţii arboreforme, aciforme, în gămălie etc., altele – reţele peri- şi 
paravasale. 

1 

2 

4 

3 

Fig. 6. Macromicrosector din porţiunea hepatică a venei cavă inferioară. Raportul 
elementelor nervoase cu zonele circumiacente ostiumurilor venelor hepatice. 

1 ostiumul venei hepatice din dreapta; 2 ostiumul venei hepatice din stânga; 3 ramuri ale 
nervului diafragmal din dreapta; 4 dispoziţie arciformă a trunchiurilor nervoase împejurul 

ostiumului venei hepatice stângi. 
(Obs. nr. 83. Colorare: reactivul Schiff, x 4) 
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Referitor la plexurile nervoase din componenţa ligamentelor anexe ficatului, e 
important de menţionat că ele, de regulă, sunt plasate în două straturi. Plexul nervos 
superficial este situat la nivelul stratului extern de fibre colagene, iar cel profund – în stratul 
colageno-elastic profund. Majoritatea nervilor sunt localizaţi în substrat concomitent cu 
vasele sangvine, formând complexe  neuro-vasculare, însă destul de frecvent se depistează 
vase şi trunchiuri / fibre nervoase plasate izolat, cu divers grad de sinuozitate a traiectului său. 
S-ar putea de presupus că traiectul şerpuit al vaselor şi nervilor seroasei perihepatice 
constituie unul din mecanismele compensatorii, determinat de mişcările funcţionale ale 
ficatului şi derivatelor lui peritoneale. Traiectul sinuos al elementelor neuro-vasculare oferă 
substratului o rezervă de mobilitate fiziologică. 

 

 
Studiul histologic al elementelor neuro-vasculare şi neurofibrilare din cadrul CHL s-a 

realizat pe secţiuni seriate, pe care celulele nervoase para- şi intraorganice, depistate în 
structurile de interes, sunt de diferite dimensiuni, localizate solitar sau formează aglomerări cu 

Fig. 7 Celule nervoase izolate localizate de-a lungul unui trunchiuleţ nervos în porţiunea 
mijlocie (pars flaccida) a micului epiploon. 

microfotogramă; impregnare argentică, după E. Rasskazzova x 200 

Fig. 8 Dispersare etajată a arborelui dendritic (tip dendriform de ramificare) în 
cadrul unei arborizaţii simple, localizată în capsula ficatului.  

Faţa diafragmală a lobului hepatic drept. 
Microfotogramă. Impregnare argentică. după Е. Rasskazzova, x 300 
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mai puţini neuroni. Aceste microcomplexe (microganglioni) de formă neregulată, 
triunghiulară, de cerc, ovală, fusiformă, alungită etc. sunt unite prin cordoane nervoase de 
diferite grosimi şi sunt lipsite de capsulă conjunctivă bine determinată. Agregaţiile neurocitare 
se localizează para-, peri- sau intratroncular, în locurile de diviziune a trunchiurilor nervoase 
şi/sau vasculare, în cadrul anselor plexurilor nervoase, în spaţiile celulare interlamelare ale 
frontierelor ligamentohepatice etc., iar dimensiunile lor sunt dependente de zonele 
locoregionale în care sunt amplasate (Fig. 7). Aceşti microganglioni includ de la câteva unităţi 
până la zeci, uneori sute de celule nervoase de diferite dimensiuni. 

 

 
Aglomerările neurocitare peri- şi paravasale, extra- şi intratronculare, în opinia 

noastră, se manifestă ca zone reflexogene sensibile, constituind centri polifuncţionali micşti 
de inervaţie periferică, de reglare funcţională a organului subordonat (surse autonome de 
inervaţie polivalentă), a vaselor sangvine şi limfatice. Studierea terminaţiilor nervoase denotă 
prezenţa preponderent a receptorilor liberi şi neliberi, arborizaţiile cărora sunt de diversă 
complexitate: simpli şi compuşi (cu intercalări bizare ale ramificaţiilor terminale, care poartă 
un caracter difuz, liber, în cascadă etc.) (Fig. 8). 

Densitatea elementelor neurofibrilare şi neurocelulare prevalează în sectorul hilar şi 
prehilar, în zonele ligamentohepatice, aria nudă, zona din apropierea veziculei biliare etc. 

Fig. 9 Luminescenţă specifică a unui plex nervos adrenergic în adventicea unei 
artere din lobul hepatic drept. 

Microfotogramă. Colorare: metoda V.N. Şvaliov, N.I. Jucikova, x 400 

Fig. 10. Activitate sporită a AChE într-o celulă nervoasă şi prelungirile ei citoplasmatice. 
Microfotogramă. Colorare: modificarea metodei Karnovsky-Roots, x 400. 
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Aceste locuri-cheie de concentrare a elementelor neuro-vasculare, aşa-numitele zone 
reflexogene şi centri nervoşi locali (periferici), constituie, după toate, mecanisme de 
declanşare a reflexelor visceroviscerale în stare de normă şi diferite patologii, asigurând 
posibilitatea conectării la acest nivel a arcurilor reflexe locale în rezecţii hepatice totale şi 
subtotale, în transplant şi alte intervenţii chirurgicale. Ele permit de a bloca un număr 
maximal de structuri nervoase în anestezie, rezecţii hepatice, transplant etc. Investigaţiile 
histochimice ne-au permis să punem în evidenţă componenţa adrenergică şi colinergică a 
aparatului nervos din ficat şi alte structuri ale complexului hepato-ligamentar (Fig. 9, 10). 
Aceste metode ne-au oferit posibilitatea să evidenţiem în stroma şi parenchimul hepatic mai 
multe structuri nervoase, decât în cazul aplicării tehnicilor de impregnare argentică. 

 
CONCLUZII 
A fost stabilit caracterul de distribuire topografică şi structura surselor de bază şi 

auxiliare de inervaţie ale complexului hepatoligamentar. 
1. Sursele principale care asigură inervaţia CHL sunt: plexurile hepatice anterior (satelit 

al arterelor hepatice) şi posterior (satelit al venei portă), derivate ale plexului celiac; 
ramurile nervilor vagi, prin intermediul plexului celiac, esofagian (porţiunea 
abdominală) şi coronar gastric; ramurile viscerale ale ganglionilor lanţului 
paravertebral toracic (nervii splanhnici mare şi mic) şi lombar (ganglionii superiori); 
ramurile frenicoabdominale ale nervilor diafragmali, preponderent cel din dreapta (în 
direct sau prin mijlocirea plexurilor subfrenice şi celiac); nervii intercostali inferiori; 
plexul caval inferior şi cel al venelor hepatice (plexul hepatocaval). O sursă importantă 
de inervaţie a ligamentelor hepatice o constituie fibrele nervoase recurente 
(ascendente) cu originea în plexul perihepatic. 

2. Sursele inconstante sunt reprezentate de: ramuri directe emergente de la ganglionul 
semilunar drept şi de la nervul frenic din dreapta spre versantul posterior al ficatului; 
ramuri directe ale nervului vag drept spre versantul posterior al ficatului şi de la 
ambele trunchiuri vagale spre scizura hilară hepatică. 
Sursele de inervaţie comune, integritatea structurală şi interconexiunile 

morfofuncţionale ale plexurilor nervoase din toate componentele organo - complexului ne 
permit să le comasăm într-un plex integral - hepatoligamentar, cu dispoziţie stratificată a 
elementelor nervoase, care formează un strat superficial, macroareolar şi altul profund, 
microareolar. Conexiunile dintre plexurile organice din componenţa CHL constituie substratul 
morfologic al relaţiilor visceroviscerale în normă şi patologie, graţie cărora este asigurată 
integritatea funcţională şi coordonarea activităţii ficatului şi ligamentelor sale. 

Aparatul nervos al CHL include trunchiuri şi fascicule nervoase cu diametru divers 
(mielinice şi amielinice), fibre nervoase separate; neurocite izolate şi neuroganglioni solitari şi 
agregaţi de diferite forme şi dimensiuni; plexuri perivasculare, extra- şi intraorganice şi un 
aparat receptor polimorf. 

A fost stabilită distribuirea locoregională a zonelor reflexogene în cadrul CHL, 
caracterizate printr-o densitate maximă a receptorilor, elementelor neurofibrilare şi 
neurocelulare. La acestea putem atribui regiunea hilară şi cea din preajma veziculei biliare, 
peritoneul ce acoperă acest sector al organului, aria nudă, tunica seroasă şi ţesutul lax al 
zonelor de tranziţie hepatoligamentară a ligamentelor care fixează ficatul de diafragmă, pereţii 
abdominali şi viscerele adiacente. 

Diversitatea surselor şi căilor de inervaţie, variabilitatea lor topografică, prezenţa 
teritoriilor intra- şi intersistemice de interferenţă a nervilor, conexiunilor bilaterale încrucişate, 
sistemului de inervaţie „în mai multe trepte” a ficatului şi aparatului său ligamentar, asigură 
temeinicia organizării morfofuncţionale a CHL, constituind substratul morfologic al 
mecanismelor compensatorii potenţiale de reglare şi dirijare a funcţiilor organului. 
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Abstract:

The management of lower rectal cancer is still controversial. A multidisciplinary approach 
is recommended. There are a lot of surgical techniques for lower rectal cancer (abdomino-
perineal rectal resection, nerve sparing technique, total mesorectal excision, 
intersphincteric total proctectomy, trans-anal anastomosis etc.). In this paper it is
presented the intersphincteric total proctectomy. The key points for sphincter preservation
surgery are: a good knowledge of  anal function pathophysiology, 2 cm distal adequate
margin (or 1 cm for neo-adjuvant treated patients), total mesorectal excision, colo-anal 
anastomosis, nerve sparing proctectomy. The colo-anal anastomosis is the last step of the
intersphincteric total proctectomy. Neo-adjuvant therapy is also indicated. The selection
criteria and the technique of intersphincteric total proctectomy is presented. Between
1987-2002 this procedure was made at 120 patients with lower rectal cancer. The
postoperative specific complications were:  pelvic peritonitis (n=1) and anal stenosis
(n=4). No anastomotic leak was encountered. 9 patients were classified in stage 0, 48 in 
stage I, 26 in stage II and 37 in stage III (UICC clasification).  The 5 years survival rate 
was 97.4% for stages 0 and I, 71.3% for stages II and III. The functional results revealed a 
good continence in 77.5%, incontinence of liquid stools in 12.5%, incontinence for flatus
in 7.5%, local recurrence in 2.5% and sexual or urological disfunction in 5%. Conclusions: 
Preoperative radiotherapy and sphincter preservation surgery (intersphincteric 
proctectomy ) provide good control of distal rectal cancer. Combined radiotherapy and
chemotherapy seems to improve oncologic results  with  minimal  additional  morbidity.
Our 6-8 week post-radiotherapy interval maximizes tumor shrinkage reducing the risks of 
radiation-induced complications. Intersphincteric proctectomy according to our experience 
reduces post-operative complications and risk of local recurrences. Use of diverting 
ileostomy/colostomy is mandatory in cases of colo-anal anastomosis. The quality of life is 
well accepted by the pts. 
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•• TRANSTRANS--ANAL; TRANSANAL; TRANS--ABDOMINALABDOMINAL

•• INTERSPHINCTERIC PROCTECTOMY INTERSPHINCTERIC PROCTECTOMY (RESIDUAL INTERNAL (RESIDUAL INTERNAL 

SPHINCTER RING)SPHINCTER RING)

•• NERVE SPARING TECHNIQUE NERVE SPARING TECHNIQUE 

•• T.M.E.T.M.E.

•• HAND SEWN COLOHAND SEWN COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

•• ILEOSTOMYILEOSTOMY

COLOCOLO--ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)
PtsPts SELECTION CRITERIASELECTION CRITERIA

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

SURGICAL TECHNIQUESURGICAL TECHNIQUE

LOW ANTERIORLOW ANTERIOR
RESECTIONRESECTION

INTERSPHINCTERICINTERSPHINCTERIC
PROCTECTOMYPROCTECTOMY

SUPRASUPRA--ANALANAL
ANASTOMOSISANASTOMOSIS

COLOCOLO--ANALANAL
ANASTOMOSISANASTOMOSIS

LEVEL OF DISTAL EXCISIONLEVEL OF DISTAL EXCISION

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS
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LEVEL OF DISTAL EXCISIONLEVEL OF DISTAL EXCISION

OUROUR
TECHNIQUETECHNIQUE

LOW ANTERIORLOW ANTERIOR
RESECTIONRESECTION

INTERSPHINCTERICINTERSPHINCTERIC
PROCTECTOMYPROCTECTOMY

BACONBACON’’SS
INTERSPHINCTERICINTERSPHINCTERIC

ANOANO--PROCTECTOMYPROCTECTOMY

1.5-2 cm.

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

* RESIDUAL INTERNAL SPHINCTER RING* RESIDUAL INTERNAL SPHINCTER RING

**

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

Straight J-Pouch Coloplasty

SURGERY OF RECTAL CANCER TODAYSURGERY OF RECTAL CANCER TODAY

2.5 2.5 -- 3 cm3 cm168168 Pts*Pts*

128128 PtsPts

LEVEL OF DISTAL MARGINLEVEL OF DISTAL MARGIN

RECTAL  CANCERRECTAL  CANCER
1987 1987 -- 2002: OUR EXPERIENCE2002: OUR EXPERIENCE

( 296 PTS )( 296 PTS )

* WITH NEO* WITH NEO--ADJUVANT THERAPYADJUVANT THERAPY

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS
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PROXIMAL RECTAL CA. PROXIMAL RECTAL CA. 128128
43.5%43.5%

DISTAL RECTAL CA.  DISTAL RECTAL CA.  168168
56.5%56.5%

RECTAL  CANCERRECTAL  CANCER
1987 1987 -- 2002: OUR EXPERIENCE2002: OUR EXPERIENCE

( 296 PTS )( 296 PTS )

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

1987 1987 -- 2002: 2002: DISTALDISTAL RECTAL CANCERRECTAL CANCER

( 168 PTS )( 168 PTS )

INTERSPHINCTERIC PROCTECTOMYINTERSPHINCTERIC PROCTECTOMY
AND COLOAND COLO--ANAL ANASTOMOSIS   ANAL ANASTOMOSIS   120120

71.5%71.5%

MILES  MILES  1818
11%11%

LOCAL EXCISION  LOCAL EXCISION  3030
17.5%17.5%

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

1987 1987 -- 2002: 2002: PROXIMALPROXIMAL RECTAL CANCERRECTAL CANCER

( 128 PTS )( 128 PTS )

ANTERIOR RESECTIONANTERIOR RESECTION
AND SUPRAAND SUPRA--ANAL  ANASTOMOSIS   ANAL  ANASTOMOSIS   102102

80.5%80.5%

MILES  MILES  55
3%3%

LOCAL EXCISION  LOCAL EXCISION  2121
16.5%16.5%

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

COLOCOLO--ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

COMPLICATIONS

•• GENERICGENERIC

•• SPECIFIC SPECIFIC 

ANASTOMOSISANASTOMOSIS

FUNCTIONFUNCTION

CONTROL OF DISEASECONTROL OF DISEASE

GENERIC COMPLICATIONSGENERIC COMPLICATIONS

LEGTH OF OPERATION (LEGTH OF OPERATION (meanmean)) 195195’’ VSVS 135135’’ p< 0.01p< 0.01

BLOOD LOSSBLOOD LOSS 680680cccc VSVS 595595cc  cc  ns.ns.

STOMASTOMA 96%96% VSVS 13%13% p<0.005p<0.005

COLOCOLO--ANAL ANAL vsvs COLOCOLO--RECTALRECTAL

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

COLOCOLO--ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)

SPECIFIC COMPLICATIONSSPECIFIC COMPLICATIONS

ANASTOMOSIS ANASTOMOSIS 

-- LEAKLEAK 00
-- DEHISCENCEDEHISCENCE 00
-- RVFRVF 11
-- PELVIC PERITONITISPELVIC PERITONITIS 11
-- STENOSISSTENOSIS 44

COLOCOLO--ANAL (n: 120)ANAL (n: 120)

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

COLOCOLO--ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)
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FUNCTIONFUNCTION
RELATED TORELATED TO ::

•• PREPRE--OPERATIVE SPHINCTER FUNCTIONOPERATIVE SPHINCTER FUNCTION

•• INTRAINTRA--OPERATIVE SPHINCTER DAMAGEOPERATIVE SPHINCTER DAMAGE

•• COMPLIANCE OF NEOCOMPLIANCE OF NEO--RECTUMRECTUM

•• POSTPOST--OPERATIVE QUALITY OF STOOLS OPERATIVE QUALITY OF STOOLS 

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

SPECIFIC COMPLICATIONSSPECIFIC COMPLICATIONS

COLOCOLO--ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)

FUNCTIONFUNCTION

PRE + POST RADIATION     ANOPRE + POST RADIATION     ANO--RECTAL MANOMETRYRECTAL MANOMETRY

(RADIATION INDUCED SPHINCTER FIBROSIS)(RADIATION INDUCED SPHINCTER FIBROSIS)

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

SPECIFIC COMPLICATIONSSPECIFIC COMPLICATIONS

COLOCOLO--ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)

•• PREPRE--OPERATIVE SPHINCTER FUNCTIONOPERATIVE SPHINCTER FUNCTION

•• INTRAINTRA--OPERATIVE SPHINCTER DAMAGEOPERATIVE SPHINCTER DAMAGE

•• EXCISION OF PROXIMAL INTERNAL SPHINCTER NOT  CRUCIAL FOR CONTINEXCISION OF PROXIMAL INTERNAL SPHINCTER NOT  CRUCIAL FOR CONTINENCEENCE

•• RECONSTITUTION OF RECTO ANAL INHIBITORY REFLEX OFTEN SEENRECONSTITUTION OF RECTO ANAL INHIBITORY REFLEX OFTEN SEEN

•• SPHINCTER STRETCH UNNECESSARYSPHINCTER STRETCH UNNECESSARY

•• REHAB. POSSIBLE BEFORE CLOSING  ILEOSTOMY / COLOSTOMY REHAB. POSSIBLE BEFORE CLOSING  ILEOSTOMY / COLOSTOMY 

FUNCTIONFUNCTION

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

SPECIFIC COMPLICATIONSSPECIFIC COMPLICATIONS

COLOCOLO--ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)

•• COMPLIANCE OF NEOCOMPLIANCE OF NEO--RECTUMRECTUM

•• ALWAYS USE OF NONALWAYS USE OF NON--RADIATED DESCENDING COLONRADIATED DESCENDING COLON

FOR ANASTOMOSISFOR ANASTOMOSIS

•• LONG TERM RESULTS OF STRAIGHT ANASTOMOSISLONG TERM RESULTS OF STRAIGHT ANASTOMOSIS

SIMILAR TO  THOSE OF COLONIC POUCHSIMILAR TO  THOSE OF COLONIC POUCH

FUNCTIONFUNCTION

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

SPECIFIC COMPLICATIONSSPECIFIC COMPLICATIONS

COLOCOLO--ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)

•• POSTPOST--OPERATIVE QUALITY OF STOOLS OPERATIVE QUALITY OF STOOLS 

•• EXCESSIVE FREQUENCY OFTEN SEENEXCESSIVE FREQUENCY OFTEN SEEN

•• DIETARY RECOMMANDATIONS IN THE 1DIETARY RECOMMANDATIONS IN THE 1st st YEARYEAR

•• USE OF LOPERAMIDE SELDOM NECESSARY USE OF LOPERAMIDE SELDOM NECESSARY 

FUNCTIONFUNCTION

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

SPECIFIC COMPLICATIONSSPECIFIC COMPLICATIONS

COLOCOLO--ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)

CONTROL OF DISEASECONTROL OF DISEASE

•• TOTAL MESORECTAL EXCISIONTOTAL MESORECTAL EXCISION = MAXIMUM POSSIBLE  LATERAL MARGIN= MAXIMUM POSSIBLE  LATERAL MARGIN

•• EXCISION UP TO THE DENTATE LINE = MAXIMUM POSSIBLE   DISTAL MAREXCISION UP TO THE DENTATE LINE = MAXIMUM POSSIBLE   DISTAL MARGINGIN

•• DIRECT VISUAL CONTROL OF TUMOR DISTAL EDGEDIRECT VISUAL CONTROL OF TUMOR DISTAL EDGE

•• MORE PRECISE ASSESSMENT OF RELATIONSHIP OF TUMOR WITH LEVATORSMORE PRECISE ASSESSMENT OF RELATIONSHIP OF TUMOR WITH LEVATORS

AND OTHER PELVIC ORGANS ( VAGINA AND OTHER PELVIC ORGANS ( VAGINA -- PROSTATE )PROSTATE )

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

SPECIFIC COMPLICATIONSSPECIFIC COMPLICATIONS

COLOCOLO--ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)ANAL ANASTOMOSIS (C.A.A.)
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POSTPOST--OPERATIVE STAGE (UICC)OPERATIVE STAGE (UICC)
n: 120n: 120

00 9 (8.2%)9 (8.2%) IIII 26 (22.1%)26 (22.1%)

II 48 (39.6%)48 (39.6%) IIIIII 37 (30.1%)37 (30.1%)

57(47.8%)57(47.8%) 63 (52.2%)63 (52.2%)

STAGESTAGE PtsPts.. %% STAGESTAGE PtsPts.         %.         %

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

SURVIVAL SURVIVAL (5 YRS.)(5 YRS.)

71.3%71.3%

79.9%79.9%

97.4%97.4%

00 1212 24  24  3636 4848 6060

100100

8080

6060

4040

2020

00

5 YEAR SURVIVAL  5 YEAR SURVIVAL  n: 120n: 120
((KaplanKaplan -- MeierMeier))

STAGE 0 STAGE 0 -- II STAGE II STAGE II -- IIIIII TOTALTOTAL
MOSMOS

%%

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

SURVIVALSURVIVAL

FUNCTION FUNCTION n: 40n: 40

3030 GOOD CONTINENCEGOOD CONTINENCE 77.5%77.5%
(7 POST(7 POST--OP REHAB.)OP REHAB.)

44 INCONTINENCE TO LIQUID STOOLSINCONTINENCE TO LIQUID STOOLS 12.5%12.5%

33 INCONTINENCE TO FLATUSINCONTINENCE TO FLATUS 7.5%7.5%

11 COLOSTOMY COLOSTOMY (LOCAL RECURRENCE)(LOCAL RECURRENCE) 2.5%2.5%

AT 4 YEARSAT 4 YEARS

22 SEXUAL/UROLOGICAL DISFUNCTIONSEXUAL/UROLOGICAL DISFUNCTION 5 %5 %

FACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLOFACTORS OF SUCCESS OR FAILURE OF COLO--ANAL ANASTOMOSISANAL ANASTOMOSIS

SURVIVALSURVIVAL

PtsPts WHO HAVE A COLOSTOMY WHO HAVE A COLOSTOMY 

HAVE A WORSE HAVE A WORSE QoLQoL THAN THOSE THAN THOSE 

WITHOUT A STOMA WITHOUT A STOMA (LITERATURE)(LITERATURE)

QoLQoL

CONCLUSION  ICONCLUSION  I

PREOPERATIVE XRT AND SPHINCTER PRESERVATION 
SURGERY (INTERSPHINCTERIC PROCTECTOMY ) 
PROVIDE GOOD CONTROL OF DISTAL RECTAL CANCER. 

COMBINED XRT-CHT SEEMS TO IMPROVE ONCOLOGIC 
RESULTS  WITH  MINIMAL  ADDITIONAL  MORBIDITY.

OUR 6-8 WEEK POST XRT INTERVAL MAXIMIZES TUMOR 
SHRINKAGE REDUCING THE RISKS OF RADIATION-
INDUCED COMPLICATIONS.

CONCLUSION  IICONCLUSION  II

INTERSPHINCTERIC PROCTECTOMY ACCORDING TO 
OUR EXPERIENCE REDUCES POST-OPERATIVE 

COMPLICATIONS AND RISK OF LOCAL RECURRENCES. 

USE OF DIVERTING ILEOSTOMY/COLOSTOMY IS 
MANDATORY IN CASES OF COLOANAL ANASTOMOSIS.

THE QUALITY OF LIFE IS WELL ACCEPTED BY THE PTS.
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NICOLAE NEGURĂ 
1832 – 1884 

Fondatorul şcolii de chirurgie, precursoare a Facultăţii de Medicină Iaşi 

Învăţământul medical îşi croieşte cu destulă greutate 
drumul pe meleagurile Moldovei. Dacă Şcoala de Moaşe, 
organizată prin Aşezământul Şcolar din 1851, îşi va deschide 
porţile un an mai târziu, la stăruinţa domnitorului Grigore Ghica, 
care oferă pentru această instituţie casa părintească din uliţa 
Goliei, organizarea Şcolii de chirurgie, prevăzută de aceeaşi lege, 
cu scopul de a pregăti chirurgi pentru „ocoale, târguşoare şi 
mânăstiri” a fost amânată sine-die. 

În toamna anului 1859, un tânăr medic, Nicolae Negură, 
originar din Huşi, cu studii medicale efectuate în Germania şi cu 
doctoratul în medicină şi chirurgie susţinut la Berlin, devenit 
medic primar la Spitalul Central Sf. Spiridon din Iaşi, ia iniţiativa 

de a înfiinţa un curs de chirurgie care să constituie baza pentru constituirea Facultăţii de 
Medicină din Iaşi. 

Pentru a deschide acest curs, atât de necesar tineretului studios, dornic de a cunoaşte 
tainele medicinii, doctorul N. Negură face o întâmpinare la Ministerul Instrucţiunii Publice 
din Moldova, care îi aprobă iniţiativa şi solicită sprijinul Epitropiei Sf. Spiridon pentru a-i 
pune la dispoziţie spaţiul necesar şi materialele trebuincioase cursului. Epitropia, motivând 
lipsa de spaţiu pentru bolnavi, amână onorarea solicitării doctorului Negură. Acesta nu 
dezarmează şi, având sprijinul domnitorului Al. I. Cuza, se adresează Academiei Mihăilene, 
care îi pune la dispoziţie o sală de curs în localul său, astfel că prima prelegere a cursului de 
chirurgie are loc la data de 3 decembrie 1859. 

Tot doctorului Negură îi revine meritul de a elabora programul de învăţământ şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare a cursului. Admiterea la acest curs era condiţionată 
de absolvirea a cel puţin 4 clase gimnaziale în cadrul Academiei Mihăilene. 

A predat un curs bine structurat, începând cu anatomia omului, urmat de noţiuni 
principale de fiziologie, după care în semestrul al doilea urma patologia chirurgicală. Ambele 
părţi ale cursului au fost însoţite de demonstraţii practice. În completarea cursului de chirurgie 
se preda un curs de farmacie susţinut de magistrul Iosif Mihăilescu. La terminarea cursului s-a 
susţinut un examen de absolvire în faţa unei comisii formată din personalităţi medicale ale 
vremii, doctorii A.Fătu, Ghe. Cuciureanu, profesorul de chimie Şt. Micle de la Academia 
Mihăileană. Comisia examinatoare a dat o apreciere bună pregătirii cursanţilor, calitatea de 
profesor fiindu-i recunoscută prin Decret Domnesc dat de Al. I. Cuza la 30 ianuarie 1860. Din 
cauza pregătirilor care se făceau pentru deschiderea Universităţii din Iaşi, în cadrul căreia 
trebuia să funcţioneze şi o Facultate de Medicină, cursul său de chirurgie nu va mai figura în 
programa Universităţii. 

Majoritatea personalităţilor vremii, care se gândeau la posibilitatea înfiinţării la Iaşi a 
unei Facultăţi de Medicină, voiau ca statul să-i asigure de la început condiţii bune de lucru, 
comparabile cu ale facultăţilor similare din Occident. În acest sens, comisia care a asistat la 
examenele finale ale cursului de chirurgie ale doctorului Negură a apreciat pozitiv 
cunoştinţele cursanţilor şi efortul profesorului, dar condiţiona continuarea cursurilor de 
crearea unei baze materiale adecvate, solicitând ministerului de resort amenajarea unui 
amfiteatru de anatomie, care să aibă la dispoziţie cadavre, instrumentar pentru disecţii, colecţii 
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anatomice, o grădină botanică bine organizată, un laborator de chimie, clinici de specialitate. 
Realizarea acestor solicitări însemna din partea statului alocarea unor investiţii importante.  

La deschiderea Universităţii, pe 26 octombrie 1860, aceste cerinţe nu puteau fi 
realizate, iar Facultatea de Medicină, sau măcar o şcoală de chirurgie, n-a putut să-şi ocupe 
locul cuvenit între celelalte facultăţi. Susţinătorii creării facultăţii, între care Dr. N. Negură, 
erau de părere că toate condiţiile cerute pentru asemenea instituţie existau la Iaşi: localul 
putea fi oferit de Academia Mihăileană, amfiteatrul de anatomie se putea amenaja în cadrul 
Spitalului Central Sf. Spiridon, la Spitalul Militar sau la Institutul Gregorian, grădina botanică 
exista la Iaşi (fusese înfiinţată şi organizată de către A. Fătu), iar clinici medicale pentru 
studenţi funcţionau deja la spitalele Epitropiei Sf. Spiridon, laborator de chimie era amenajat 
la Academia Mihăileană şi era condus de Prof. Şt. Micle.  

Convins că acest prim curs de chirurgie, pe care l-a susţinut a fost util în acţiunea de 
iniţiere a tinerilor în domeniul chirurgiei, N. Negură va solicita, la 7 septembrie 1860, 
continuarea cursului său şi numirea pentru anul şcolar următor a trei profesori, remuneraţi de 
către stat: un profesor de anatomie teoretică, disecţie şi chirurgie, unul de fizică şi un profesor 
de botanică. Consiliul Şcolar, organ consultativ al Ministrului Instrucţiunii, îi dă aviz 
favorabil şi propune să fie numiţi profesori pentru catedrele de anatomie, chirurgie şi 
farmacie. 

M. Kogălniceanu, primul ministru al Moldovei şi Ministrul Instrucţiunii după Unirea 
Principatelor, voia însă înfiinţarea la Iaşi a unei Universităţi care să includă toate cele patru 
facultăţi şi, în acest sens, recomandă Consiliului Şcolar elaborarea statutelor Universităţii. 

Cu ocazia unei şedinţe a Consiliului Şcolar, la 7 octombrie 1860, doctorul N. Negură 
prezintă un proiect de statut pentru Facultatea de Medicină. Consiliul Şcolar nu a luat în 
discuţie statutul elaborat de dr. Negură, formând o comisie care să se ocupe de elaborarea 
acestuia. 

Fiind numit prin Decret Domnesc profesor la Şcoala de Chirurgie, Consiliul Academic 
al Universităţii, întrunit în prima sa şedinţă la 28 octombrie 1860, îl invită la lucrările acesteia. 
Dr. N. Negură insistă în cadrul şedinţelor Consiliului Academic să se procedeze de urgenţă la 
numirea a încă doi profesori pentru ca Facultatea să-şi deschidă cursurile, dar majoritatea 
membrilor din Consiliu considerau că la Iaşi nu există suficienţi medici bine pregătiţi pentru a 
preda cursurile la un nivel corespunzător, iar chemarea de medici străini era cu desăvârşire 
exclusă. Aceste discuţii trenează până în 1861 când intervine o criză ministerială, Mihail 
Kogălniceanu prezentându-şi demisia din Guvern. Noul ministru al Instrucţiunii, dr. Gh. 
Cuciureanu, intră în conflict cu autorităţile universitare, fiind pusă în pericol însăşi existenţa 
Universităţii.  

În 1862, în urma recunoaşterii actului Unirii Principatelor, se face unificarea 
instituţiilor administrative din cele două Principate. În aceste condiţii, se vehiculează ideea 
organizării unei singure Universităţi cu facultăţi care să funcţioneze la Bucureşti şi la Iaşi. 
Domnitorul Al. I. Cuza nu împărtăşeşte această idee şi, la 5 decembrie 1864, promulgă Legea 
Instrucţiunii Publice prin care se înfiinţează două Universităţi, una la Bucureşti şi alta la Iaşi, 
fiecare cu câte patru facultăţi. Văzând că la Iaşi exista o opoziţie importantă la ideea înfiinţării 
unei Facultăţi de Medicină, dr. N. Negură pleacă la Bucureşti unde este numit ca profesor de 
medicină legală şi toxicologie la Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie. În capitala ţării 
publică o lucrare, „Migrena” (1868) şi scrie un tratat de „Higienă publică şi privată” (1873). 
Dovedeşte reale înclinaţii filozofice în articolele sale „Viaţa, existenţa şi moartea” şi „Voinţa, 
putinţa şi răbdarea”, ambele scrise în 1865.  

S-a stins din viaţă în septembrie 1884, la 5 ani după înfiinţarea Facultăţii de Medicină 
de la Iaşi, probabil cu regretul că nu a avut posibilitatea de a se fi numărat printre profesorii 
acestei instituţii. 

E. Târcoveanu 
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CHIRURGIA 
Vol. 101, Nr. 6, 2006, www. revistachirurgia. ro

 
A apărut, online, numărul 6 din 2006, al 

revistei Chirurgia, care conţine ca de obicei 
articole interesante. Aşa cum ne-a obişnuit, 
primele pagini ale acestei valoroase reviste a 
Societăţii Române de Chirurgie, sunt dedicate 
înaintaşilor. Primul articol semnat de Prof. R. 
Palade rememorează personalitatea Prof. I Juvara 
unul dintre titanii chirurgiei româneşti. Profesorul 
Ion Juvara a fost înainte de toate un mare clinician 
şi un desăvârşit chirurg. A avut o activitate 
profesională prodigioasă, care a marcat profund 
medicina şi chirurgia românească. Actul 
chirurgical recunoştea, pentru Ion Juvara, o 
rigoare sacră. Ion Juvara a creat şcoală. Graţie lui, 
chirurgia românească a beneficiat de zece 
profesori universitari, şefi de serviciu, de 
numeroşi medici primari, el fiind un continuator al 

şcolii de chirurgie autohtone, ilustrând cu prestanţă învăţământul medical universitar şi 
postuniversitar. Clinician de viţă nobilă, chirurg desăvârşit, artist al actului operator, creator 
de şcoală, animator al manifestărilor profesionale, om de ştiinţă de înaltă rigoare şi cu simţ al 
lucrului bine făcut, dar mai ales medic, în spiritul adevărat al termenului, oricând atent şi 
disponibil la suferinţa semenului, exemplu viu de doctor responsabil în faţa profesiunii, a 
societăţii şi a ţării. 

În continuare Prof. C. Caloghera prezintă un scurt istoric al înfiinţării Universităţii de 
Medicină şi Farmacie din Timişoara şi a Clinicii II Chirurgie. 

În galeria chirurgilor contemporani care au continuat şi au îmbogăţit şcoala de 
chirurgie românească, se înscrie şi Prof. Nicolae Angelescu. Doi distinşi colaboratori, Dr. T. 
Burcoş şi Dr. N Jitea îl omagiază la frumoasa vârstă de 75 de ani. Înzestrat cu o putere de 
muncă inegalabilă, deosebit de modest, de o aleasă nobleţe sufletească este unul din stâlpii 
chirurgiei româneşti în perioada de dinainte şi de după revoluţie, care a reuşit să reunească 
chirurgii din toată ţara în cea mai puternică societate profesională medicală şi a readus în 
actualitate tratatul unic de patologie chirurgicală, după aproape 20 ani. Demn urmaş al Prof. 
N. Hortolomei şi Prof. Th. Burghele, după 1989 a contribuit efectiv la continuarea activităţii 
SRC prin organizarea de conferinţe şi congrese la standarde moderne, la ridicarea prestigiului 
Societăţii, în Europa, prin participarea chirurgilor români la congresele internaţionale de 
chirurgie, precum şi creşterea calitativă a revistei "Chirurgia". A fost una dintre cele mai grele 
perioade, din punct de vedere al dificultăţilor şi privaţiunilor cu care s-a confruntat ţara, în 
acel moment, dar a ştiut să traverseze toată această perioadă, fără să abandoneze, fiind 
convins că societatea şi revista trebuie să-şi continue activitatea. În cei peste 40 de ani de 
activitate chirurgicală, didactică şi ştiinţifică, s-a dedicat cu pasiune profesiunii pe care şi-a 
ales-o, cu o dăruire totală pentru bolnavi, spital, învăţământ şi ştiinţă, asemenea maeştrilor pe 
lângă care s-a format. şi astăzi, profesorul vine la spital, în program normal şi lucrează alături 
de colectivul pe care l-a format în aceşti ani şi care îi continuă activitatea. 

T. Suehiro de la Universitatea Gunma din Japonia semnează editorialul Small-for-size 
graft injury in living donor adult liver transplantation. 
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În cadrul articolelor originale, Dr. A. M. Marincaş de la Clinica Prof. Brătucu prezintă 
articolul Supuraţiile retroperitoneale cu etiologie imprecisă. Dificultăţi diagnostice şi 
terapeutice. Lucrarea reprezintă un studiu retrospectiv al cazurilor de supuraţie 
retroperitoneală cu etiologie imprecisă internate în clinică în perioada 1996 - 2006. Scopul 
studiului a fost să identifice factorii ce îngreunează stabilirea etiologiei şi implicit a atitudinii 
terapeutice în acest tip de patologie. Sunt prezentate şi analizate câteva din aceste cazuri, în 
care lanţul etiopatogenic al afecţiunii nu a putut fi identificat cu precizie. 

În continuare Dr. F. Botea de la Clinica Prof. V. Sârbu din Constanţa demonstrează 
avantajele ecografiei intraoperatorii în diagnosticul şi tratamentul bolii hidatice hepatice. 
Rezultatele obţinute de autori recomandă includerea ecografiei intraoperatorii în algoritmul 
diagnostic şi terapeutic al hidatidozei hepatice, asigurând un diagnostic complet şi un 
tratament chirurgical optim ale unor cazuri dificile de chist hidatic hepatic, reducând astfel 
morbiditatea postoperatorie.  

Reputatul Prof. G. Funariu, cu preocupări deosebite în managementul pancreatitei 
acute, publică un studiu valoros asupra 80 de pacienţi cu pancreatită necrotică severă care au 
fost trataţi prin necrozectomie urmată de drenaj pancreatic deschis, trataţi în Clinica I 
Chirurgie Cluj în perioada 1989-2005. Tratamentul chirurgical al pancreatitei necrotice severe 
este încă controversat. Stabilirea inadecvată a indicaţiei şi momentului operator optim sunt 
asociate cu o rată crescută de morbiditate şi mortalitate. Momentul operator a fost ales în 
funcţie de prezenţa infecţiei necrozei pacreatice. 

În acelaşi context Luminiţa Chiutu de la Clinica ATI , UMF Craiova abordează factori 
de gravitate în insuficienţa renală acută din pancreatitele acute severe. 

Ioana Grinţescu prezintă un studiu privind Utilizarea Factorului VII activat recombinat 
(Novoseven®) la pacienţii politraumatizaţi: analiza evoluţiei şi prognosticului rFVIIa este 
eficient în oprirea sângerărilor prin coagulopatie postraumatică (scade necesarul transfuzional, 
se ameliorează semnificativ parametrii coagulării), scade rata mortalităţii. 

În capitolul Tehnici operatorii: Atitudine personală este descrisă magistral 
duodenopancreatectomia cefalică de către Prof. I. Popescu. 

În cadrul referatelor generale N Safioleas de la Universitatea din Atena, prezintă cele 
mai comune complicaţii ale chirurgiei tiroidiene şi tratamentul acestora. 

La rubrica cazuri clinice găsim o lucrare de la Institutul Clinic Fundeni în care S. 
Tudor ne prezintă un caz de hemoragie digestivă inferioară prin angiodisplazie colonică 
asociată cu insuficienţă renală cronică pentru care s-a practicat hemicolectomie dreaptă cu 
ileotransverso-anastomoză lateroterminală. S. Gourgiotis de la Royal London Hospital din 
Marea Britanie prezintă un caz clinic al unui bărbat cu hemoragie digestivă superioară prin 
fistulă aortointestinală primară Suspiciunea, diagnosticul precoce şi intervenţia chirurgicală 
sunt importante pentru supravieţuire. Hemoragia gastrointestinală cu endoscopie negativă 
susţine diagnosticul de fistulă aortointestinală primară . Operaţia endovasculară este o opţiune 
posibilă. I. Vasile de la Clinica II Chirurgie Craiova prezintă cazul unei paciente cu hernie 
hiatală para-esofagiană mare complicată cu volvulus gastric organoaxial. Sunt discutate 
probleme de diagnostic şi opţiunile terapeutice. 

V. Scripcariu de la Clinica III Chirurgie Iaşi descrie un caz al unui pacient în vârstă de 
59 de ani cu mezoteliom peritoneal, la care s-a practicat ablaţia a tumorii şi splenectomie. 
Particularităţile cazului se referă la mărimea, localizarea cât şi dispoziţia tumorii, atât în mica 
cât şi în marea cavitate peritoneală.  

La rubrica Tehnici Chirurgicale găsim articolul lui T Bara de la Clinica II Chirurgie 
Tg. Mureş în care este descrisă anastomoza prin telescopare în chirurgia colonului, care este o 
tehnicã uşoară şi nu necesită instrumentar special şi reduce durata intervenţiei şi a timpului 
septic. 

A. Vasilescu, E. Târcoveanu 
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WORLD JOURNAL OF SURGERY 
Vol. 30, Nr. 11, November 2006 

 
Acest număr este prefaţat de un scurt editorial, 

în care redactorii precizează condiţiile necesare ca un 
articol să dobândească şanse mari pentru a fi publicat 
în World Journal of Surgery (WJS); astfel, articolele 
trebuie să se refere la aspecte ale practicii chirurgicale 
cu aplicaţii „worldwide”. Se pot publica toate tipurile 
de articole cu excepţia celor „case report”. Noutăţile 
pot fi publicate ca „Letter To The Editor” sau „Brief 
Communication”. Studiile experimentale „pure”, cele 
care se referă la aspecte limitate ale unei specialităţi 
chirurgicale sau duplicatele, nu sunt publicate de 
WJS. De asemenea, articolele trebuie să respecte 
instrucţiunile de tehnoredactare. 

În categoria articole originale, Mohamed E. 
Ahmed, de la Facultatea de Medicină a Universităţii 
din Khartoum, discută necesitatea sternotomiei 
mediane în abordul guşilor retrosternale cu extensie 
mediastinală şi compresiune traheală (Retrosternal 
y), pe baza experienţei a 40 cazuri de guşi plonjante, 

din 267 tiroidectomii efectuate în ultimii 4 ani. Ian Gough semnează pertinentul comentariu 
asociat lucrării. 

Goiter: The Need for Median Sternotom

Tot în domeniul chirurgiei endocrine, Pablo Moreno din Barcelona pledează pentru 
tiroidectomia subtotală cu păstrarea a 6-8 g de ţesut tiroidian în boala Basedow-Graves (202 
cazuri), modalitate terapeutică ce asigură starea de eutiroidie postoperatorie. (Subtotal 
Thyroidecomy: A Reliable Method to Achieve Euthyroidism in Graves’ Disease. Prognostic 
Factors) 

Jenny Gough, de la Royal Brisbane Hospital, Herston (Australia) discută locul 
tiroidectomiei totale în rarele cazuri de tireotoxicoză asociată tratatmentului cu amiodaronă la 
bolnavi cu afecţiuni cardiace severe. (Total Thyroidectomy for Amiodarone-associated 
Thyrotoxicosis in Patients with Severe Cardiac Disease) 

Yoshiro Saikawa, de la Universitatea Keio din Tokyo, publică rezultatele preliminare 
privind biopsia limfonodulilor sentinelă în gastrectomia laparoscopică pentru cancerul gastric 
precoce. În acest scop autorul a folosit injectarea endoscopică preoperatorie a unui coloid 
radiomarcat cu techneţiu, disecţia laparoscopică fiind ghidată de o gamma-cameră. (Interim 
Results of Sentinel Node Biopsy during Laparoscopic Gastrectomy: Possible Role in Function 
Preserving Surgery for Early Cancer) 

M. Emad Esmat, din Cairo, raportează experienţa colectivului privind reducerea 
intensităţii durerii postoperatorii şi, în special, a celei scapulare după colecistectomia 
laparoscopică, utilizând o presiune minimă a pneumoperitoneului (10 mmHg CO2) şi lavajul 
hemidiafragmului drept cu soluţie salină izotonă. (Combined Low Pressure 
Pneumoperitoneum and Intraperitoneal Infusion of Normal Saline for Reducing Shoulder Tip 
Pain Following Laparoscopic Cholecystectomy) 

Sungho Jo, de la Universitatea de Medicină din Seul, publică un studiu prospectiv 
randomizat, dublu-orb, care demonstrează că administrarea sistematică postoperatorie a 
glutaminei la bolnavi cu duodenopancreatectomie cefalică pentru tumori periampulare nu 
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aduce beneficii notabile (Missing Effect of Glutamine Supplementation on the Surgical 
Outcome after Pancreaticoduodenectomy for Periamullary Tumors: A prospective, 
Randomized, Double-blind, Controlled Clinical Trial). Comentariul articolului este semnat de 
C.H.C. Dejong de la Spitalul Universitar din Maastricht. 

Yoichi Ishizaki, de la Universitatea de Medicină Juntendo din Tokyo, demonstrează 
avantajele decompresiunii jejunale după duodenopancreatectomia cefalică în scăderea ratei 
complicaţiilor postoperatorii şi, în special, a fistulelor pancreatico-jejunale (Effect of Jejunal 
and Biliary Decompression on Postoperative Complications and Pancreatic Leakage Arising 
from Pancreatojejunostomy after Pancreatoduodenectomy). Comentariul articolului este 
semnat de Peter Muscarella, de la Universitatea de Stat din Ohio. 

R. Casadei, din Bologna, analizează factorii de prognostic în rezecţiile pancreatice 
pentru tumori perampulare la vârstnici şi arată că, alături de vârstă (70 de ani), comorbidităţile 
şi tipul intervenţiei în centrele specializate sunt factorii care influenţează evoluţia 
postoperatorie (Prognostic Factors in Periampullary and Pancreatic Tumor Resection in 
Elderly Patients). Articolul este comentat de H.M. Paterson şi R.W. Parks din Edinburgh. 

Q.Li, din Tianjin, China, publică un studiu randomizat privind eficacitatea 
chemoembolizării transarteriale şi chimioterapiei portale la bolnavii cu rezecţii hepatice 
pentru carcinoame hepatocelulare complicate cu tromboză portală (Efficacy of Postoperative 
Transarterial Chemoembolization and Portal Vein Chemotherapy for Patients with 
Hepatocellular Carcinoma Complicated by Portal Vein Tumor Thrombosis – a Randomized 
Study). Articolul este comentat de St. J. Wigmore din Birmingham. 

Hong Sheng Wang publică un studiu experimental pe porc privind rolul hipertensiunii 
portale în apariţia insuficienţei hepatice după rezecţiile hepatice extensive, care lasă 
parenchim hepatic insuficient. (Effect of Portocaval Shunt on Residual Extreme Small Liver 
after Extended HEpatectomy in Porcine) 

C. Zanon, din Torino, analizează experienţa colectivului pe un lot de 25 bolnavi 
operaţi pentru cancer de colon avansat, având carcinomatoză peritoneală, la care s-a aplicat 
citoreducţie chirurgicală şi chimiohipertermie peritoneală cu mitomicină C (15 mg/m2). 
(Cytoreductive Surgery Combined with Intraperitoneal Chemohyperthermia for the Treatment 
of Advanced Colon Cancer) 

Acelaşi subiect este abordat de Franco Roviello, din Siena, care arată că rata 
complicaţiilor postoperatorii, deloc neglijabilă, este dependentă de masă tumorală reziduală, 
vârsta avansată a bolnavilor şi selecţia corectă a pacienţilor (Treatment of Peritoneal 
Carcinomatosis by Cytoreductive Surgery and Intraperitoneal Hyperthermic Chemoperfusion 
(IHCP): Postoperative Outcome and Risk factors for Morbidity). Comentariul articolului este 
semnat de W. R. Marti, din de la Universitatea de Medicină din Basel. 

A.P. Singh, din India, descrie anestezia cervicală peridurală, folosită în chirurgia 
cancerului mamar (Cervical Epidural Anesthesia: A safe Alternative to General Anesthesia 
for Patients Undergoing Cancer Breast Surgery). 

Patologia peretelui abdominal este subiectul a trei articole: A. Luhmann (Anglia) 
prezintă 4 cazuri de hematoame la nivelul tecii muşchiului drept abdominal, realizând şi un 
complet review al litearturii (Rectus Sheath Hematoma: a series of Unfortunate Events); P. 
Sains, din Londra, analizează evoluţia postoperatorie după abordul clasic şi laparoscopic al 
eventraţiilor abdominale şi arată că abordul minim invaziv se însoţeşte de o spitalizare mai 
redusă şi o rată scăzută a complicaţiilor infecţioase (Outcomes Following Laparoscopic 
Versus Open Repair of Incisional Hernia); A. Wysocki (Cracovia), demonstrează că operaţia 
Lichtenstein reprezintă o soluţie sigură şi pentru herniile inghinale strangulate (Is the 
Lichtenstein Operation of Strangulated Groin Hernia a Safe Procedure?). 
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Ultimul articol este al Dr. S.C. Shapira, din Jerusalem, în care este analizată 
mortalitatea în atacurile teroriste (Mortality in Terrorist Attacks: A Unique Modal of 
Temporal Death Distribution). Autorul discută factorii care influenţează mortalitatea după 
atacurile troriste, descarcerarea rapidă şi calitatea tratamentului corelându-se direct cu 
mortalitatea precoce. De asemenea, autorul nu recomandă conceptul de „skipping trauma 
center” (adresarea victimelor celui mai apropiat spital). Dezvoltarea unui sistem naţional de 
trauma şi aplicarea protocoalelor Pre-Hospital Trauma Life Support şi Advanced Trauma Life 
Support îmbunătăţesc supravieţuirea. 

 
E. Târcoveanu 
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JOURNAL OF GASTROINTESTINAL AND LIVER DISEASES 
Vol. 15, Nr. 2, Decembrie 2006 

 
Aflat deja la al doilea număr redactat în noul 

format, Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, 
editat de un colectiv valoros, coordonat de D-na Prof. 
dr. Monica Acalovschi, publicaţia se prezintă 
cititorilor ca ceea ce şi editorii îşi doresc: o revistă la 
înalte standarde academice, cu articole de prim rang 
ale autorilor din ţară şi din străinătate (70%), care 
deschide noi perspective publicistice în literatura de 
specialitate internaţională. 

Editorialul acestui număr este semnat de 
Francesco Meriggi, de la Departamentul de Chirurgie 
(Secţia Hepato-Biliară) al Universităţii din Pavia 
(Italia) care oferă o imagine de ansamblu asupra 
tratamentului chirurgical al carcinomului veziculei 
biliare, cea mai frecventă malignitate a tractului biliar 
extrahepatic. Autorul insistă asupra importanţei 
stadializării preoperatorii (pTNM) asupra alegerii 
modalităţii terapeutice şi aprecierii supravieţuirii. 
Interesarea nodulilor limfatici (investigată 
histopatologic, prin imunohistochimie şi molecular) şi 
infiltrarea căii biliare sunt factori prognostici 

importanţi. Alegerea corectă a abordului chirurgical influenţează prognosticul postoperator. 
Cel mai bun tratament chirurgical rămâne, totuşi, cel profilactic, respectiv colecistectomia la 
pacienţii cu litiază veziculară simptomatică, anomalii ale joncţiunii biliare şi pancreatico-
biliare, anomalii ale arborelui bilair, polipi veziculari peste 1 cm. 

Un colectiv de autori de la Clinica a 2-a Medicală gastroenterologie, Spitalul 
Universitar Bucureşti, coordonat de dr. Carmen Fierbinteanu-Braticevici, comunică un studiu 
privind efectele Valsartanului şi a antagoniştilor receptorilor angiotensinei II în tulburările 
hemodinamice portale şi sistemice şi asupra funcţiei renale la pacienţii cu ciroză hepatică. 
Studiul a cuprins 80 de pacienţi, împărţiţi în două subgrupuri egale, unul care a primit 80 mg 
valsartan/zi, 7 zile şi celălalt care a primit placebo. La ambele subgrupuri s-au determinat o 
serie de parametri endocrini şi renali în zilele 0 şi 7. Autorii au demonstrat că după o 
săptămână de tratament cu valsartan la pacienţii cu ciroză hepatică cu hipertensiune portală se 
observă o creştere a natriurezei considerată benefică la aceşti bolnavi, precum şi modificări în 
hemodinamica portală care ar putea fi interpretate ca o reducere a rezistenţei portale. 

Christina Tziafalia şi colab. de la Departamentele de Radiologie şi Chirurgie ale 
Universităţii din Atena realizează un studiu prospectiv asupra măsurătorilor eco-Doppler ale 
venei portale şi arterei hepatice la pacienţii asimptomatici cu hepatită virală B (53 obs.) 
comparativ cu pacienţi sănătoşi (122 obs.). Măsurătorile au inclus diametrele venei porte şi al 
arterei hepatice, fluxul sanguin, velocitatea medie, indexul Doppler de perfuzie al ficatului. 
Autorii concluzionează că aceste măsurători eco-Doppler pot evidenţia modificări importante 
la pacienţii cu hepatită virală B asimptomatici. 

Gelu Osian şi colab. (Universitatea de Medicină şi farmacie Cluj Napoca) aduc în 
atenţie rezultatele preliminare ale unui studiu pe 70 pacienţi, referitor la interrelaţia dintre 
polimorfismul genei NAT2 şi cancerul colorectal sporadic, cunoscut fiind faptul că indivizii 
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cu genotip NAT2 rapid acetilator (homozigoţi negativi şi heterozigoţi) au un risc mai crescut 
de a dezvolta un cancer colorectal faţă de populaţia generală. Concluziile preliminare ale 
studiului arată că acetilatorii rapizi prezintă stadii mai precoce de cancer colorectal şi au un 
pronostic mai bun decât acetilatorii lenţi, care sunt diagnosticaţi în stadii avansate ale bolii. 

Un colectiv de la Departamentul de gastroenterologie şi hepatologie al Universităţii de 
Ştiinţe Medicale din Teheran (Nasser Ebrahimi Daryani et colab.) prezintă un studiu asupra 
recidivelor colitelor ulceroase, realizat pe 163 pacienţi urmăriţi într-un interval de 13 ani într-
o clinică privată iraniană. Concluzia autorilor este că durata, momentul apariţiei şi severitatea 
recidivelor sunt în strânsă legătură cu severitatea colitei ulceroase. 

Pravin J. Gupta (Nagpur, India) comunică un studiu retrospectiv asupra fezabilităţii 
chirurgiei de zi în proctologie, în care analizează rata complicaţiilor, recurenţa simptomelor şi 
rezultatele la distanţă în chirurgia proctologică (hemoroidectomie, fistulotomie, 
sfincterotomie, excizia polipilor rectali, sinotomie pilonidală, stricturotomie anală), pe un 
interval de 10 ani, şi ajunge la concluzia că, la aceşti pacienţi, chirurgia de zi se poate practica 
în condiţii de siguranţă, cu o rată scăzută a complicaţiilor şi recurenţelor, şi cu un nivel 
crescut de satisfacţie şi acceptare din partea pacienţilor. 

I. Copaci şi colab. de la Clinica de Medicină Internă, Institutul Clinic Fundeni, fac un 
review asupra rolului citokinelor în steatohepatitele nealcoolice. Cunoaşterea factorilor care 
reglează fenotipul diferitelor celule hepatice permite alegerea celui mai bun tratament pentru 
steatohepatitele nealcoolice şi al altor tulburări ale sindromului metabolic. 

Un grup de gastroenterologi de la Spitalul Regal Hallamshire, Sheffield (Anglia), 
coordonat de Reena Sidhu, pledează pentru avantajele recunoaşterii într-un număr mai mare 
de cazuri a ectaziei vasculare gastrice antrale cu ajutorul capsulei endoscopice în comparaţie 
cu endoscopia convenţională, afirmaţie susţinută printr-un studiu pe 128 pacienţi internaţi 
pentru hemoragie gastrointestinală. Autorii constată că leziunea poate scăpa la investigaţia 
gastroscopică, pe lotul studiat ectazia fiind diagnosticată la 4,7% dintre pacienţi cu ajutorul 
capsulei endoscopice, deşi gastroscopia nu relevase nicio leziune. 

Colectivul condus de dr. Simona Rednic, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie 
Cluj Napoca comunică un caz de spondilită ankilozantă asociată cu boală Crohn, tratat cu 
Infliximab, inhibitor al factorului de necroză tumorală alfa, la care terapia a condus la 
ameliorarea simptomatologiei şi la ameliorarea calităţii vieţii. 

Un grup de autori, coordonat de M. S. Pitiakoudis, de la Democritus University of 
Trace (Alexandropoulis, Grecia), publică un caz rar de hidatidoză hepatobiliară. 

Paikos D. şi colab. de la Departamentul de Gastroenterologie al Spitalului 
„Theagenio” din Salonic comunică un caz de perforaţie duodenală (soldat cu emfizem 
subcutanat şi decesul pacientului) secundară migraţiei unui stent biliar în cursul ERCP, folosit 
ca tratament paliativ pentru o obstrucţie coledociană malignă. 

Krastev Z. şi colab., de la Clinica de Gastroenterologie a Spitalului Universitar St. 
Ivan Rilsky din Sofia descriu trei cazuri la care s-a administrat asocierea IFN şi isoprinosine, 
cu o lună înainte de întreruperea tratamentului cu lamivudină, la pacienţi HBe negativi, cu 
intenţia de a preveni exacerbarea hepatitei la întreruperea lamivudinei. 

Colectivul de radiologi de la Spitalul Fundeni, condus de dr. Ioana Lupescu, face o 
trecere în revistă a avantajelor depistării anomaliilor sistemului venos portal (vase colaterale 
porto-sistemice, transformarea cavernomatoasă a venei porte, şunturi vasculare intrahepatice, 
anevrisme în sistemul venos portal, tromboza sau emboliile sistemului portal) prin CT 
bifazică helicoidală şi IRM, aspecte anatomice deosebit de importante pentru chirurgia 
hepatică şi radiologia intervenţională. 

D-na Prof. dr. Monica Acalovschi, redactorul şef al acestei valoroase publicaţii, 
prezentând experienţa publicistică a JGLD, pledează pentru avantajele publicaţiilor 
electronice: rapiditatea transmiterii articolelor la editori, scurtarea duratei procesului de peer 
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review, accesibilitatea la materialele publicate pentru cititori. Toate acestea urmăresc 
atragerea de noi cititori şi dobândirea atenţiei şi a credibilităţii printre publicaţiile de 
specialitate. 

Testul destinat rezidenţilor, rubrică extrem de utilă educaţiei medicale contunue, 
valorificate prin premii oferite de firma Schering-Plough Co. prezentat de dr. Liana Gheorghe 
de la Centrul de Gastroenterologie de la Institutul Clinic Fundeni, se referă la cazul unei 
paciente cu tumoră pancreatică endocrină. 

Şi prin acest număr această revistă modernă demonstrează cu prisosinţă că şi unele 
reviste din ţara noastră merită să fie cotate ISI. 

 
Oana Epure, E. Târcoveanu 
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PATOLOGIE TUMORALĂ LARINGIANĂ 
M.D. Cobzeanu 

Editura Junimea, Iaşi, 2006, 223 pagini, ISBN (10) 973-37-1218-3 
 

 
La Editura Junimea Iaşi a apărut al 125-lea număr 

din seria Esculap, monografia „Patologie tumorală 
laringiană”, semnată de conf. dr. M. D. Cobzeanu, de la 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi. 

Patologia tumorală laringiană reprezintă un 
capitol de referinţă în sfera ORL, cu multiple implicaţii 
socio-profesionale legate de tulburările generate în 
respiraţie, deglutiţie şi fonaţie. 

Frecvenţa în creştere a afecţiunilor tumorale 
laringiene, diversitatea factorilor exogeni şi endogeni 
implicaţi, ca şi impactul negativ asupra stării de sănatate 
a populaţiei au constituit motivaţia principală în 
realizarea acestei monografii. 

Depistarea precoce a leziunilor tumorale 
laringiene, transformarea adesea malignă, cu accentuarea 
aspectelor invalidante, conduita complexă de tratament 
care trebuie aplicată au reprezentat principalele 
argumente care au determinat apariţia lucrării. 

Monografia este structurată în 7 capitole, fiecare 
cu o bibliografie selectivă recentă. Primele trei capitole abordează date esenţiale privind 
anatomia, fiziologia şi structura histologică a laringelui. În capitolul 4 sunt prezentate pe larg 
clasificarea şi elementele de diagnostic al tumorilor laringiene. Capitolul 5 este dedicat 
pseudotumorilor, tumorilor benigne laringiene şi stărilor precanceroase. Ultimele două 
capitole, cele mai consistente, sunt consacrate tumorilor maligne laringiene şi tratamentului 
multimodal al acestora în funcţie de stadiu şi de localizare. 

Lucrarea reprezintă o încununare a eforturilor autorului pe parcursul a 15 ani de 
activitate, cu specializări în ţară şi în străinătate şi publicarea a numeroase lucrări. Îmbinarea 
cunoştinţelor teoretice actualizate cu experienţa personală, iconografia sugestivă provenind de 
la cazuri rezolvate în Clinica ORL a Spitalului Universitar „Sf. Spiridon” conferă valoare 
deosebită lucrării. 

Monografia se adresează atât medicilor rezidenţi, cât şi specialiştilor ORL, oncologie 
şi medicilor de familie. 

 
 
 

E. Târcoveanu 

 86



Recenzii                                                                               Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 
 

AL 17-LEA CONGRES INTERNAŢIONAL AL ASOCIAŢIEI 
INTERNAŢIONALE A CHIRURGILOR, GASTROENTEROLOGILOR 

ŞI ONCOLOGILOR (IASGO) 
PRIMUL ANUNŢ 

 
A apărut primul anunţ al celui de-al 17-lea Congres 

Internaţional al Asociaţiei Internaţionale a Chirurgilor, 
Gastroenterologilor şi Oncologilor (IASGO), semnat de 
prof. dr. Irinel Popescu, preşedintele Congresului, care se va 
desfăşura în perioada 5-8 septembrie 2007, la Palatul 
Parlamentului din Bucureşti. Este pentru prima dată când un 
congres de asemenea prestigiu se desfăşoară în ţara noastră, 
chiar în anul integrării ţării noastre în Uniunea Europeană. 

Congresul este organizat de secţia română a IASGO, 
Societatea Română de Chirurgie, Societatea Română de 
Gastroenterologie şi Hepatologie, Asociaţia Română pentru 
Studiul Ficatului, Societatea Română de Radioterapie şi 
Oncologie Medicală, Fundaţia pentru Chirurgia Ficatului şi 
se va desfăşura sub înaltul patronaj al Preşedintelui 
României. 

Congresul, cu pregnant caracter multidisciplinar, va 
cuprinde conferinţe, sesiuni plenare, sesiuni de comunicări 
orale, video sau postere, demonstraţii operatorii, prezentări 

de cazuri, simpozioane satelite, mese rotunde, expoziţii şi va beneficia de expertiza unor 
specialişti renumiţi, care vor susţine numeroase cursuri precongres, în domenii de larg interes 
pentru toţi participanţii. 

Tematica este foarte vastă: patologie esofagiană, ulcer peptic, cancer gastric, 
complicaţii chirurgicale, pancreatite acute şi cronice, cancer pancreatic, tumori endocrine 
pancreatice, hepatite, ciroză hepatică, chist hidatic hepatic, tumori benigne şi maligne 
hepatice, metastaze hepatice, rezecţii hepatice şi transplant, chemoembolizare şi 
chimioterapie, litiază veziculară, tumori ale căilor biliare, cancer colorectal, boli inflamatorii 
intestinale, traumatisme abdominale, laparoscopie, robotică, telemedicină, training în 
gastroenterologie şi chirurgie, cercetare fundamentală, etc. 

Până pe 1 aprilie 2007 se pot face înscrieri cu taxă redusă (150 Euro pentru românii 
membri IASGO şi ai altei societăţi organizatoare). Termenul limită pentru trimiterea 
rezumatelor este 1 aprilie 2007. 

Mai multe informaţii se pot afla la adresa www.iasg2007.ro. 
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