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Cancerul veziculei biliare (CVB) este o malignitate relativ
rară, dar cu prognostic infaust.
CVB ocupă locul 5 între cancerele tractului digestiv.
CVB este mai frecvent decât celelalte malignităţi ale CBEH.
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5.000 cazuri noi de CVB anual în U.S.A.
Incidenţă crescută în America de Sud (Chile, Bolivia).

Clinica I Chirurgie “I. Tănăsescu-Vl. Buţureanu” Iaşi,
Centrul de Cercetare în Chirurgie generală Clasică şi L aparoscopică

Mortalitatea cea mai mare este raportată în Chile (status
economic, factori alimentari, genetici, acces limitat la
intervenţii laparoscopice).

* Serviciul de Anatomie Patologică Spitalul “Sf. Spiridon” Iaşi
** Departamentul de Radiologie Spitalul “Sf. Spiridon” Iaşi

7695 colecistectomii

studiu retrospectiv 1996 – 2004

6271 – laparoscopice

datele din foile de observaţie şi
protocoalele operatorii

1421 – clasice

MS Access, MS Excel

Toate piesele operatorii au fost supuse
unui examen histopatologic !

Motivele internării au fost:
9dureri abdominale şi sdr. dispeptic

Bărbaţi / femei = 8/38
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9febră

3

Vârsta = 34 – 91 ani

9sindrom icteric

19

9scădere ponderală, astenie marcată

8

Vm = 66 ani

9hepatomegalie
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Diagnosticul preoperator

Diagnosticul preoperator a fost:
9colecistită acută litiazică

5

CVB

5

coledococel

9colecistită acută alitiazică

1

NC

9colecistită cronică litiazică

12

NG

9icter mecanic
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9neoplasm gastric antral
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9neoplasm de colon
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9 chist de coledoc
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9CVB
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9dgn. preoperator – echografie şi CT
9dgn. intraoperator – aspect macroscopic ±

10

extemporaneu
9dgn. postoperator – histopatologie
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ex. CT

aspect macroscopic

Tipuri de intervenţii chirurgicale:

ex. histopatologic

ADK dezvoltat dintr-un polip colecistic

9 colecistectomie laparoscopică

12

9 colecistectomie clasică

5

9 colecistectomie + hepatectomie seg. IV,V

7

9 colecistectomie + Kehr (litiază CBP)

8

9 colecistectomie + ABD

6

9 colecistectomie + rezecţie CBP + anast. Y

1

9 colecistectomie + hemicolectomie dr.

2

9 colecistectomie + endoprotezare transtum.

2

9 laparotomie expl. + biopsie tumorală

2

9 GEA + biopsie tumorală

1

Reintervenţii tardive
Complicaţii postoperatorii precoce – 9 cazuri (19,56%)

– recidive – 3 cazuri

9 insuficienţă hepato-renală – 3

2 cazuri (std. II) ¾¾ recidivă hepatică
după rezecţia patului vezicular ¾¾¾
bisegmentectomie IV, V

9 hemoragie postoperatorie – 1 (reintervenţie)
9 insuficienţă cardio-circulatorie acută – 1
9 abces postoperator subhepatic – 2 (reintervenţie)
9 insuficienţă renală acută – 1
Limfadenectomie - pedicul hepatic

9 supuraţie parietală cu evisceraţie – 1
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1 caz (Std. I) ¾¾ adenopatii
voluminoase la nivelul pediculului
hepatic ¾¾¾ limfadenectomie
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ex. histopatologic
Tipuri histologice:
9 adenocarcinom

35 (76%)

9 carcinom epidermoid

4 (8,7%)

9 carcinom “in situ”

2 (4,34%)

9 carcinom cu celule mici (MTS cancer mamar) 1 (2,17%)
9 adenocarcinom cu celule în inel de pecete

1 (2,17%)

9 tumoră carcinoidă

2 (4,34%)

ADK bine diferenţiat
coloraţie van Gieson

ex. histopatologic

Carcinom epidermoid

Stadializarea postoperatorie:
Std. I (invazia mucoasei / muscularei)

6

2 Tis – colecistectomii laparoscopice
4 T1 – celio (2), clasic (2)
Std. II (invazie transmurală)

Carcinom epidermoid
- detaliu -

Carcinom epidermoid
- nu secretă mucus -

15

Std. IV (invazia ficatului peste 2cm / MTS)

14

invazia vasculară
invazia perinervoasă

ADK colecistic
invazie perinervoasă

ADK colecistic
invazie în subseroasă şi
embolii în vase

ADK colecistic
invazie în ţesutul hepatic
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Std. III (invazia ficatului)
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ADK colecistic cu calcificare

Durata medie de spitalizare – 12,3 zile (2 – 31 zile)

Mortalitatea perioperatorie (primele 10 zile)
4 cazuri (8,7%)

perete colecistic cu
sclerohialinoză şi infiltrare
carcinomatoasă

SUPRAVIEŢUIREA
Chimioterapia - 28

Mortalitate în primele 2 luni – 4 cazuri (8,7%)

9cisplatin + 5FU

Supravieţuire la 4 ani – 4 cazuri (colecistectomie celio
sau clasică – Std. I)

9gemcitabine ± 5FU

Supravieţuire la 3 ani – 6 pacienţi (colecistectomie
celio sau clasică – Std. I)

9leucovorine + 5FU

Supravieţuire la 2 ani – 2 pacienţi (colecistectomie celio sau clasică – Std. I)

9doxorubicin

Factori de risc:
Incidenţa CVB = 0,5 – 3% din litiazele veziculare;

9 LITIAZA VEZICULARĂ

Factori de risc:

70 – 90% din CVB sunt la bolnavi cu litiază

9 distribuţie geografică (America de Sud, sud-vestul S.U.A.)

risc de peste 10 ori mai mare la bolnavii cu calculi de peste 3 cm

9 sexul (de 3 – 6 ori mai frecvent la femei)

secvenţa – calcul – inflamaţie cr. – displazie – malignizare (15 ani)

9 vârsta peste 40 – 60 ani

calcificarea peretelui – “vezicula de porţelan”

9 rasa (tipul caucazian mai frecvent decât la negrii afro-americani)

9 refluxul pancreatico-biliar (anomalii coledoco-wirsungiene,
coledococel, implantarea joasă a cisticului)
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Factori de risc:

Factori de risc:

9 azotoluen, nitrozamine, medicamente (metil dopa, HIN)

9 Pe statistica noastră CVB a fost mai frecvent la femei (B/F=8/38), cu o

9 obezitate, hiperestrogenism, ACO

vârstă medie de 66 ani.

9 febra tifoidă

9 CVB s-a asociat cu litiaza biliară în 41 cazuri (89,13%).

9 metaplazia epitelială de tip scuamos sau adenomatos

9 În majoritatea cazurilor calculii au avut dimensiuni de peste 15 mm.

9 polipii colecistici (peste 1cm, sdr. Peutz-Jeghers)

9 Suferinţă clinică medie de cca. 14 ani.

9 colangita sclerozantă

9 Asocierea cu chistul congenital de coledoc a fost remarcată şi pe

9 colita ulcerativă

statistica noastră – 1 caz.
9 asocierea CVB + calcificări parietale colecistice (histologic)

Simptomatologie:

Complicaţiile CVB:

9 durerea, greţurile şi vărsăturile sunt cele mai frecvente simptome;
9 colecistita acută

9 durerea intensă ± scădere ponderală – stadiu avansat (invazia

9 icterul (invazie, MTS)

ficatului, lig. hepato-duodenal etc.)

9 invazia organelor vecine (duoden, colon – stenoze digestive)

9 tabloul clinic de colecistită acută este relativ frecvent (10 – 50%) şi se
asociază cu un prognostic la distanţă mai bun.

9 fistule bilio-digestive

9 în stadii avansate apar semnele complicaţiilor (icter, hepatomegalie,

9 fistule bilio-biliare (rare)

invazia duodenului, colonului etc.)
9 statistica noastră

9 hemoragie digestivă

- colecistită acută (13,04%), sindrom dispeptic

nespecific şi durere (47,82%)

Evoluţia naturală

Evoluţia naturală

9 CVB este foarte agresiv în momentul dgn. 80% având invazie heaptică

9 invazia venoasă - există vene directe colecisto-hepatice care explică

şi 33% invazie în limfonoduli sau organe de vecinătate.

formarea nodulilor sateliţi în ficat; colectoarele venoase importante ale

9 invazia de vecinătate – placa hilară, seg. IV, V, lig. hepato-duodenal,

colecistului, au conexiune directă cu lobul pătrat, apoi cu VSH, fără a

duoden, colon, stomac.

avea

9 invazia limfatică (35 – 75%) – colectoare limfatice anterioare (ggl.

excepţională;

cistic) şi posterioare (ggl. hiatusului).

conexiuni

cu

circulaţia

portală;

conexiunea

portală

9 diseminarea peritoneală - de vecinătate; carcinomatoza este rară.

Pivotul diseminării limfatice îl reprezintă ggl cistic, pancreatico-

duodenal superior şi ggl hiatusului. Studii recente arată că la nivelul hilului hepatic nu sunt ggl. limfatici şi că ggl. arterei hepatice

9 invazia perinervoasă - caracter de agresivitate;

proprii, în segmentul ei juxtahilar nu primesc eferenţe de la ggl. cistic sau al hiatusului, deci nu reprezintă o staţie de metastazare
în cancerul veziculei biliare. Dacă ggl. hiatusului şi cei pancreaticoduodenali sunt blocaţi, atunci există posibilitatea ca acest curent

9 invazia pe cale ductală - mai frecventă în formele papilare. CBP

limfatic să capete un sens retrograd, dirijând MTS în lobul hepatic drept. Sensul anterograd este spre ggl interaorticocavi, celiaci şi
mezenterici superiori, când pivotul limfatic este depăşit. Acest fapt atestă importanţa disecţiei limfatice retropancreatice şi

9 metastazele hepatice sunt rare.

interaorticocave, considerată actualmente un gest de rutină în tratamentul cancerului de VB.
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Evoluţia naturală - importanţă chirurgicală:
Stadializarea CVB:

Colecistectomia cu limfadenectomie poate fi considerată

Std. I – invazie mucoasă sau
musculară (Tis, T1N0M0)

o intervenţie cu viză radicală în formele incipiente.

Std. II – invazie transmurală
(T2N0M0)

Nodulii tumorali mici din vecinătatea patului vezicular

Std. III – invazie hepatică sub 2
cm şi /sau adenopatii N1
(T3N1M0)

nu semnifică MTS hepatice, deci rezecţia hepatică regională
(a

patului

VB),

asociată

colecistectomiei

Std. IVA – invazie hepatică peste
2 cm (T4)

şi

Std. IVB – MTS

limfadenectomiei, este raţională.

Explorări paraclinice:

Explorări paraclinice:

9 biologice – nespecifice

9 RMN -

interpretează mai fidel extensia în lig. hepatoduodenal.

9 markeri tumorali – ACE, CA 19-9

Asocierea cu colangiografia (colangio IRM) sau arteriografia îi creşte

9 echografia - are o acurateţe diagnostică pentru cancerul de VB de

acurateţea pentru diagnosticul obstrucţiei CBP sau a invaziei

cca. 75-90 %. Aceasta scade evident în stadiile incipiente. Semne:

vasculare.

discontinuitatea mucoasei, echogenitatea acesteia, hipertransparenţa

9 Echografia endoscopică, este mai bună pt. diagnosticul stadiilor T1,

submucoasei (leziune malignă neinvazivă)

T2. Există chiar o stadializare echoendoscopică în 4 stadii (A-D),

9 CT - În stadii incipiente, acurateţea nu o depăşeşte pe cea a

fiecare corespunzând unei categorii T din TNM. Pentru invazia ggl. nu

echografiei. Global, dg. preoperator de MTS ganglionară prin CT nu

are rezultate mai bune faţă de metodele anterioare.

depăşeşete 38 %.

Anatomie patologică:

Explorări paraclinice:

Tumorile VB sunt adesea unice. Localizările sunt,

9 Colangiografia endoscopică retrogradă are valoare limitată în

frecvenţei, fundice (60 %),

în ordinea

corporeale (30 %), infundibulare şi

cancerul de VB, fiind cu o justificare relativă doar în cazurile cu icter

cistice. Macroscopic, sunt cel mai frecvent tumori infiltrative.

pentru modificări de calibru, stricturi, ale canalelor biliare ce drenează

Microscopic, majoritatea tumorilor maligne sunt adenocarcinoame

segm IV şi V.

(60-85 %).

9 Colangiografia transparietohepatică este de interes limitat, şi atunci

Adenocarcinomul
Bine diferenţiat
Papilar
Intestinal
Slab diferenţiat, cu celule mici
Cu celule gigante
Cu celule în „inel cu pecete”
Coloid
Carcinomul scuamos
Adenoscuamos
Cu celule în bob de ovăz

doar în sindroamele icterice.
9 Diagnosticul histologic preoperator se poate realiza fie prin puncţie
bioptică percutană cu ac fin, fie prin examen citologic al bilei recoltate,
de obicei după ERCP.

229

Rabdomiosarcomul embrionar
Leiomiosarcomul
Histiocitomul malign fibros
Angiosarcomul
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Tratament

Tratament

Stadiul I

9 Colecistectomia profilactică - tumorile benigne ale VB (mai

Colecistectomia este metoda terapeutică suficientă doar în cazurile cu

ales la peste 50 de ani şi dacă leziunea depăşeşte 1 cm

leziuni

diametru), vezicula de porţelan, în anomaliile de convergenţă

tip

Tis.

În

general,

aceste

leziuni

sunt

descoperiri

histopatologice pe piese de exereză, situaţie în care nu mai este

pancreatico-biliară cu reflux dovedit în căile biliare.

necesar nici un alt tratament postoperator. În cazul recunoaşterii

9 Colecistectomia celioscopică se contraindică în: polipi

intraoperatorii a leziunii maligne, confirmată la ex. extemporaneu, este

veziculari ce depăşesc 18 mm (în caz de malignitate, o tumoră

bine să se facă biopsia ggl. cistic şi a unui ggl. paracoledocian.

ce depăşeşte musculara impune colecistectomia extinsă),

În caz de leziune malignă la nivelul cisticului, exereza trebuie să fie

leziuni ce depăşesc mucoasa, datorită riscului ca manipulările

făcută în ţesut sănătos, în caz contrar recidiva este sigură şi se

şi insuflaţia să ducă la însămânţări tumorale, vezicula de

impune re-rezecţia cisticului sau a căii biliare, în ţesut sănătos.

porţelan.

Tratament

Tratament

Stadiul III
Pentru cancerele T3N1M0, atitudinea chirurgicală este aceeaşi:
colecistectomie extinsă radicală (colecistectomie în bloc cu rezecţia
segm. IVb şi V şi limfadenectomie regională). Rezecţia de CBP intră de
asemenea, în discuţie.

Stadiul II, inclusiv T1
Colecistectomia extensivă radicală (include rezecţia hepatică şi
limfadenectomia regională)
Profunzimea hepatectomiei patului vezicular trebuie să fie de cca 2
cm. Unii autori preferă să facă în loc de rezecţia patului vezicular, o
rezecţie de segm. IV b şi V. Alţi autori asociază acestei rezecţii şi
ablaţia segm I. Se preferă hepatectomia atipică.
Limfadenectomia regională se poate întinde de la ggl. cistic şi
limfadenectomia
pediculului,
până
la
ggl.
celiaci,
pancreaticoduodenali, interaortico–cavi şi ai mezentericei superioare.
Rezecţia de hepatocoledoc, de la bifurcaţie şi până la porţiunea
retroduodenală - această atitudine este justificată în caz de cancer al
segmentului infundibulo-cistic sau la pacienţii cu intervenţii anterioare
pe pediculul hepatic.

Stadiul IV
Beneficiul operaţiei trebuie să ia în discuţie supravieţuirea,
mortalitatea şi calitatea vieţii acestuia.
Rezecţia segm IVb şi V nu mai este, adesea, posibilă datorită invaziei
masive hepatice.
Se poate impune hepatectomia dreaptă lărgită la segm IVb.
Rezecţia CBP se impune în caz de invazie certă a acesteia.
DPC trebuie luată în consideraţie în caz de invazie duodenală şi pentru
facilitarea evidării ganglionare N2. Asocierea hepatectomie majoră DPC, considerată în trecut mult prea riscantă, este actualmente
practicată frecvent de japonezi, cu rezultate încurajatoare (11-23 %).

Supravieţuirea:

Tratament adjuvant:

Supravieţuirea pacienţilor în std. I consecutiv colecistectomiei
simple, este de aproape 100 % la 5 ani.

Chimioterapia (5FU, leucovorin, gemcitabina, metotrexat)
- administrare pe cale generală sau prin cateterism de

În std. II supravieţuirea globală la 5 ani este de 71 %.

arteră hepatică.

Invazia ggl. din lig. hepatoduodenal, scade supravieţuirea la
5 ani la 28 %.

Radioterapia (externă sau intraoperatorie)

Într-un studiu japonez printre bolnavi T2 la care s-a practicat doar
colecistectomie simplă, supravieţuirea la 5 ani a fost 40%, iar la cei
la care s-a practicat reintervenţia radicală (rezecţia patului
colecistic pe 2 cm profunzime, limfadenectomie, rezecţie CBP)
supravieţuirea a fost de 90%.

Tratament paliativ (al durerii, complicaţiilor etc.)
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4. Colecistectomia laparoscopică ar trebui indicată
mai ferm şi mai precoce în litiaza veziculară.
Aceasta va duce la scăderea incidenţei CVB şi dgn.
mai frecvent al CVB în stadii incipiente.
Suspiciunea preoperatorie sau intraoperatorie de
CVB indică efectuarea examenului extemporaneu.
5. În
cazul
colecistectomiei
simple,
varianta
laparoscopică nu influenţează supravieţuirea.
6. Exereza radicală extinsă cu limfadenectomie
regională, rămâne cheia de boltă a tratamentului

1. Cancerul de VB este o afecţiune rară, dar cu
agresivitate mare şi prognostic infaust.
2. Diagnosticul se stabileşte adesea pe piesele de
colecistectomie, iar preoperator este posibil doar în
stadii avansate.
3. CVB trebuie bănuit la femei de peste 40 ani cu istoric
îndelungat de litiază veziculară, calcul de peste 15
mm sau veziculă de porţelan.
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