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WORLD JOURNAL OF SURGERY 
vol. 30, nr. 1, ianuarie 2006 

 
A apărut nr.1, vol.30, ianuarie 2006, al 

revistei World Journal of Surgery, la editura 
Springer, New York, S.U.A.. Revista este 
structurată pe mai multe capitole: o secţiune ce 
trece în revistă  lucrările privind tratamentul 
actual al pacienţilor cu sindrom Zollinger-
Ellison şi o altă secţiune ce cuprinde articole 
ştiinţifice originale din chirurgia gastro-
intestinală, chirurgia hepato-bilio-pancreatică, 
chirurgia pediatrică, chirurgia sânului, 
chirurgia endocrină, chirurgia colorectală, 
ingrijirea şi tratamentul infecţiilor chirurgicale, 
tehnici chirurgicale şi scrisori către editor. 

Masayuki Imamura şi colaboratorii de 
la spitalul Noe Saiseikai din Osaka, Japonia fac 
un review al literaturii privind Schimbarea 
strategiei de tratament al gastrinoamelor la 
pacienţi cu sindrom Zollinger-Ellison. Până 
de curând tratamentul medical cu inhibitori de 
pompă de protoni sau blocanţi H2 era 
tratamentul de elecţie la pacienţii cu sindrom 
Zollinger-Ellison (SZE), datorită dificultăţilor 

întâlnite în rezecţia curativă a gastrinoamelor, adesea multiple, prezentate  în stadiul 
metastatic. Simptomatologia SZE apare când gastrinoamele sunt prea mici pentru a fi 
recunoscute CT, IRM (imagistică prin rezonanţă magnetică); toate tumorile gastropancreatice 
endocrine sunt potenţial metastatice şi doar rezecţia R0 este potenţial curativă. Datorită 
tuturor acestor motive ghidarea rezecţiei curative prin creşterea acurateţii tehnicilor de 
localizare a gastrinoamelor a fost îndelung aşteptată. Senzitivitatea ecografiei, CT, IRM şi 
arteriografiei abdominale este citată între 40-70%. Niciuna nu poate decela gastrinoame 
duodenale sub 5 mm, iar toate nu pot decela decât 15-30% din gastrinoamele pancreatice între 
1 şi 3 cm diametru. Noile tehnici cum ar fi injectarea arterială selectivă de secretagogi, cu 
secretină şi calciu (SASI test) şi scintigrafia receptorilor de somatostatină (SRS) reprezintă 
abordări noi în localizarea gastrinoamelor. Prin SASI test se pot localiza corect până la 90% 
din gastrinoamele sub 5 mm în diametru, descoperindu-se şi gastrinoame în jur de 1 mm. 
Scintigrafia receptorilor de somatostatină poate fi utilizată în localizarea gastrinoamelor, ştiut 
fiind faptul că celulele tumorale posedă receptori de somatostatină. Scintigrafia este cea mai 
utilizată metodă de descoperire a gastrinoamelor şi metastazelor în întregul corp al pacienţilor. 
Din păcate nu poate decela decât tumori peste 2 cm. Senzitivitatea descoperirii de tumori sub 
1 cm este de doar 30%. Alte metode de localizare a gastrinoamelor sunt ultrasonografia 
intraoperatorie, care poate decela tumori pancreatice de peste 0,5 cm, duodenoscopia 
intraoperatorie care poate ajuta în diagnosticul diferenţial cu alte tumori submucoase 
(pancreas ectopic, hipertrofia glandelor Brunner, cicatrice ulceroasă). Un test important 
intraoperator este testul cu secretină (IOS test) care poate aprecia curabilitatea rezecţiei 
chirurgicale, aratând dacă rămâne ţesut tumoral restant rezecţiei. Indicaţiile rezecţiei 
chirurgicale sunt date de absenţa metastazelor CT şi SRS test. Dacă se poate, este 
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recomandabil să fie rezecate metastazele hepatice, crescând astfel rata supravieţuirii pe 
termen lung. În cazul existenţei metastazelor cerebrale este recomandabil tratamentul Gamma 
knife. Pentru gastrinoamele multiple duodenale la pacienţi cu MEN-1 este recomandabil să se 
efectueze duodenopancreatectomia totală cu prezervare de pilor cu utilizarea SASI testului 
pentru localizarea gastrinoamelor duodenale şi pancreatice. În studiul japonez 94,7% dintre 
pacienţi au avut un interval disease-free de 3-14 ani, iar urmărirea postoperatorie s-a realizat 
prin IRM la 4-6 luni. 

Secţiunea articolelor ştiinţifice originale este deschisă de chirurgia gastrointestinală 
din care reţinem articolul lui Chew-Wun Wu şi colab. de la spitalul Veteranilor din Taipei, 
Taiwan despre complicaţiile după gastrectomia D3. Acest studiu randomizat demonstrează 
că după gastrectomia D3 pentru cancer gastric creşte rata morbidităţilor, dar nu şi rata 
mortalităţii; autorii  studiază totodată şi factorii de risc ai morbidităţilor. Studiul a cuprins 221 
de pacienţi care au fost suferit gastrectomie D1 (110 pacienţi-80 gastrectomie subtotală şi 30 
gastrectomie totală) şi D3 (111 pacienţi-88 gastrectomii subtotale şi 23 de gastrectomii totale) 
pentru cancer gastric curabil (168 de pacienţi gastrectomie subtotală şi 53 de pacienţi 
gastrectomie totală). Gastrectomia cu disecţia a cel puţin 25 de limfonoduli nu a influenţat 
nici rata complicaţiilor chirurgicale nici a celor generale, nici chiar la pacienţii cu 
comorbidităţi (boli respiratorii, boli cardiovasculare, diabet zaharat). În schimb 
pancreatectomia distală (14 pacienţi-6,3%) a afectat negativ rata morbidităţilor chirurgicale şi 
generale. Toţi pacienţii cu pancreatectomie distală au suferit concomitent şi splenectomie (+ 4 
splenectomii iatrogene). Concluziile studiului sunt în acord cu conceptul că splenectomia şi 
limfodisecţia ganglionară largită cresc rata morbidităţilor postoperatorii (17,1% pentru D3 
versus 7,3% pentru D1) dar nu şi rata mortalităţii, autorii citând şi un studiu olandez care a 
constat o rată mai mare a morbidităţilor postoperatorii în spitalele locale faţă de cele 
universitare. 

Rămânând în sfera cancerului gastric, cităm articolul lui Osvaldo Llanos şi colab. de 
la Universitatea Catolica De Chile care au efectuat un studiu privind supravieţuirea 
pacienţilor tineri cu cancer gastric. Studiul a plecat de la premisa că pacienţii tineri cu 
neoplasm gastric au un prognostic prost, cu toate că datele din literatură sunt controversate. 
Scopul studiului a fost compararea ratei de supravieţuire la 5 ani între 2 grupuri de pacienţi     
( sub 45 ani şi peste 45 de ani) şi determinarea câtorva factori de prognostic. Au fost incluşi 
442 de pacienţi, din care 282 de bărbaţi şi 160 de femei (1,8/1). Vârsta medie a fost de 62±13 
ani. Grupul A (≤ 45 ani) a inclus 58 de pacienţi (13%) majoritatea în stadiul II şi IIIA şi 
grupul B (>45 ani) a inclus 384 de pacienţi (87%) predominând stadiul II, IIIA şi IIIB. Vârsta 
medie în grupul A a fost de 39,1±5,2 ani şi de 65,5±9,5 ani pentru grupul B. Nu s-a înregistrat 
niciun deces în grupul A, iar în grupul B rata mortalităţii postoperatorii fiind de 3,6% (14 
pacienţi). Rata morbidităţilor postoperatorii nu a fost semnificativă statistic între cele 2 
grupuri (18,9% în grupul A-11 pacienţi faţă de 15,4% în grupul B-59 de pacienţi). Rata 
generală a supravieţuirii la 5 ani a fost de 44,3% cu o rată a supravieţuirii în lotul A 
semnificativ statistic mai bună faţă de lotul B (63,8% vs 41,4%, cu un p=0,0016). Făcând în 
continuare diferite analize statistice în funcţie de stadiul tumoral, gradingul tumoral şi 
metastazele ganglionare autorii concluzionează că pacienţii cu vârste sub 45 de ani au o 
supravieţuire mai bună decât pacienţii cu vârste peste 45 de ani independent de factorii de 
prognostic negativ (gradingul tumoral moderat sau puţin diferenţiat, invazia parietală în 
musculară sau chiar depăşind-o, prezenţa metastazelor limfoganglionare şi rezecţiile non 
curative, vârsta). Ei sugerează că rezultatele pe termen lung depind mai mult de stadiul 
neoplaziei şi vârsta nu este un factor decisiv. 

Un alt articol despre cancerul gastric vine din SUA şi este semnat de Reza F. Saidi şi 
colab. de la spitalul Providence, Universitatea Tennessee şi Universitatea Kentucky care au 
analizat rolul gastrectomiei paliative la pacienţi cu cancer gastric stadiul IV. Pacienţii cu 
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cancer gastric metastatic nu sunt consideraţi candidaţi pentru intervenţia chirurgicală şi de 
cele mai multe ori primesc doar chimioterapie sistemică. Rezecţiile paliative au fost 
considerate irelevante pentru rezultate şi au fost recomandate doar pentru ameliorarea 
simptomatologiei. Studiul a analizat rolul gastrectomiei paliative şi impactul în supravieţuire 
al pacienţilor cu diagnostic iniţial de cancer gastric stadiul IV între 1990 şi 2000. Au fost 
incluşi în studiu 105 pacienţi din care 24 (22,9%) au suferit rezecţie gastrică paliativă faţă de 
81 (77,1%) de pacienţi care nu au suferit nicio intervenţie chirurgicală. Rata medie de 
supravieţuire fără rezecţie, doar cu chimioterapie cu sau fără radioterapie a fost de 5,9 luni 
(95% fiind incluşi în intervalul 4,2-7,6 luni). Pentru cei cu rezecţie şi terapie adjuvantă a fost 
de 16,3 luni ( 95% fiind incluşi în intervalul 4,3-28,8 luni). Analiza supravieţuirii cu testul 
Kaplan-Meier a aratat o supravieţuire semnificativ statistic mai bună în lotul chirurgical 
(p=0,01). Rata morbidităţilor şi mortalităţii nu a fost diferită statistic de rata gastrectomizaţilor 
curativ în aceeaşi perioadă de timp, în schimb durata medie a spitalizării a fost mai mare 
pentru pacienţii aflaţi în stadiul IV de boală (22 vs 16 zile). Datele obţinute în urma studiului 
demonstrează că rezecţiile curative asociate terapiei adjuvante îmbunătăţeşte supravieţuirea la 
pacienţi cu cancer gastric stadiul IV, rezecţia tumorii lasând pacienţii mult mai receptivi la 
terapia sistemică, rezolvând şi multe din complicaţiile progresiei tumorale (stenoza, 
sângerarea, durerea etc.). 

Makoto Iwahashi şi colab. de la Universitatea Wakayama din Japonia ne prezintă în 
continuare un interesant articol despre tratamentul tumorilor stromale gastrice (GIST), în 
contextul în care nu există la ora actuală un consens despre tratamentul acestor tumori, care în 
unele cazuri pot fi maligne. Tumorile gastrointestinale stromale sunt cele mai frecvente 
neoplasme mezenchimale nonepiteliale ale tractului gastrointestinal. Macroscopic apar ca şi 
când ar lua naştere din patul muscular şi de aici a rezultat prezumtiva lor origine din celulele 
musculare netede, numindu-se mult timp leiomioame, leiomiosarcoame sau 
leiomioblastoame. Actualmente ele sunt recunoscute ca un grup de sarcoame ale tractului 
gastrointestinal dar care nu au un aspect tipic de leiomiosarcoame, fiind considerate entităţi 
separate de leiomioame sau leiomiosarcoame. Prin imunhistochimie se pot determina proteine 
KIT cum ar fi CD117 prezente la 94% din GIST şi CD34 prezente la 60-70% dintre GIST. 
Autorii au efectuat un studiu retrospectiv pe 31 de pacienţi cu GIST dintr-un total de 33 de 
pacienţi cu tumori submucoase şi care au suferit o intervenţie chirurgicală în intervalul 1988-
2003. Rezecţia chirurgicală este indicată atunci când tumorile stromale gastrice sunt suspecte 
de a fi maligne la endoscopie sau la ecografia endoscopică. Gradul de malignitate al GIST 
este evaluat studiindu-se rata mitozelor, mărimea tumorii, şi prin indexul MIB-1, dar evaluând 
tumori mici sub 3cm, ecografia endoscopică nu a fost satisfăcătoare pentru a defini indicaţiile 
chirurgicale. Tumorile sub 0,5 cm au fost tratate prin laparoscopie. Din cei 31 de pacienţi, 4 
au prezentat recidive. Toţi pacienţii cu recidivă au fost incluşi în categoria de mare risc. 
Concluzia studiului a fost că indicaţia de rezecţie chirurgicală se pune atunci când tumorile 
depăşesc 20mm sau la ecografia endoscopică sunt suspecte de a fi maligne. Rezecţia 
laparoscopică este fezebilă şi recomandată ca fiind tratamentul de ales la pacienţii cu tumori 
sub 0,5 cm. 

Trecând la chirurgia hepatobiliară descoperim articolul lui Ryoko Sasaki şi colab. de 
la Universitatea Iwata, Morioka, Japonia care au efectuat un studiu clinic retrospectiv privind 
semnificaţia chirurgiei extensive inclusiv rezecţia capului pancreasului în tratamentul 
cancerului veziculei biliare pentru o mai completă limfadenectomie. În studiu au fost incluşi 
65 de pacienţi(30 de bărbaţi şi 35 de femei) cu o vârstă medie de 64,3 ani (8-80 ani) 
consecutivi cu cancer de veziculă biliară care au suferit o rezecţie chirurgicală între 1982 şi 
2003. Dintre aceştia 41,5%(27/65) aveau limfonoduli pozitivi, dintre care 23,1% aveau 
adenopatii paraaortice. Supravieţuirea la 5 ani a fost de 76,2 % pentru pN0, 30% pentru pN1, 
45,8% pentru pN2 şi 0% pentru pM1(invazia ganglionilor paraaortici). Rata mortalităţii 
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postoperatorie a fost de 3,1% (2/65), iar rata morbidităţilor pentru pacienţii cu DPC a fost de 
47% (8/17). Un număr de 26 pacienţi au supravieţuit la 5 ani. La 5 din 6 pacienţi cu metastaze 
ganglionare (rezecţie R0) care au supravieţuit la 5 ani, s-a efectuat  duodenopancreatectomie 
cefalică combinată cu bisegmentectomie IVa şi V. Recidiva postoperatorie (metastaze 
hepatice, carcinomatoză peritoneală, recidivă ganglionară, metastaze osoase şi pulmonare şi 
recidivă locală) a fost observată la 24,1% (13/54) dintre pacienţii care au suferit rezecţie R0. 
Din 4 pacienţi cu recidivă ganglionară, 2 aveau la momentul intervenţei invazie ganglionară 
pericoledociană şi/sau pancreaticoduodenală posterioară. Rezultatele studiului sugerează că 
rezecţiile extensive inclusiv duodenopancreatectomia cefalică sunt fezabile la pacienţi 
selectaţi, aflaţi într-un stadiu mai mare de pN2, iar duodenopancreatectomia cefalică 
combinată cu bisegmentectomie IVa şi V poate fi luată în considerare în cazul prezenţei de 
metastaze ganglionare în condiţiile unui pacient cu stare generală bună. Autorii ridică în final 
problema necesităţii unui protocol de tratament adjuvant mult mai eficient.  

În cadrul secţiunii rezervate  chirurgiei sânului reţinem articolul lui Frederic Marchal 
şi colab de la Centrul regional de cancer Alexis Vautrain, Bourgogne, Nancy, Franţa care au 
studiat rolul predictiv al limfoscintigrafiei preoperatorie în identificarea ganglionilor 
santinelă. În studiu au fost incluşi 201 paciente aflate în stadiul T1,T2, N0 de cancer de sân 
invaziv, la care s-a încercat identificarea ganglionului santinelă (SLN) între 1999 şi 2003. 
Dintre cele 201 paciente, la 55 s-a injectat peritumoral radioizotop colorat albastru, iar la 146 
s-a injectat periareolar. Toate pacientele au fost operate conservator cu disecţie axilară după 
biopsia SLN. Au fost studiate toate variabilele ca vârsta, greutatea, statusul menopauzal, 
biopsia preoperatorie, locul de injectare a radiotrasorului, mărimea tumorii, gradingul 
tumoral, experienţa chirurgului şi numărul de ganglioni axilari invadaţi.În analizele univariate 
pentru fiecare variabila independent, vârsta peste 60 ani, gradingul scăzut al tumorii, succesul 
limfoscintigrafiei preoperatorii, neinvadarea limfonodulilor axilari sau un numărul scăzut de 
limfonoduli invadaţi se corelează cu succesul identificării preoperatorii a SLN. Insuccesul 
limfoscintigrafiei preoperatorii este asociat cu obezitatea, localizarea tumorii în cadranele 
externe. După analizele multivariate, injectarea peritumorală de radiotrasor, vârsta peste 60 
ani şi localizarea tumorii în cadranul superoextern sunt asociate cu o rată mai mare de 
insucces în vizualizarea limfonodulului santinelă prin limfoscintigrafie preoperatorie.  
Concluzia studiului este că limfoscintigrafia preoperatorie poate furniza informaţii importante 
privind drenajul limfatic, numărul de limfonoduli santinelă ce sunt necesar a fi biopsiaţi, 
localizarea lor în relaţie cu alţi noduli din area de drenaj limfatic. 

În cadrul chirurgiei endocrine găsim articolul lui Gulben şi colab din Ankara, Turcia 
care au studiat factorii prognostici pentru carcinomul tiroidian medular sporadic. Autorii au 
efectuat un studiu retrospectiv pe 32 de pacienţi (19 femei, 13 barbaţi) cu  carcinom tiroidian 
medular sporadic (SMTC) trataţi la Ankara Oncology Education and Research Hospital între 
septembrie 1993 şi aprilie 2003. Au fost efectuate analize univariate şi multivariate privind 
rata de supravieţuire în funcţie de vârstă, sex, localizare tumorală, tipul rezecţiei chirurgicale 
primare, mărimea tumorii, invazia ganglionară limfatică, stadiul tumoral, recidiva locală şi 
metastaze la distanţă. Vârsta medie a pacienţilor a fost de 45 ani (21-76 ani). Din cei 32 de 
pacienţi 22 au suferit rezecţie completă, iar 10 rezecţie incompletă. Urmărirea medie a fost de 
48 de luni (9-111 luni), cu o rată de supravieţuire la 5 ani de 51%. Factorii care au influenţat 
semnificativ supravieţuirea după analizele univariate au fost tipul rezecţiei chirurgicale, 
mărimea tumorii, invazia capsulară, invazia ganglionilor limfatici, extensia extraganglionară, 
stadiul tumorii, recidiva locală şi metastazele la distanţă. În analizele multivariate doar tipul 
rezecţiei chirurgicale, invazia capsulară şi metastaze la distanţă au fost statistic semnificative. 
În concluzie, autorii afirmă că tipul de rezecţie chirurgicală (completă sau incompletă) 
influenţează semnificativ supravieţuirea pacienţilor cu SMTC, iar invazia capsulară şi 
metastazele la distanţă sunt doar factori adiţionali care afectează prognosticul 
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În secţiunea rezervată chirurgiei colorectale se inscrie articolul lui Karem Slim şi 
colab. din mai multe centre din Franţa care au studiat predicţia mortalităţii postoperatorii la 
pacienţi după chirurgie colorectală. Predicţia riscului de deces după intervenţia chirurgicală 
este o importantă parte a auditului chirurgical dintre diferitele scoruri sau indexuri existente, 
scorul POSSUM (Phisiological and Operative Severity Score) rămâne cel mai specific 
specialităţilor chirurgicale (cuprinde 289 de parametri). Pentru chirurgia generală acest scor a 
fost modificat numindu-se Portsmouth POSSUM (P-POSSUM). În Franţa scorul cel mai 
folosit este indexul AFC.  Scopul studiului a fost observarea valorii predictive ale acestor 
scoruri în chirurgia colorectală din Franţa. Pacienţii operaţi pentru malignităţi colorectale sau 
boală diverticulară, electiv sau în urgenţă, în 4 luni, au fost incluşi în acest studiu multicentric 
prospectiv condus de Asociaţia Franceză de Chirurgie (AFC). A fost urmărită mortalitatea 
intraspitalicească la 1426 de pacienţi. Rata de deces intraspitalicească a fost de 3,4%. Au fost 
identificaţi 4 factori importanţi: chirurgia în urgenţă, pierdere în greutate a mai mult de 10%, 
istoric de boli neurologice şi vârsta peste 70 ani. In ceea ce priveşte scorurile POSSUM  şi P-
POSSUM , doar ultimul are o bună valoare predictivă, cu toate că şi el a supraestimat 
decesele din chirurgia electivă, faţă de POSSUM care a supraestimat decesele în toate 
cazurile. De asemenea, valoarea predictivă a indexului AFC rămâne bună, având aceeaşi 
senzitivitate şi specificitate ca şi P-POSSUM. Autorii concluzionează că atât P-POSSUM cât 
şi indexul AFC sunt buni factori predictivi ai mortalit ăţii după chirurgia colorectală fiind nişte 
instrumente simple bazate pe 4 parametri clinici : chirurgia în urgenţă, pierdere în greutate a 
mai mult de 10%, istoric de boli neurologice şi vârsta peste 70 ani. 

 
A. Vasilescu 


