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THORACOSCOPIC LOBECTOMY – TECHNICAL ASPECTS (Abstract): Minimally invasive 

lung resection procedures are more and more used in current practice all over the world and stand 

for reduced postoperative morbidity and similar long term outcome. Technically speaking, there is 

a large variability of practice among surgeons but there are some certain things in which all agree. 

We present the surgical technique that we used for more than 400 thoracoscopic lobectomies in 

the last 5 years. Although no prospective, randomized series have compared thoracoscopic 

lobectomy with conventional approaches, a sufficient number of single-institution and multi-

institution series have been published to conclude that thoracoscopic lobectomy is a reasonable 

strategy for patients with clinical stage I lung cancer. 
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INTRODUCERE 
 

Abordul chirurgical în vederea 

rezecţiei pulmonare în cancerul 

bronhopulmonar nonmicrocelular (NSCLC), 

rămâne pentru majoritatea pacienţilor, 

reprezentat de toracotomie – anterolaterală, 

posteropaterală, sparing muscle – în relaţie 

directă cu localizarea leziunii, dar foarte 

dependentă şi de obişnuinţa chirurgului. 

Începutul anilor ’90 coincide cu 

primele raportări de rezecţii pulmonare 

toracoscopice [1-4]. Din acel moment, 

tehnicile miniminvazive au luat avânt şi un 

număr tot mai mare de serii cu numeroşi 

pacienţi au fost publicate în literatura de 

specialitate, toate concluziile fiind 

convergente către idea că accesul minimal 

determină o morbiditate mult scăzută 

comparativ cu toracotomia, fără 

compromiterea principiilor oncologice de 

rezecţie [5]. 
 

 
 

În momentul actual în literatura de 

specialitate lipseşte o definiţie clară a 

rezecţiei pulmonare toracoscopice [6]. Acest 

aspect este subliniat şi de un studiu 

internaţional al Societăţii Europene de 

Chirurgie Toracică (ESTS) care prezintă 

tocmai variabilitatea practicilor în chirurgia 

toracică miniminvazivă în Europa [7]. 

Există totuşi aspecte asupra cărora 

marea majoritate a autorilor e de acord şi 

care permit stabilirea unor repere vis-a-vis 

de definirea lobectomiei toracoscopice.  

Lobectomia toracoscopică sau 

videoasistată este rezecţia pulmonară 

anatomică a unui lob în care vizualizarea se 

face exclusiv pe monitor şi se folosesc 2 sau 

3 porturi pentru telescopul video şi 

instrumente, precum şi o minitoracotomie 

(maxim 5 cm în clinica noastră), aşa numita 

„incizie de acces”, care este folosită atât 

pentru introducerea diferitelor instrumente 
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cât şi pentru îndepărtarea piesei operatorii; 

de asemenea, nu se folosesc nici un fel de 

depărtătoare costale, nici chiar la nivelul 

inciziei de acces. Pentru a fi considerată o 

alternativă viabilă a lobectomiei clasice, 

rezecţia toracoscopică trebuie să respecte 

aceleaşi principii oncologice: ligatură 

vasculară şi bronşică individuală, rezecţie 

anatomică completă cu margini negative, 

limfadenectomie hilară şi mediastinală 

completă [8]. 
 

INDICAŢII / CONTRAINDICAŢII 
 

Indicaţiile lobectomiei toracoscopice 

sunt aceleaşi ca şi pentru lobectomia prin 

toracotomie; diferenţa apare în cazul 

NSCLC când rezecţia toracoscopică are 

indicaţie clară doar pentru stadiul I de boală 

[9], deşi au fost raportate rezultate bune şi 

pentru rezecţii în stadii mai avansate (N1, 

N2 pozitiv), în special de când tehnicile  

de limfadenectomie mediastinală s-au 

dezvoltat [10]. 

Contraindicaţiile absolute sunt legate 

de imposibilitatea de a realiza rezecţie 

completă sau de imposibilitatea ventilării 

pacientului pe un singur plămân, deci 

absenţa camerei de lucru. Contraindicaţiile 

relative sunt legate de administrarea 

preoperatorie a tratamentului de inducţie 

chimio-radioterapic. Intervenţii chirurgicale 

toracice în antecedente, scizuri absente sau 

incomplete, adenopatii hilare sau 

mediastinale benigne nu reprezintă o 

contraindicaţie chirurgicală pentru 

toracoscopie. 
 

ANESTEZIA 
 

Pentru a putea efectua o lobectomie 

toracoscopică, intubaţia selectivă a 

pacientului utilizând sonde cu dublu lumen 

sau blocant bronşic este esenţială. Aceasta 

va permite dezumflarea plămânului şi 

colabarea lui în hil cu formarea camerei de 

lucru reprezentate de fapt de hemitoracele 

pacientului.  
 

DISPOZITIV OPERATOR 
 

Poziţionarea pe masa de operaţie este 

cea clasică pentru chirurgia toracică, cu 

aşezarea pacientului în decubit lateral în 

funcţie evident de partea operată, cu masa 

flexată la nivelul joncţiunii toraco-

abdominale pentru a permite deschiderea 

maximă a spaţiilor intercostale şi coborârea 

şoldului pacienţilor pentru a nu incomoda 

mişcarile telescopului (Fig. 1). 

 

 
 
 
 
 

Fig. 1 Poziţia pe masa de operaţie. 

 

Instrumentarul folosit pentru 

lobectomia toracoscopică este de fapt un 

melanj de instrumente clasice şi 

endoscopice, o parte a disecţiei făcându-se 

cu instrumentar endoscopic şi altă parte cu 

instrumentar clasic. Porturile efective de 

lucru nu au inserate în ele trocare specifice, 

cu excepţia celui pentru telescop; preferăm 

să lucrăm fără trocare, deoarece acest aspect 

ne permite utilizarea unor instrumente 

specific toracoscopice, care nu pot fi 

introduse prin trocare, dar care prin forma 

lor specifică uşor curbă şi construcţia 

specială permit manipularea plămânului în 

diverse unghiuri, deziderat dificil de obţinut 

cu pensele clasice endoscopice. Lipsa 

trocarelor are de asemenea ca avantaj şi o 

durere postoperatorie minimă, tocmai 

datorită evitării manipulării trocarelor la 

nivelul spaţiilor intercostale cu lezarea 

nervilor intercostali. 

În mod obişnuit folosim telescopul de 

5 mm cu unghi de 30 grade care ne permite 

o vizualizare bună şi panoramică a câmpului 

operator şi totodată nu se intersectează cu 

instrumentele chirurgicale. Se poate folosi 
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tot arsenalul de instrumente din chirurgia 

deschisă, în funcţie şi de preferinţele 

chirurgului, incizia de acces permiţând ca o 

mare parte a disecţiei să se facă în mod 

obişnuit, dar cu vizualizare pe ecran, fără 

întrebuinţarea de depărtătoare costale. În 

situaţia în care incizia de acces este absolut 

obligatorie pentru îndepărtarea piesei 

chirurgicale (a lobului), considerăm absolut 

inutilă efectuarea rezecţiei strict cu 

instrumente endoscopice şi neutilizarea 

acestei incizii de acces până la finalul 

operaţiei. Pentru ligatura şi secţionarea 

vaselor pulmonare şi a bronşiei şi pentru 

refacerea scizurilor se folosesc aparate 

endoscopice de sutură mecanică, în general 

cele care permit şi angularea staplerului. 
 

 
 

Fig. 2 Poziţionarea aproximativă a porturilor de lucru 

 

Înainte de a badijona câmpul operator 

cu betadină sau clorhexidină se poate marca 

pe torace localizarea aproximativă a 

viitoarelor incizii şi eventuale repere 

anatomice – marginea anterioară a 

muşchiului latissimus dorsi sau unghiul 

scapulei (Fig. 2). 
 

TEHNICA CHIRURGICALĂ 
 

Au fost descrise numeroase modalităţi 

de poziţionare a trocarelor, cu un număr 

variind între 2 şi 4 plus incizia de acces. Noi 

folosim 3 porturi împreună cu 

minitoracotomia de acces de aproximativ 4 

cm. În condiţiile în care diverse aspecte 

operatorii ne forţează, putem oricând să mai 

practicăm un port suplimentar. Niciodată nu 

avem prestabilită poziţia clară a trocarelor. 

Ceea ce desenăm preoperator pe 

hemitoracele pacientului, este doar 

orientativ. 

Se începe prin inserarea unui trocar de 

5 mm pentru telescop pe linia axilară 

mijlocie la nivelul spaţiului 8 intercostal, 

deci cât mai bazal posibil; în cazul 

lobectomiilor superioare preferăm să 

poziţionăm acest trocar uşor spre anterior 

faţă de poziţia menţionată, aproximativ la 

jumătatea distanţei între linia axilară 

anterioară şi cea mijlocie; în acest fel 

realizăm vizualizare mai bună asupra 

porţiunii superioare a hilului pulmonar. În 

general telescopul va rămâne în această 

poziţie pe toată durata intervenţiei 

chirugicale, repoziţionarea lui fiind necesară 

doar în cazuri cu totul excepţionale. 

Introducerea primului trocar permite 

intrarea aerului în cavitatea pleurală, 

colabarea plămânului în hil şi formarea 

efectivă a camerei de lucru. Se practică 

inspecţia iniţială a cavităţii pleurale în 

vederea descoperirii eventualelor 

determinări secundare pleurale, se încearcă 

identificarea leziunii şi se evaluează 

eventualele aderenţe pleurale prezente. În 

lipsa aderenţelor pleurale sau în funcţie de 

localizarea acestora se decide plasarea unei a 

doua incizii, de obicei incizia de acces. 

Aceasta se practică sub vizualizare directă 

toracoscopică.  

La nivelul tegumentelor, unghiul 

posterior al inciziei este la nivelul marginii 

anterioare a muşchiului latissimus dorsi şi 

are o lungime de maxim 5 cm. Această 

incizie reprezintă şi partea posterioară a unei 

eventuale toracotomii în cazul în care 

suntem nevoiţi să convertim la chirurgie 

deschisă.  

Pentru lobectomiile superioare 

practicăm această minitoracotomie în spaţiul 

4 intercostal şi pentru cele inferioare în 

spaţiul 5 intercostal, în contextul în care 

mare parte din disecţia hilului se va face prin 

această incizie. Revin şi menţionez faptul că 

folosirea unui depărtător intercostal nu este 

nici necesară şi nici dorită pentru a evita 
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aproape în totalitate durerile postoperatorii. 

Poziţionarea inciziei şi a porturilor nu este 

obligatorie în spaţiile costale menţionate, ele 

fiind dispuse în funcţie de caracteristicile 

fizice ale pacientului (scund, înalt, slab, 

obez) coroborate cu informaţiile obţinute 

după introducerea toracoscopului în funcţie 

de direcţia scizurilor sau poziţionarea şi 

dimensiunile leziunii. 

Sub vizualizare directă se practică încă 

două porturi de 10-12 mm, unul situat 

anterior sub nivelul marginii inferioare a 

pectoralului şi altul posterior pe o direcţie 

care continuă scizura mare; aceste porturi 

sunt practicate într-o astfel de manieră încât 

să permită o triangulaţie optimă iar 

manipularea diverselor instrumente să se 

facă fără probleme. Aceste porturi vor folosi 

în general pentru pensele cu ajutorul cărora 

se manipulează plămânul sau pentru 

aparatele de sutură mecanică. 

În acest moment al operaţiei se poate 

face o evaluare mai clară a leziunii, 

localizarea ei, palparea parenchimului 

pulmonar cu degetele introduse prin incizia 

de acces şi ajutându-ne de pensele speciale.  

Principiile chirurgicale sunt aceleaşi cu 

cele din chirurgia deschisă. După eliberarea 

plămânului pe toate feţele şi evaluarea 

leziunii se decide tipul de intervenţie 

chirurgicală. Dacă diagnosticul de neoplazie 

nu a fost stabilit în preoperator prin diverse 

alte metode (fibrobronhoscopie cu biopsie 

sau lavaj bronşic, puncţie tumorală ghidată 

CT etc.) se practică iniţial o rezecţie atipică a 

nodulului pulmonar şi specimenul este trimis 

pentru examen extemporaneu. 

Până la sosirea rezultatului se începe 

secţionarea pleurei mediastinale în jurul 

hilului pulmonar urmată de disecţia şi 

limfadenectomia hilară şi mediastinală. Este 

inutil să menţionăm importanţa deosebită a 

prezervării nervilor frenic şi vag în timpul 

disecţiei. Există autori care preferă să facă 

limfadenectomia după îndepărtarea lobului 

şi alţii care preferă o altă ordine, şi anume să 

efectueze înainte limfadenectomia şi apoi 

rezecţia lobară. Noi considerăm că 

limfadenectomia efectuată înainte de 

rezecţia lobară este de ales datorită 

posibilităţii examenului extemporaneu şi a 

stadializării corecte a neoplasmului 

pulmonar, aspect care poate duce la 

modificarea tacticii operatorii. Folosirea 

clipurilor endoscopice şi a electrocauterului 

este suficientă în mod normal pentru 

efectuarea limfadenectomiei. Sistemele de 

„sigilare„ vasculară mai moderne facilitează 

însă disecţia. 

Tracţiunea lobului inferior în direcţie 

cranială şi secţionarea ligamentului 

triunghiular al plămânului cu hook-ul 

permite eliberarea feţei inferioare a venei 

pulmonare inferioare şi disecţia ganglionilor 

mediastinali din staţiile 8 (paraesofagieni) şi 

9 (ligamentul pulmonar). Continuarea 

disecţiei pe partea anterioară a hilului prin 

tracţionarea posterioară a plămânului 

permite eliberarea în continuare a venei 

pulmonare inferioare şi eliberează şi faţa 

anterioară a venei pulmonare superioare; se 

practică limfadenectomia hilară la nivelul 

celor două vene. Până în acest moment 

gesturile operatorii sunt similare pentru orice 

tip de lobectomie toracoscopică. Deşi 

principiul nu este diferit, în etapele ulterioare 

există deosebiri determinate de reperele 

anatomice diferite ale lobilor pulmonari. 

Pe partea dreaptă, după tracţionarea 

spre anterior a plămânului, se disecă pe faţa 

posterioară a hilului pulmonar de-a lungul 

esofagului până superior la nivelul crosei 

venei azygos şi a bronşiei primitive drepte. 

În acest fel sunt identificate bronşia 

intermediară şi bronşia lobară superioară 

dreaptă la nivelul bifurcării bronşiei 

primitive. Se disecă şi se pătrunde la nivelul 

carenei traheale unde se practică 

limfadenectomia completă la nivelul staţiei 7 

(subcarenare) cu deosebită atenţie pentru a 

evita leziunile esofagiene sau ale nervului 

vag; vizualizarea bronşiei primitive stângi 

este totdeauna posibilă; de asemenea, se 

practică limfadenectomia hilară la nivelul 

bronşiei lobare superioare şi a bronşiei 

intermediare. Prin disecţia pe faţa anterioară 

a hilului pulmonar, după depăşirea venei 

pulmonare superioare se observă arterele 

mediastinală şi intermediară şi vena azygos 

la vărsarea în vena cavă. 
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Fig. 3 Limfadenectomie paratraheală dreaptă 
1  vena cavă superioară; 2 crosa venei azygos;  

3 ţesut limfogrăsos paratraheal drept 
 

 
 

Fig. 4 Aspect după lobectomie superioară dreaptă şi 

limfadenectomie mediastinală 
1 vena cavă superioară; 2 crosa venei azygos; 3 traheea; 4 lobul 

inferior drept; 5 lobul mediu; 6 artera intermediară cu bontul 
arterei mediastinale; 7 bronşia intermediară cu bontul bronşiei 

lobare superioare drepte 
 

 
 

Fig. 5 Lobectomie superioară dreaptă: disecţia venei 

pulmonare superioare drepte 
1 lobul superior drept; 2 vena lobară medie, rădăcină inferioară a 

venei pulmonare superioare drepte; 3 vena lobară superioară 
reperată pe un laţ, rădăcină superioară a venei pulmonare 

superioare drepte; 4 vena cavă superioară. 

Unirea liniei de disecţie anterioare cu 

cea din posterior este uşoară şi astfel hilul 

este parţial disecat. 

Limfodisecţia la nivelul nivelul lojei 

paratraheale drepte nu este foarte dificilă; 

noi preferăm să nu secţionăm vena azygos, 

deşi sunt numeroşi chirurgi care o fac în 

vederea facilitării disecţiei ganglionare [6]. 

După izolarea venei azygos pleura 

mediastinală este secţionată de-a lungul 

venei cave iar ţesutul limfoganglionar şi 

adipos de la nivelul acestei loji este 

indepărtat în totalitate, având ca repere 

anatomice vena cavă şi traheea , artera 

subclavie dreaptă, vena azygos şi pericardul. 

Utilizarea clipurilor şi a electrocauterului 

este suficientă pentru asigurarea hemostazei. 

Staţiile ganglionare îndepărtate de aici sunt 

limfonodulii paratraheali inferiori sau 

traheobronşici (staţia 4 dreapta) şi 

paratraheali superiori (staţia 2 dreapta). În 

acestă zonă, pe lângă elementele anatomice 

deja menţionate ca repere, mai pot fi afectaţi 

de o disecţie neglijentă nervii frenic, vag şi 

laringeu recurent drept cu toate consecinţele 

nedorite ulterioare (Fig. 3, 4). 

Lobectomia superioară dreaptă este 

uşor mai dificilă decât lobectomia superioară 

stângă deoarece avem de disecat 2 scizuri şi 

nu una singură. Continuare disecţiei venei 

pulmonare superioare permite identificarea 

foarte clară a ramurilor pentru lobul superior 

drept; disecţia pe faţa posterioră se 

realizează uşor cu o pensă disector la nivelul 

inciziei de acces sau cu ajutorul unui tampon 

montat endoscopic introdus prin portul 

posterior. Acest tampon endoscopic ne 

evidenţiază şi angulaţia sub care trebuie 

introdus staplerul vascular. Se montează un 

fir tractor de polipropilenă 1 care poate fi 

îndepărtat cu uşurinţă după plasarea 

aparatului de sutură mecanică în poziţie (Fig. 

5). După secţionarea ramurilor venoase 

pentru lobul superior este evidenţiată foarte 

bine artera pulmonară şi bifurcaţia ei în 

artera mediastinală şi artera intermediară 

(Fig. 6) şi se practică limfadenectomia hilară 

cu îndepărtarea ganglionilor de la nivelul 

bifurcaţiei arteriale, cu disecţia aproape în 

totalitate a arterei mediastinale. 
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Fig. 6 Sutura arterei mediastinale 
1 bontul venei lobare superioare; 2 artera intermediară; 3 artera 

mediastinală înainte de secţionare; 4 vena cavă superioară. 

 

 
 

Fig. 7 Lobectomie medie: disecţia venei  

pulmonare medii 
1 lobul superior drept; 2 lobul mediu; 3 lobul inferior drept; 

4 vena pulmonară inferioară; 5 vena lobară medie; 
6 vena lobară superioară. 

 

 
 

Fig. 8 Lobectomie medie: disecţia bronşiei  

lobare medii 
1 lobul superior drept; 2 lobul mediu; 3 lobul inferior drept;  

4 bontul venei lobare medii; 5 bronşia lobară medie pe disector 

Disecţia este completată apoi pe faţa 

posterioară prin incizia de acces cu ajutorul 

unei pense disector. Staplerul introdus tot 

prin portul posterior, care permite cea mai 

bună angulaţie, secţionează artera 

mediastinală; acest gest pune în evidenţă 

bronşia lobară superioară dreaptă, deja 

parţial disecată dinspre posterior. După 

disecţia acesteia, tot portul posterior permite 

secţionarea ei în cele mai bune condiţii. Este 

completată apoi şi limfadenectomia la 

nivelul bronşiei lobare superioare drepte şi a 

celei primitive. După secţionarea bronşiei, 

lobul superior drept poate fi tracţionat spre 

inferior punându-se astfel în evidenţă de 

obicei încă una sau două ramuri arteriale 

scizurale care se disecă separat şi se 

secţionează. Prezenţa unei alte eventuale 

ramuri arteriale mediastinale se pune în 

evidenţă în timpul disecţiei anterioare a 

hilului şi aceasta este secţionată la momentul 

respectiv. Scizurile se refac cu staplere 

introduse la nivelul inciziei de acces, în acest 

moment piesa fiind liberă în cavitatea 

toracică. Refacerea scizurilor permite şi 

completarea limfadenectomiei interlobare. 

În vederea lobectomiei medii, disecţia 

venei pulmonare superioare drepte urmăreşte 

evidenţierea rădăcinii inferioare a acesteia, 

care este disecată şi secţionată (Fig. 7); 

având plămânul deja tracţionat spre posterior 

şi superior, după secţionarea venei, sunt puse 

în evidenţă bronşia lobară medie si una sau 

doua artere pentru lobul mediu. Bronşia este 

cel mai la îndemână element anatomic (Fig. 

8) şi este de altfel prima secţionată punând 

în evidenţă foarte bine ramurile arteriale 

pentru lobul mediu (Fig. 9). Acestea sunt 

disecate şi secţionate înainte sau după 

refacerea parţială a scizurilor; piesa este 

eliberată prin completarea secţionării 

scizurilor. În cazul lobului mediu, staplerele 

pot fi introduse atât prin portul posterior 

poziţionat superior pe torace (cam la nivelul 

unghiului scapulei), cât şi prin incizia de 

acces, acestea fiind folosite în funcţie de 

care dintre ele oferă cea mai bună angulaţie.  

Pe partea stângă, continuarea disecţiei 

anterioare pune în evidenţă faţa anterioară a 

venei pulmonare superioare. 
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Fig. 9 Lobectomie medie: disecţia ramurilor arteriale 
1 artera pulmonară pentru piramida bazală dreaptă;  

2 artera pulmonară pentru segmental apical inferior drept;  

3 artera lobară medie pe disector; 4 bontul venei lobare medii;  
5 bontul bronşiei lobare medii. 

 

 
 

Fig. 10 Limfadenectomie la nivelul ferestrei  

aorto-pulmonare 
1 lobul superior stâng; 2 crosa aortei; 3 artera pulmonară; 

4 vena pulmonară superioară;  

5 ţesut limfogrăsos din fereastra aorto-pulmonară 
 

 
 

Fig. 11 Aspect după limfadenectomie la nivelul 

ferestrei aorto-pulmonare 
1 lobul superior stâng; 2 crosa aortei; 3 artera pulmonară;  

4 vena pulmonară superioară. 

Superior faţă de venă se schiţează 

trunchiul arterei pulmonare stângi la ieşirea 

de sub arcul aortic. Secţionarea pleurei pe 

faţa posterioară a hilului pulmonar stâng de-

a lungul aortei descendente evidenţiază faţa 

posterioară a bronşiei primitive stângi şi 

superior faţa posterioară a arterei pulmonare. 

Disecţia ganglionară hilară se face pe 

parcursul avansării secţionării pleurei pe 

ambele feţe ale medistinului. Disecţia staţiei 

ganglionare subcarinare (staţia 7) prin stânga 

este uşor mai dificilă decât pe dreapta. După 

disecţia venei pulmonare inferioare, prin 

tracţionarea spre anterior şi superior a 

plămânului se continuă disecţia bronşiei 

primitive stângi până la vizualizarea 

pachetului ganglionar subcarinar care se 

îndepărtează cu ajutorul cauterului şi al 

clipurilor. Este dificilă vizualizarea bronşiei 

primitive drepte atât timp cât lobul inferior 

stâng este pe loc. Dacă rezecţia prevăzută 

este o lobectomie inferioară stângă 

limfadenectomia mediastinală la nivelul 

staţiei 7 este mult mai uşoară după 

secţionarea venei pulmonare inferioare.  

Limfadenectomia în partea superioară 

stângă a toracelui, adică la nivelul ferestrei 

aorto-pulmonare (staţia 5) şi preaortic (staţia 

6), începe prin secţionarea pleurei şi 

evidenţierea arterei pulmonare stângi la 

ieşirea de sub aortă. Disecţia la acest nivel se 

face folosind mai mult clipurile şi mai puţin 

electrocauterul în vederea protejării 

structurilor nervoase din vecinătate, nervii 

frenic şi vag şi în special nervul laringeu 

recurent. Structurile vasculare, adică crosa 

aortei şi artera pulmonară stângă sunt uşor 

de identificat şi permit îndepărtarea cu 

uşurinţă a ţesutului limfoganglionar (Fig. 10, 

Fig. 11). Pentru lobectomia superioară 

stângă începem de obicei cu disecţia venei 

pulmonare superioare, care se completează 

pe faţa posterioară a venei, similar cu cea de 

pe partea dreaptă, cu ajutorul unei pense 

disector introduse prin incizia de acces şi cu 

un tampon montat endoscopic prin portul 

posterior, port care, de obicei, este folosit 

pentru introducerea aparatelor de sutură şi 

secţionarea tuturor elementelor hilului lobar 

superior stâng şi a scizurii (Fig. 12). 
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Fig. 12 Lobectomia superioară stângă: disecţia venei 

pulmonare superioare stângi 
1 lobul superior stâng; 2 arcul aortei;  

3 vena pulmonară superioară 
 

 
 

Fig. 13 Lobectomie superioară stângă: disecţia arterei 

pulmonare superioare stângi 
1 arcul aortei; 2 artera pulmonară; 3 prima ramură a arterei 

pulmonare stângi; 4 bronşia lobară superioară stângă;  
5 bontul venei pulmonare superioare stângi 

 

 
 

Fig. 14 Secţionarea arterelor pentru lobul superior 

stâng după refacerea completă a scizurii 
1 lobul superior stâng; 2 lobul inferior stâng;  

3 artera pulmonară stângă în scizură 

Secţionarea venei pulmonare 

superioare pune în evidenţă foarte bine 

artera pulmonară stângă precum şi faţa 

anterioară a bronşiei lobare superioare stângi 

(Fig. 13). Disecţia parţială a bronşiei cu 

îndepărtarea ganglionilor hilari de la acest 

nivel evidenţiază de obicei una sau două 

ramuri arteriale care sunt disecate şi 

secţionate. Disecând între venele pulmonare 

se poate observa foarte bine artera la nivelul 

scizurii; se poate avansa cu disecţia de-a 

lungul acesteia pe faţa ei scizurală ceea ce 

permite introducerea unor staplere şi 

refacerea pas cu pas a scizurii. Cu scizura 

complet disecată, vasele arteriale lingulare 

sunt secţionate cu uşurinţă (Fig. 14). 

Refacerea scizurii în această manieră este 

foarte utilă mai ales în cazul în care scizura 

este incompletă. Bronşia lobară superioară 

stângă este acum liberă pe toate feţele şi 

poate fi secţionată. Restul ramurilor arteriale 

sunt acum uşor de identificat prin 

tracţionarea lobului superior stâng spre 

superior şi sunt disecate şi secţionate pe 

rând, lăsând şi piesa liberă în torace. 

Strategia pentru lobectomia inferioară 

este similară pentru dreapta şi stânga. 

Secţionarea pleurei mediastinale în jurul 

hilului pulmonar şi limfadenectomia hilară 

efectuată, practic lasă vena pulmonară 

inferioară aproape în totalitate disecată (Fig. 

15). După completarea disecţiei aceasta este 

secţionată cu un stapler introdus prin incizia 

de acces.  

Disecţia venei trebuie făcută cu atenţie 

pentru a fi siguri că secţionarea include şi 

rădăcina segmentului apical inferior sau nu 

exista drenaje aberante de la nivelul lobilor 

superiori sau mediu in vena inferioara. 

Tracţionarea lobului inferior în direcţie 

cranială va pune în evidenţă bronşia lobară 

inferioară şi bifurcaţia bronşiei lobare medii 

pe dreapta şi a bronşiei lingulare pe partea 

stângă. Aceste ramuri bronşice sunt uşor de 

disecat de ramurile arteriale care le însoţesc. 

După expunerea corespunzătoare a 

trunchiului arterial şi a ramurilor tributare 

lobului inferior se staplează şi secţionează pe 

rând bronşia şi apoi artera (sau arterele). 

Refacerea scizurilor eliberează complet piesa. 
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Fig. 15 Lobectomia inferioară dreaptă: disecţia venei 

pulmonare inferioare drepte 
1 lobul inferior drept; 2 vena pulmonară inferioară dreaptă;  

3 vena pulmonară superioară dreaptă 
 

 
 

Fig. 17 Lobectomia inferioară dreaptă: disecţia arterei 

pulmonare 
1 lobul superior drept; 2 lobul inferior drept; 3 artera piramidei 

bazale stângi; 4 artera segmentului apical inferior stâng 

 
 

 
 

Fig. 16 Lobectomia inferioară dreaptă: disecţia arterei 

pulmonare inferioare drepte 
1 lobul superior drept; 2 lobul mediu; 3 lobul inferior drept;  

4 artera piramidei bazale reperată pe laţ 
 

 
 

Fig. 18 Lobectomia inferioară dreaptă: disecţia 

bronşiei segmentului apical inferior 
1 lobul superior drept; 2 lobul mediu; 3 lobul inferior drept; 

 4 bronşia lobară inferioară; 5 bronşia lobară medie;  

6 bronşia intermediară; 7 bontul arterei pulmonare 

Dacă scizurile sunt groase, disecţia 

arterelor este uşor îngreunată, deci o refacere 

parţială sau totală a scizurilor şi abia apoi 

secţionarea arterelor este posibilă.  

De asemenea, abordarea clasică a 

arterei în scizură se poate folosi ori de  

câte ori este posibil, atât pe partea dreaptă 

(Fig. 16), cât şi pe stânga (Fig. 17).  

După secţionarea arterelor şi refacerea 

scizurilor, disecţia bronşiei lobare inferioare 

nu este o problemă. Trebuie însă avută în 

vedere dispunerea bronşiei segmentului 

apical inferior pe dreapta, putând fi necesară 

disecţia separată a acesteia (Fig. 18). 

Datorită faptului că în literatură au fost 

descrise recidive neoplazice la nivelul 

orificiilor parietale, îndepărtarea pieselor 

operatorii din torace se realizează prin 

folosirea trocarelor de 12 mm pentru ţesutul 

ganglionar şi a unui sac special pentru lob. 

După îndepărtarea piesei, etapele ulterioare 

sunt similare chirurgiei deschise, respectiv 

spălarea cavităţii pleurale cu ser betadinat şi 

verificarea atentă a hemostazei şi aerostazei. 

Considerăm că drenajul cavităţii 

toracice cu un singur dren este suficient, 

acesta fiind îndepărtat în lipsa pierderilor 

aeriene în momentul în care drenajul pleural 

scade sub 350 mL zilnic. 

Intervenţia chirurgicală durează de 

obicei între 90 şi 150 minute „de la piele la 

piele”, în mare parte în funcţie de experienţa 

chirurgului. 
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DISCUŢII ŞI CONCLUZII 
 

Studiile observaţionale efectuate 

pentru a stabili curba de învăţare a acestor 

proceduri, arată că un număr de aproximativ 

30 rezecţii este necesar pentru ca un chirurg 

familiarizat cu rezecţii pulmonare prin 

toracotomie să fie confortabil în câmpul 

operator cu acest tip de intervenţii [11]. 

Un aspect care din păcate nu este 

deloc de neglijat, se referă la costurile 

folosirii de rutină a metodei toracoscopice. 

Nu există foarte multe date referitoare la 

această problemă, dar cei care au încercat să 

facă o balanţă cost-eficienţă menţionează că 

deşi costurile intervenţiei chirurgicale 

propriu-zise cresc, per ansamblu, prin nevoia 

mai scăzută de medicaţie, perioada de 

spitalizare scurtată semnificativ, creşterea 

indicelui de utilizare a paturilor, cheltuielile 

totale cumulate sunt mai reduse prin 

folosirea metodelor minim-invazive. 

Multitudinea de serii publicate care 

prezintă beneficiile rezecţiei toracoscopice, 

experienţa clinicii noastre cu mai mult de 

400 de cazuri operate în ultimii 5 ani, cu o 

mortalitate de 0,5%, cu durata medie de 

spitalizare care nu depăşeşte 4 zile şi 

evoluţia pe termen lung a pacienţilor 

similară cu a celor la care rezecţia s-a 

practicat prin toracotomie, demonstrează 

încă o dată în plus valoarea acestei metode. 

Există tot mai multe centre, în special 

în America de Nord, în care lobectomia 

toracoscopică este abordul de elecţie pentru 

tratamentul chirurgical al neoplasmului 

bronhopulmonar stadiul I. 
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