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Temperamentul este coloratura afectivă cu care vorbim, acţionăm şi înfăptuim ceea ce 

ne-am propus. 
În Larousse, temperamentul se defineşte drept starea fiziologică caracteristică unui 

individ, care condiţionează reacţiile lui psihofiziologice. Dicţionarul american Webster 
înţelege prin temperament combinarea trăsăturilor mentale şi emoţionale ale unui individ. 

Din noianul de trăsături pe care opinia publică şi lumea medicală le atribuie 
chirurgului am ales, şi să-mi permiteţi să comentez, pe cea privind sângele rece, trăsătură 
considerată ca esenţială pentru definirea temperamentului unui chirurg. 

Într-adevăr, toată lumea cu care am vorbit, indiferent dacă era vorba de foşti pacienţi 
sau de posibili viitori pacienţi, a fost unanimă în a considera că chirurgul este un om cu sânge 
rece, ceea ce psihologic vorbind desemnează pe individul calm şi stăpânit, care nu se 
exteriorizează afectiv şi nu îşi pierde cumpătul în faţa unei urgenţe chirurgicale, mai ales 
atunci când aceasta este însoţită de o hemoragie externă sau de afectarea funcţiilor vitale şi 
care, în final, este capabil sa realizeze gesturile salvatoare. 

Printr-o extensie nedorită s-a considerat, însă, că omul cu sânge rece este de fapt un 
om rece, insensibil la suferinţă – recte la durere – opac la sentimentul de milă, mergându-se 
până la a-l plasa pe chirurg în postura unui robot fără inimă, care taie, extirpă şi coase fără 
nici un fel de fior emoţional. 

Unul din oamenii care mi-au marcat evoluţia, pe care l-am cunoscut şi admirat ca 
operator, în 1954 – eu fiind student în anul II, iar el medic primar chirurg la primul spital de 
urgenţă din Bucureşti de pe strada Arh. Mincu – este vorba de Dr. Marin Popescu-Urlueni, s-a 
ridicat cu tărie împotriva etichetării chirurgului drept fiinţă insensibilă. 

Insensibilitatea la suferinţa pacientului era pe timpul lui Aulus Cornelius Celsus 
justificată – chirurgul care opera urmărea vindecarea bolnavului, dar nu avea posibilitatea să-i 
suprime durerea. 

Actualmente, spunea Marin Popescu-Urlueni, este cel puţin superficial, dacă nu chiar 
răuvoitor, să-l mai consideri pe chirurg o fiinţă indiferentă la suferinţele bolnavului, un 
adevărat măcelar care, cu sânge rece, taie în carne vie. În realitate, adevăratul chirurg trebuie 
să fie un om sensibil la suferinţele bolnavului şi să realizeze atât actul chirurgical, cât şi 
manevrele pre- şi postoperatorii cu cât mai puţină durere pentru bolnav. 

Iată ce spune J.L. Faure în L’âme du chirurgien: „il n’y a pas d’homme au monde qui 
reçoive, plus souvent que le chirurgien, l’empreinte d’émotions puissantes, quelquefois très 
douces, souvent tragiques et douloureuses, mais, d’une variété infinie et donc, peut-être, la 
diversité seule permet de supporter sans defaillance l’incéssante répetition”. 

Şi totuşi, spunea profesorul Chipail, mai sunt unii care cred despre chirurgi că sunt 
fiin ţe insensibile, crude şi nemiloase, cu o inimă rece şi împietrită. 

Fals, totalmente fals! Unul din maeştrii mei, Dr. Dumitru (Mitică) Pascu spunea: 
„Chirurgul trebuie să se poarte bărbăteşte, dar cu simţ”! 

                                                
* Comunicare la al XXX-lea Simpozion al Chirurgilor din Moldova, Piatra Neamţ 27-29 octombrie 2005 
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Personal, mi s-a întâmplat de câteva ori în practica mea universitară să vină câte o 
mamă şi să-mi ceară sfatul privind cariera odraslelor lor, pe care le vedeau intrate la medicină 
pentru a ajunge chirurgi. Argumentul forte: „domnule profesor, dacă aţi şti ce sânge rece are 
copilul meu !!! Asistă la tăiatul păsărilor sau la tăiatul porcului, chiar pune şi mâna, nu-i 
tremură nici un muşchi, vă rog luaţi-l sub aripa dumneavoastră !” sau: „Copilul meu nu se 
sperie de sânge: a văzut un accident pe stradă şi l-a privit tot timpul”. Răspunsul meu a fost de 
fiecare dată deconcertant pentru părinte: „doamnă, copilul d-voastră nu este bun pentru 
chirurgie”. 

Eu cred că asemenea tineri nu trebuie să practice medicina, şi mai ales nu trebuie să 
ajungă chirurgi ! 

Permiteţi-mi să mă explic: 
În ultima clasă de liceu, în primăvara lui 1953, l-am anunţat pe tatăl meu, care era 

chirurg ginecolog la Spitalul Militar Regina Elisabeta din Bucureşti, că vreau să intru la 
Medicină. Chiar de a doua zi tata m-a invitat în sala de operaţie, avertizându-mă că dacă am 
vreo ameţeală să ies afară. În timp ce deschidea abdomenul pentru o cezariană mi s-a făcut 
rău, m-am îndreptat spre fereastră şi am văzut în curtea spitalului niste soldaţi, dar cu 
picioarele în sus, după care am leşinat. Mi s-a povestit că am stat pe jos întins vreo 20 de 
secunde, în care timp am avut mai multe vise, m-am trezit şi am iesit din sală destul de 
ruşinat. 

După câteva luni, am intrat la Medicină; m-a pasionat disecţia şi după examenul din 
vara lui 1954 am fost numit preparator la catedra de Anatomie de către profesorul Iagnov. 
Asistentul meu la anatomie, Viorel Ranga, m-a sfătuit ca dimineaţa, în vacanţă fiind, să merg 
la Spitalul de Urgenţă, care era pe vremea aceea la Şosea, la capul tramvaiului 20 – pentru 
cine îşi mai aduce aminte de Bucureştiul anilor ’50. De data aceasta, în cunoştinţă de cauză 
privind corpul omenesc, am intrat în sala de operaţie –, şi nu am mai părăsit spitalul şi 
chirurgia timp de 50 de ani. 

„Knowledge is powerful” – cunoaşterea este dătătoare de putere, spunea Francis 
Bacon. 

Iată că emoţia puternică a necunoscătorului la vederea sângelui, care mi-a generat 
reacţia vagală cu lipotimie în 1953, a fost rapid înlocuită în 1954 de o sete nestăvilit ă de a-mi 
însuşi cunoştinţe şi manualitate. 

Deci, insensibilitatea la durerea acuzată de bolnav trebuie să se manifeste la chirurg 
doar pentru o scurtă perioadă şi întotdeauna pentru un act care-i va fi folositor bolnavului. În 
ceea ce priveşte vederea sângelui, care ţâşneşte dintr-o plagă, chirurgul intră într-o febrilitate 
maximă pentru a realiza hemostaza întrucât ştie prea bine că sângele este un capital biologic 
limitat cantitativ. Dorinţa oricărui chirurg este să lucreze „uscat şi la alb” aşa cum spunea 
Claude Olivier, deci să nu aibă sânge în plagă. 

Chirurgul trebuie sa fie dominat de vechiul principiu, care consideră alinarea sau 
înlăturarea durerii, o operă Dumnezeiască. Chirurgul care şi-a insuşit tehnica anesteziei locale 
ştie că după prima înţepătură de ac cu introducerea anestezicului, urmează ridicarea treptată a 
pragului sensibilităţii dureroase, până la dispariţia ei. Adevăratul chirurg ştie deci, care sunt 
cauzele durerii şi suferinţelor, dar convingerea că poate salva sănătatea şi chiar viaţa unui om 
îi dă bărbăţia necesară, curajul de a se angaja la intervenţie asumându-şi toate riscurile. 

Vreau să fiu foarte bine înţeles: Asumarea deliberată a unor suferinţe sau dureri pe 
care le provoci bolnavului pe un timp cât mai scurt cu putinţă, fiind convins că este calea 
obţinerii vindecării lui – nu are nimic de a face cu disponibilitatea la bestialitate. Deci sângele 
rece al chirurgului are o substanţă umană, iar sângele rece al ignorantului traduce o tendinţă 
spre bestialitate. 

În urmă cu 30-40 de ani m-a impresionat relatarea dintr-un articol medical în care se 
prezenta metoda „ştiinţifică” pe care un profesor german de fiziologie a propus-o şi 
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experimentat-o în încercarea de a găsi oameni potriviţi pentru echipele de tortură ale 
Gestapoului. Şi asta fiindcă se observase că un număr apreciabil de tineri obligaţi să fie călăi, 
să schingiuiască, capotau rapid, refuzau această îndeletnicire barbară. Respectivul profesor de 
fiziologie a dus tineri din SS la abatoare, le-a aplicat înregistratoare de puls şi tensiune şi i-a 
pus să asiste la omorârea prin diferite metode a bovinelor şi porcinelor. Cei la care pulsul şi 
TA rămâneau nemodificate, deci denotau o insensibilitate emoţională, erau imediat înrolaţi în 
echipele de tortură. Fusese astfel găsită o metodă de testare a disponibilităţii la bestialitate – 
sau aşa cum spun eu – a sângelui rece la ignorant. 

Permiteţi-mi să vă prezint acum un studiu similar – făcut de data aceasta pe chirurgi 
francezi – şi pe care l-am comentat pe larg cu profesorul Yves Chapuis de la Cochin la Paris, 
în 1992. Un grup de fiziologi francezi a vrut să identifice reacţia unui chirurg la actul 
operator. Au fost studiaţi 5 chirurgi cu experienţă, cărora li s-a ataşat un fel de aparat Holter, 
cu înregistrarea continuă a pulsului, TA, EKG. De regulă chirurgii sunt vagotoni, cu un puls 
în jur de 60. Ce au constatat ? Din momentul în care chirurgul se spală pe mâini pulsul urcă la 
70. La efectuarea inciziei, pulsul sare la 90-100. Orice operaţie mare are un moment operator 
de risc funcţional sau vital. În acel moment pulsul urcă la 140-160, pentru ca treptat să revină 
la normal odată cu firele puse la piele. 

Este clar că în timpul operaţiei chirurgul este într-o baie de catecholamine, deci într-un 
stress emoţional vasoconstrictor, care explică precocitatea cu care apar la chirurgi manifestări 
anginoase, la 45-50 de ani – în comparaţie cu alte specialităţi medicale. 

Concluzia studiului era că chirurgul trebuie să evite în cel mai înalt grad factorii 
favorizanţi pentru descărcările catecholaminice, întrucât practica chirurgicală zilnică este unul 
dintre aceşti factori. 

Uşor de zis, mai greu de făcut ! 
Realitatea este însă necruţătoare – şi ea a fost dovedită la actul chirurgical în 

microchirurgie. Măritorul face ca micile tremurături ale mâinii chirurgului să fie astfel 
amplificate încât să impieteze asupra acurateţii gestului operator. S-a constatat că o stare de 
enervare, fumatul unei ţigări, un efort fizic susţinut făcute înainte de o operaţie de 
microchirurgie pot fi tot atâţia factori, care prin descărcare de cathecolamine să provoace un 
tremur imperceptibil al mâinii – dar amplificat vizibil sub microscopul operator. Se pare deci 
că viaţa celui ce practică microchirurgia trebuie să fie mult mai riguroasă în evitarea 
condiţiilor stresante. 

Problema nu ţine însă numai de condiţia stresantă, care face parte intrinsecă din actul 
operator ci şi de tipul de reactivitate al chirurgului. 

În cartea Dimensiunile psihologice ale actului chirugical, autorii Ioan Bradu 
Diamandescu, Cornel Dragomirescu – stimatul nostru confrate şi Ovidiu Popa-Velea reiau o 
clasificare făcută de Boetcher în funcţie de comportamentul chirurgilor faţă de bolnav; ei 
recunosc 4 tipuri comportamentale, fiecare cu temperamentul lui şi anume: tipul demonstrativ 
(care poate avea manifestări isterice), tipul autoritar (care poate avea manifestări tiranice), 
tipul distant (care poate avea manifestări schizoide) şi tipul neliniştit (care poate prezenta 
momente depresive). 

Să le luăm pe rând: 
 
Tipul demonstrativ (isteric) 
Pentru el operaţia este un meci pe care trebuie să-l câştige de fiecare dată. Este dotat 

cu o mare putere de muncă, are gustul pentru risc şi spectacol, induce entuziasm la restul 
echipei. Fiecare pacient este o provocare, bolnavul simte interesul deosebit care i se acordă şi 
se încredinţează total chirurgului. Chirurgul îşi asumă o anumită paternitate faţă de bolnav, 
chiar când acesta s-a vindecat şi îl ajută cu sfaturi la orice solicitare ulterioară – medicală sau 
nemedicală. Defectul major este demobilizarea facilă în caz de insucces, tendinţa de a 
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învinovăţi pe altul. Datorită narcisismului pe care îl posedă şi care-l face să considere că el nu 
poate avea eşecuri, este acuzat de lipsă de obiectivitate, ceea ce îl scade evident în ochii 
echipei şi dacă are functie de şef, îşi pierde prestigiul. 
 

Calităţi Defecte 

- activ, plin de elan 
- atrăgător 
- spirit de competitor, fiecare 

pacient este o provocare 
- deschis, spontan, direct 
- relaţii foarte bune cu pacienţii 

după ce aceştia s-au vindecat 

- narcisic 
- sensibil la admiraţia şi lauda 

pacienţilor 
- se demobilizează uşor 
- are dificultăţi în cazul 

reintervenţiilor la operaţiile 
proprii 

- îşi recunoaşte rar greşelile 
 

Acest tip de chirurg este ideal pentru cazurile chirurgicale obişnuite şi pentru chirurgia 
„la rece”. Nerecunoaşterea propriilor greşeli îl face însă puţin apt pentru a progresa. 
Corespunde parţial temperamentului sanghin al lui Hippocrat. 

 
Tipul autoritar (tiranic) 
Este şi el dotat cu o mare putere de muncă, dar are un marcat şi ascuţit simţ al 

detaliului. Este tipul perfecţionistului, care împrăştie în jur un sentiment de siguranţă. Actele 
şi gesturile sale precise, modul complet cum examinează bolnavul, ca şi tehnica operatoare 
riguroasă îi conferă o aură de seriozitate, pe care i-o atribuie în egală măsură confraţii şi 
bolnavii. 

Crede cu îndârjire în virtuţile bisturiului, stăpâneşte la perfecţie tehnicile clasice, dar 
este mult mai puţin dispus să accepte noile tehnici, ca şi terapiile nechirurgicale în general. 
Masa de operaţie, câmpul operator, salonul de bolnavi, coridoarele spitalului trebuie să fie 
într-o ordine desăvârşită, disciplina trebuie respectată fără crâcnire, ierarhia este suverană. De 
teama de a nu greşi este lipsit de spontaneitate, fiind considerat de colegi un „încuiat”. Deşi 
este respectat, este temut – mai ales când se află în postura de şef. Toata echipa chirurgicală, 
asistentele şi infirmierele lucrează într-o tensiune continuă, din dorinţa de a nu greşi în ochii 
şefului. 

Este tipic pentru marii şefi de scoală chirurgicală din România, deşi cred că îl 
exemplifică cel mai bine pe Prof. Ion Tănăsescu de la Iaşi. 

 
Calităţi Defecte 

- mare putere de muncă 
- responsabil în tot ceea ce face  
- competenţă profesională 

deosebită, perfecţionist 
- mare grijă la examenul 

bonavului 
- tehnica chirurgicală 

desăvârşită 
- echipă operatorie impecabilă 

- axarea excesivă pe reguli 
- conservator 
- teama de a nu omite ceva îl 

roade mereu, îl face 
necomunicativ şi ursuz 

- impunerea excesivă a 
disciplinei îl face temut şi 
mai puţin iubit 

 
De la un astfel de şef pot iradia elevi de foarte bună calitate, care să-i ia în principal 

părţile bune, după ce au identificat şi înlăturat defectele. Acest tip comportamental 
corespunde în oarecare măsură tipului coleric al lui Hippocrat. 

 
Tipul distant (schizoid) 
La chirurgii din acest tip, frapează contrastul dintre calităţile strălucitoare (cunoştinţe 

aprofundate, super-inteligenţă şi super-cultivare, abilitate motorie desăvârşită, deci 
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manualitate ieşită din comun); frapează contrastul dintre aceste calităţi şi lipsa de comunicare 
în plan afectiv, faptul că îi priveşte deopotrivă pe colegi şi pe bolnavi cu superioritate, de sus, 
cu răceală. 

Dacă un astfel de chirurg devine şef de clinică, el se demiurgizează, se constituie într-
un adevărat zeu, marele salvator al bolnavilor, intangibil pe soclul pe care singur se aşează, 
acceptând minime relaţii de colaborare cu subalternii, pe care-i taxează drept „supuşii” lui. 

Total lipsit de comunicare afectivă cu bolnavii, colegii şi subalternii (în caz că este 
şef), creează un climat impersonal în serviciul respectiv, în care bolnavii sunt denumiţi după 
numărul patului, chirurgul operator este desemnat dupa voia şefului, iar solicitarea de la un 
bolnav de a fi operat de un anume chirurg sau de la un confrate de a opera un anumit bolnav 
este complet ignorată. 

Un asemenea chirurg, mai ales când este şef, poate fi în cel mai bun caz invidiat pentru 
poziţia lui, dar nu va fi niciodată iubit, nici luat drept model, aşa încât va fi incapabil de a 
forma o şcoală. Poate fi însă deschizător de noi drumuri în chirurgie, inovator de noi tehnici 
chirurgicale. 
 

Calităţi Defecte 

- inteligenţă sclipitoare 
- manualitate deosebită 
- eficienţă mare în actul 

operator 
- promotor şi adept al noilor 

tehnici 

- totul începe şi se termină cu el 
- răceală, atitudine distantă 
- închis în sine 
- climat impersonal în serviciu 

datorită lipsei unei comunicări 
afective chirurg-bolnav şi 
chirurg-chirurg 

 
Tipul neliniştit (depresiv) 
Deşi este un medic harnic, afectuos cu bolnavii, are o neîncredere în forţele sale, nu-şi 

asumă riscul unei operaţii mai complicate, este mereu speriat de perspectiva eşecului. Adesea 
aceşti medici se autoculpabilizează şi devin candidaţi la boli psihosomatice (ulcer, 
hipertensiune etc.). 

Aceşti chirurgi fac cu greu faţă unor situaţii neprevăzute, care ies din tipicul chirurgiei 
clasice. Ei vor capota rapid în cazurile de chirurgie de urgenţă, în politraumatisme, în 
chirurgia în caz de calamităţi. Dacă ar fi beneficiat de un sfat psihologic, nu ar fi trebuit să se 
facă chirurgi. 
 

Calităţi Defecte 

- afectuoşi cu bolnavii 
- conştiincioşi în realizarea 

activităţilor de rutină 
- comunicativi în chirurgia la 

„rece” 

- nu-şi asumă riscul unor operaţii 
mai complicate 

- evită urgenţele 
- sunt neîncrezători în propriile 

forţe 
- tendinţă de autoculpabilizare 

 
Această clasificare inspirată după Boetcher are meritul introducerii unor criterii şi 

dezavantajul existenţei de categorii intermediare, deci de chirurgi, care să aibă calităţi sau 
defecte prezente în mai multe tipuri. 

Oricum, consider meritorie încercarea lui Ioan Bradu Diamandescu, profesor la 
Catedra de Psihologie Medicală şi a lui Cornel Dragomirescu, profesor de chirurgie la spitalul 
Sf. Ioan, ambii din Bucureşti, de a-i reda pe chirurgi neamului omenesc, cu defecte şi calităţi, 
scoţându-i din poziţia ingrată de supra-oameni, de salvatori ai umanităţii. 

Chirurgul trebuie să fie considerat drept medicul îndrăgostit de ştiinţa şi arta vindecării 
prin operaţie, care şi-a dezvoltat facultăţile cognitive, deprinderile senzitivo-motorii şi afectul 
pentru a fi pe de a întregul la dispoziţia bolnavului chirugical. 
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LES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES NÉO-ADJUVANTES 
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THE NEO-ADJUVAT THERAPEUTIC STRATEGIES CHANGE THE MANAGEMENT AND 
PROGNOSTIC OF PANCREATIC CANCERS (Abstract): Pancreatic cancers is associated with long-term 
survival only when complete surgical resection has been accomplished. However surgical resection alone 
produces suboptimal results. Multicentric studies proved the efficacy (in terms of local recurence and survival) 
of the combined therapy: surgical resection, radiotherapy and chemotherapy. The neo-adjuvant therapeutic 
option is available for pancreatic tumors, either resecable or not (locally advanced yumors). This therapeutic 
strategy has a lot of advantages: (1) the begininig of the anti-tumoral traitement by chemo-radiotherapy increases 
of the number of patients which received the multi-modal therapeutic programme; (2) this kind of therapy allows 
a better selection of patients for surgical resection; (3) in some cases the neo-adjuvant therapy produced a 
conversion (the tumor may be resected surgicaly) of the locally advanced pancreatic cancers. At this stage the 
neo-adjuvant methods are in a process of evaluation; a better standardization of the radiological and pathological 
methods being also necessary. The newest chemotherapeutic drugs must be associated with modern radiotherapy 
to defeat aggressivity of pancreatic cancer. 
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INTRODUCTION 
Le cancer du pancréas, responsable de plus de 50 000 décès chaque année dans le 

monde, est l’une des principales causes de mortalité par cancer dans les pays développés [1]. 
Les cancers du pancréas localisés et localement avancés, au cours desquels les traitements 
focaux - chirurgie et radiothérapie - peuvent être mis en oeuvre à visée curative, doivent être 
distingués des cancers du pancréas métastatiques, dont le traitement repose sur la 
chimiothérapie exclusive. La résection chirurgicale de la tumeur pancréatique, seul traitement 
associé à une survie prolongée, n’est possible que dans 15 % à 20 % des cas, du fait de la 
précocité de l’infiltration tumorale péri-pancréatique et mésentérique [1-10]. En outre, après 
chirurgie exclusive, l’existence de micro-métastases précoces explique d’une part les taux 
élevés de récidive loco-régionale (50 % à 80 % des cas) [2,9], et d’autre part les faibles 
résultats de survie à long terme (15 % à 20 % des patients) [1-9]. 

Afin d’améliorer ces résultats, plusieurs auteurs ont évalué la faisabilité de stratégies 
thérapeutiques multi-modales, incluant la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, 
réalisées soit de façon adjuvante [2-4,11], soit de façon néo-adjuvante [12-38]; actuellement, 
le concept de chimio-radiothérapie néo-adjuvante apparaît comme étant séduisant, faisable et 
efficace non seulement en cas de tumeur pancréatique résécable d’emblée, mais aussi en cas 
de tumeur pancréatique localement avancée [9].  

 

                                                
* received date: 21.12.2005 
accepted date: 15.01.2006 
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LES AVANTAGES DES STRATÉGIES NÉO-ADJUVANTES AU COURS DES 
CANCERS PANCRÉATIQUES SONT NOMBREUX. 

Les objectifs des traitements néo-adjuvants au cours des cancers pancréatiques 
incluent, en cas de tumeur résécable, d’une part l’amélioration du contrôle local, loco-régional 
et systémique, et d’autre part l’augmentation de la survie après résection chirurgicale ; en cas 
de tumeur localement avancée, initialement non résécable, il s’agit d’obtenir une réponse 
tumorale suffisante autorisant une résection curative secondaire [9,10]. En cas de tumeur 
pancréatique résécable d’emblée, la radiothérapie et la chimiothérapie adjuvantes sont 
associées à une réduction de 30 % à 70 % des récidives loco-régionales et à une augmentation 
de survie de 6 à 11 mois selon les séries [2-4,11]. Néanmoins, même si la mortalité de la 
pancréatectomie a diminué, passant de 15 % à 2 % [2,4-6,39], les complications post-
opératoires restent fréquentes, et peuvent retarder le début du traitement adjuvant; dans 
l’étude du Gastro-Intestinal Tumor Study Group [11], près de 25 % des patients inclus n’ont 
en fait pas reçu la totalité du traitement adjuvant proposé du fait d’une période de 
convalescence post-opératoire prolongée. Ainsi, l’administration de la chimiothérapie et de la 
radiothérapie en pré-opératoire permettrait d’augmenter l’efficacité globale du traitement, tant 
au niveau collectif, plus de patients étant traités de façon complète, qu’au niveau individuel, 
l’intensité globale du traitement étant augmentée par la réduction de sa durée totale. 

Plusieurs autres considérations théoriques sont en faveur des stratégies néo-
adjuvantes. En cas de tumeur pancréatique résécable, la radiothérapie et la chimiothérapie 
sont plus efficaces sur des cellules tumorales suffisamment oxygénées et dont la 
vascularisation n’a pas encore été perturbée par le geste chirurgical [12,21]. Le traitement pré-
opératoire est susceptible de stériliser les tissus péri-tumoraux, et ainsi de réduire d’une part le 
risque de dissémination tumorale per-opératoire [14,40], et d’autre part le taux élevé (jusqu'à 
51 % dans certaines séries) d’envahissement tumoral des marges de résection [40], facteur 
prédictif de récidive loco-régionale le plus significatif dans les études rapportées [5,6,39,40-
42]. Plusieurs auteurs ont montré que les cellules périphériques de la tumeur, responsables de 
ces récidives loco-régionales précoces après chirurgie exclusive, étaient les plus affectées par 
la chimiothérapie d'induction [14,43]. Enfin, les stratégies néo-adjuvantes seraient associées à 
une meilleure tolérance gastro-intestinale de l’irradiation, les anses grêles n’étant pas encore 
fixées par le montage chirurgical dans les champs d’irradiation [44], et diminueraient les 
risques de déhiscence des anastomoses pancréatico-digestives et de fistule pancréatique, 
induits par la chimio-radiothérapie adjuvante [29]. 

Les stratégies néo-adjuvantes permettent de sélectionner les patients qui bénéficient de 
la résection chirurgicale de la tumeur pancréatique, en définissant une fenêtre d’observation 
de l’évolutivité tumorale d’environ 4 à 6 semaines avant la chirurgie: selon les séries, jusqu'à 
30% des patients atteints d’une tumeur initialement résécable présenteraient une progression 
loco-régionale et/ou systémique pendant la phase de chimio-radiothérapie néo-adjuvante 
[15,29,45]. Ces patients, porteurs de tumeurs pancréatiques à haut risque de micro-métastases 
occultes, n’auraient pas bénéficié de l’exérèse chirurgicale, et en éviteraient la morbidité et la 
mortalité [15, 45]. Cette sélection des patients participe à l’augmentation de la survie globale 
observée après traitement néo-adjuvant, par un effet de type Will-Rogers [29]. 

En cas de tumeur pancréatique localement avancée initialement non résécable, le 
traitement néo-adjuvant doit être envisagé comme un traitement d'induction, susceptible de 
réduire le volume tumoral, les extensions tumorales péri-pancréatiques, et l’envahissement 
ganglionnaire et vasculaire éventuel [40]; plusieurs séries ont montré la possibilité et l’intérêt, 
en terme de contrôle local et de survie, de la résection chirurgicale après réponse à la chimio-
radiothérapie néo-adjuvante et obtention d’un downstaging local et loco-régional [17,21-38].  

Les stratégies néo-adjuvantes modifient la prise en charge diagnostique et 
symptomatique initiale des cancers pancréatiques. 
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L’absence d'exploration chirurgicale pré-thérapeutique signifie d’une part que la 
confirmation histopathologique du diagnostic doit être obtenue par d’autres méthodes, non 
invasives et efficaces, et d’autre part que certains patients porteurs de métastases loco-
régionales péritonéales, non diagnostiquées à l’imagerie initiale, pourraient ainsi recevoir une 
irradiation inutile. La laparoscopie a été proposée comme méthode d’évaluation initiale de 
l’extension tumorale locale et loco-régionale, mais sa rentabilité diagnostique par rapport aux 
examens d’imagerie actuels - tomodensitométrie et imagerie par résonance magnétique -, est 
décevante [12,46]. Les équipes expérimentées en pathologie pancréatique utilisent 
actuellement les techniques d’écho-endoscopie et de repérage tomodensitométrique pour 
obtenir des cytologies et/ou biopsies tumorales de taille et de qualité suffisantes. Le principal 
risque de ces procédures est l’hématome rétro-péritonéal, notamment en cas de thrombose 
splénique avec hypertension portale segmentaire. Bien qu’objet de controverses, le risque de 
dissémination tumorale semble négligeable, et les taux de récidive péritonéales ne sont pas 
augmentés chez ces patients [12,46]. 

En cas de tumeur pancréatique volumineuse, notamment céphalique, il est souvent 
nécessaire d’assurer le drainage biliaire et/ou le support nutritif des patients pendant la phase 
de traitement pré-opératoire [44]. Les techniques de drainage biliaire percutané ou 
endoscopique ont longtemps été associées à une augmentation de la morbidité et la mortalité 
des patients pendant la phase d'induction et la période péri-opératoire [29,47,48]; les données 
issues d’essais cliniques plus récents, au cours desquels les indications de drainage sont 
portées de façon collégiale et le suivi des patients encadré par un protocole permettant un 
diagnostic précoce des complications (angiocholite, obstruction), ont montré l’intérêt de ces 
techniques, même si un risque accru de fistule pancréatique et d’infection (15% des patients) 
semble néanmoins exister [48-50]. Le choix de prothèses métalliques courtes permettrait 
d’éviter les risques d’obstruction précoce et de difficulté d’extraction avant la réalisation de 
l’anastomose bilio-digestive [48]. 

 
LA CHIMIO-RADIOTHÉRAPIE NÉO-ADJUVANTE EST FAISABLE AU COURS 

DES CANCERS PANCRÉATIQUES. 
Les protocoles de traitement néo-adjuvant utilisés dans les cancers du pancréas ont été 

développés à partir des résultats obtenus en situation adjuvante avec la radiothérapie et la 
chimiothérapie au cours des années 80. Les résultats de la radiothérapie pré-opératoire 
exclusive, encourageants en terme d’augmentation du contrôle local, mais décevants en terme 
de survie du fait des risques élevés de récidive métastatique, ont conduit à lui associer une 
chimiothérapie concomitante [14]. Parallèlement, plusieurs études, dont celle du Gastro-
intestinal Tumor Study Group [11], avaient montré l’intérêt de traitements adjuvants associant  
5-fluorouracile (5-FU) et une irradiation standard délivrant 40 à 50 Gy [3,4,11,51]. Les 
premières expériences de chimio-radiothérapie concomitante pré-opératoire conduites au 
M.D. Anderson Cancer Center [12], reposaient sur ce type de protocole, avec une irradiation 
de 50 Gy en fractions de 1,8 Gy, combinée à une perfusion continue de 5-FU à la dose de 300 
mg/m ²/jour, 5 jours par semaine ; malgré des toxicités gastro-intestinales sévères observées 
chez près d’un tiers des patients, cette combinaison était associée à un meilleur contrôle local 
(taux de récidive locale de 11 %). D’autres auteurs ont montré la faisabilité de protocoles néo-
adjuvants associant plusieurs agents de chimiothérapie, comme l’association mitomycine (10 
mg/m ² à J2) et 5-FU (1000 mg/m ² en perfusion continue de J2 à J5 et de J29 à J32) [47], ou 
la trithérapie comprenant 5-FU (1000 mg/m ²/jour), streptozotocine (300 mg/m ² à J1, J2, J3) 
et cisplatine (100 mg/m ² à J3) [25,30], avec des taux de toxicité variables, essentiellement 
muqueuse, bilio-digestive, infectieuse et hématologique. 

La faisabilité des protocoles de chimio-radiothérapie néo-adjuvante dépend également 
des modalités de l’irradiation pancréatique. Deux études issues du M.D. Anderson Cancer 
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Center ont montré que les schémas de chimio-radiothérapie hypo-fractionnés (délivrant 30 Gy 
en fractions quotidiennes de 3 Gy, 5 jours par semaine) étaient associés à une meilleure 
tolérance par rapport au fractionnement standard (avec des taux de toxicités gastro-intestinales 
de grade 3 de 9 % versus 15 %) et donnaient des résultas similaires: taux de récidive locale de 
10 %, survie de médiane de 20 à 25 mois [15]. Moutardier et coll. [52] n’ont pas mis en 
évidence de différence tant en terme de tolérance que d’efficacité entre une irradiation 
standard (délivrant 45 Gy en fractions de 1,8 Gy) et une irradiation en split-course (délivrant 2 
séquences de 30 Gy en 10 fractions), en association à une chimiothérapie avec une perfusion 
continue de 5-FU (650 mg/m ² de J1 à J5 et de J21 à J25) et du cisplatine (80 mg/m ² à J2 et 
J22). Les résultats du protocole FFCD-SFRO (Fondation Francophone de Cancérologie 
Digestive-Société Française de Radiothérapie Oncologie) 97-04 [20], ont montré la faisabilité 
de l’association d’une irradiation standard (50 Gy en fractions de 2 Gy) et d’une 
chimiothérapie à base de 5-FU (300 mg/m² de J1 à J33, 5 jours par semaine) et de cisplatine 
(20mg/m² de J1 à J5 et de J29 à J33), 68 % des patients recevant la totalité du traitement 
proposé. 

Dans ces études réalisées dans les années 90, les protocoles correspondaient à ceux 
utilisés en situation adjuvante ; l’avantage de survie obtenu résultait essentiellement de 
l’augmentation du contrôle local apporté par l’irradiation [35], et la chimiothérapie à base de 
5-FU doit en fait être considérée plus comme radio-sensibilisante que comme cytotoxique, au 
vu des taux de réponse médiocres observés en cas de tumeur pancréatique métastatique [53]. 
Plus récemment, afin d’améliorer les taux de contrôle systémique après chimio-radiothérapie 
néo-adjuvante, la faisabilité de schémas sans 5-FU a été évaluée ; la gemcitabine est un 
puissant radio-sensibilisant, diminuant le seuil d’apoptose radio-induite dans des cellules 
tumorales pancréatiques, et a montré sa supériorité au 5-FU en phase métastatique [54]. Après 
une étude de phase I [16], l’équipe du M.D. Anderson Cancer Center a rétrospectivement 
comparé le protocole classique de chimio-radiothérapie néo-adjuvante à base de 5-FU à un 
schéma utilisant la gemcitabine (à la dose de 250 à 500 mg/m² par semaine) ; si la survie était 
similaire dans les deux bras (25 mois), la toxicité, notamment hématologique, était supérieure 
chez les patients traités par gemcitabine (23 % versus 1 %) [33]. Une autre étude de phase II, 
au cours de laquelle la gemcitabine était administrée de façon bi-hebdomadaire (de 20 à 100 
mg/m²), a montré des résultats similaires [37]. La gemcitabine a un index thérapeutique étroit, 
et la dose et le fractionnement de l’irradiation concomitante doivent être particulièrement 
adaptés afin d’éviter la survenue de toxicités limitantes. Une seconde molécule, le paclitaxel, 
est un autre agent radio-sensibilisant, augmentant le taux de cellules tumorales en phase G2/M 
du cycle cellulaire, particulièrement sensible à l'irradiation. Utilisé au cours de la chimio-
radiothérapie pré-opératoire des cancers pancréatiques, sa toxicité digestive était supérieure à 
celle du 5-FU (37 % contre 9 %), sans différence significative en terme de taux de réponse et 
de survie [18]. Quelques autres études de phase I et II ont montré la possibilité d’intégrer dans 
les protocoles de chimio-radiothérapie néo-adjuvante le docetaxel, l’irinotecan ou de 
combiner la gemcitabine avec du cisplatine ou du 5-FU [37,54,55]. 

Ainsi, la chimio-radiothérapie néo-adjuvante est un concept applicable dans le cancer 
pancréatique; dans les séries publiées, elle n’était associée ni à un retard, ni à une 
augmentation de la mortalité ou la morbidité de la résection pancréatique.  

 
LA CHIMIO-RADIOTHÉRAPIE NÉO-ADJUVANTE EST ASSOCIÉE À UN 

MEILLEUR PRONOSTIC EN CAS DE TUMEUR PANCRÉATIQUE RÉ SÉCABLE 
D’EMBLÉE. 

Plusieurs séries de patients atteints de tumeur pancréatique résécable d’emblée et 
traités par chimio-radiothérapie néo-adjuvante on été rapportées (Tableau I); ces études de 
phase II ont montré des taux de réponse objective compris entre 0 % et 66 %, avec des taux de 
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résection de 45 % à 74 %. Malgré des critères d’inclusion variables d’une étude à l’autre, 
notamment concernant la définition de la résécabilité tumorale initiale, la survie médiane des 
patients effectivement opérés était supérieure à celle observée dans les études historiques de 
chirurgie exclusive [2-4], et semblable à celle observée dans les études de traitement adjuvant, 
comprise entre 11 et 27 mois [45,56]. L’avantage de la séquence néo-adjuvante semble 
principalement être lié à une amélioration du contrôle local ; dans le protocole FFCD-SFRO 
97-04, seulement 2 patients (parmi les 26 patients opérés) ont présenté avec une récidive loco-
régionale [20]. Dans la série de patients opérés au M.D. Anderson Cancer Center, rapportée 
en 1997 par Spitz et coll. et en 2000 par Breslin et coll., le taux de récidive locale était de 11 
% après chimio-radiothérapie néo-adjuvante et de 21 % après chimio-radiothérapie adjuvante 
(différence non significative) [45,56]. Ces études montraient également une tendance à la 
réduction de l’envahissement des marges de résection ; la survie était significativement 
meilleure chez les patients indemnes d’envahissement ganglionnaire, mais n'était influencée 
ni par la taille de la tumeur, ni par la dose totale de la radiothérapie, ni par  l'irradiation per-
opératoire, ni par la réponse au traitement d’induction [56]. 

 
Tableau I 

Séries de patients atteints de tumeur pancréatique RÉSÉCABLE, 
traités par chimio-radiothérapie néo-adjuvante 

 

Auteur n CHT RDT toxicité de grade ¾ (n) 
réponse 

(n) 
chirurgie 

(n) 

morbidité 
opératoire 

(n) 
survie médiane (mois) 

    total hem 
non-
hem 

   globale opérés 
non 

opérés 

Evans [12], 
1992 

28 5-FU 50Gy/ 
S-RTPO 

6 0 6 5 17 3    

Yeung [13], 
1993 

26 5-FU, 
MMC 

50Gy/S 6 3 3 6 12 2 8   

Ishikawa 
[14],1994 

23 No 50Gy/S 0 0 0  17 6 15 15 9 

Pisters [15], 
1998 

35 5-FU 30Gy/ 
R-RTPO 

3 0 3 23 20 6  25 7 

Hoffman 
[16], 1998 

53 5-FU, 
MMC 

50Gy/S  30 75 8 24 3 11 16  

White [17], 
2001 

53 
5-FU, 

CDDP, 
MMC 

45Gy/S 38a 23a 15a 31 28 11 22   

Pisters [18], 
2002 

35 PXL 30Gy/ 
R-RTPO 

16 3 13 4 20 5 12 19 10 

Moutardier 
[19], 2004 

61 5-FU, 
CDDP 

30Gy/ 
SC-45/S 

0 0 0 0 40 7 13 27 9 

FFCD-SFRO 
97-04 [20], 

2004 
41 

5-FU, 
CDDP 50Gy/S 27 27 30 4 26 13 9 12 9 

CHT: chimiothérapie; RDT: radiothérapie; 5-FU: 5-fluorouracile ; CDDP: cisplatine; MMC: mitomycine C; PXL: 
paclitaxel; S: fractionnement standard; R: régime hypo-fractionné; SC: split-course; RTPO: irradiation per-opératoire; 
hem: hématologique; non-hem: non-hématologique; a: résultats combinés avec ceux des patients atteints de tumeurs 

pancréatiques résécables 

 
LA CHIMIO-RADIOTHÉRAPIE NÉO-ADJUVANTE EST EFFICACE EN CAS DE 

TUMEUR PANCRÉATIQUE LOCALEMENT AVANCÉE. 
 
Plusieurs séries de patients atteints de tumeurs pancréatiques localement avancées 

initialement non résécables ont rapporté l'efficacité des traitements néo-adjuvants, 
radiothérapie [21], chimiothérapie [26] et chimio-radiothérapie [23], pour rendre 
secondairement opérables ces tumeurs (Tableau II). Dans ces études, montrant des taux de 
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réponse variables (de 0% à 59 %),  l’obtention d’un downstaging suffisant pour permettre une 
résection curative n’était en fait que rarement effective, avec des taux de résection compris 
entre 0 % et 64 %. Il est là encore difficile de comparer des données issues de centres 
différents, du fait des disparités de sélection, de définition de la résécabilité, de procédure 
chirurgicale et d'évaluation histopathologique. 

 
 

Tableau II 
Séries de patients atteints de tumeur pancréatique LOCALEMENT AVANCÉE, 

traités par chimio-radiothérapie néo-adjuvante 
 

Auteur n CHT RDT 
toxicité de grade ¾ 

(n) 
réponse 

(n) 
chirurgie 

(n) 
survie médiane 

(mois) 

    total Hem non-hem   globale opérés 
non 

opérés 

Pilepich [21], 
1980 

17  40-
50Gy/S 

   5 6 8   

Jeekel [22], 1991 20 5-FU 40-
50Gy/S 

   4 2 10   

Jessup [23] ,1993 16 5-FU 40-
50Gy/S 

4 0 4 2 2 8   

Safran [24], 1997 34 PXL 50Gy/S 7 2 5 4 1    

Kamthan [25], 
1997 

35 5-FU, 
CDDP, STZ 

54Gy/ 
SC 

 9 8 15 5 15 31 11 

Todd [26], 1998 38 5-FU, L, 
MMC 

  2 29 15 4 16 28 13 

Bousquet [27], 
1998 

7 5-FU, 
CDDP 

50Gy/S 0 0 0 2 2    

Bajetta [28], 1999 32 Doxi-
fluridine, L 

50Gy/S
C 

0 0 0 7 5 9   

Wanebo [29], 
2000 

14 5-FU, 
CDDP 

45Gy/S    9 9  19 9 

Snady [30], 2000 68 5-FU, 
CDDP, STZ 

54Gy/S
C 

19 15 13 30 20 24 32 21 

Kastl [31], 2000 27 5-FU 50Gy/S  12 6 16 10 11   

White [17], 2001 58 
5-FU, 
CDDP, 
MMC 

45Gy/S 38a 23a 15a 19 11 20   

Mehta [32], 2001 15 5-FU 50-
56Gy/S 

0 0 0 5 9  30 8 

Crane [33], 2002 114 5-FU or 
GMZ 

30Gy/R 13   6 6    

Kim [34], 2002 87 5-FU, GMZ     3 1 11 18  

Ammori [35], 
2003 

67 GMZ, +/- 
CDDP 

50Gy/S  8 6 17 9  18 12 

Aristu [36], 2003 47 
5-FU, 
CDDP, 
GMZ 

45Gy/S    20 9 11 23 10 

Joensuu [37], 
2004 

28 GMZ 50Gy/S  21 4  20 25 25 14 

Moutardier [38], 
2004 

31 5-FU, 
CDDP 

45Gy/S 0 0 0 0 0 8   

CHT: chimiothérapie; RDT: radiothérapie; 5-FU: 5-fluorouracile ; CDDP: cisplatine; MMC: mitomycine C; GMZ: 
gemcitabine; PXL: paclitaxel; DXL: docetaxel; S: fractionnement standard; R: régime hypo-fractionné; SC: split-course; 

RTPO: irradiation per-opératoire; hem: hématologique; non-hem: non-hématologique; a: résultats combinés avec ceux des 
patients atteints de tumeurs pancréatiques résécables 
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Snady et coll. [30] ont rapporté une étude rétrospective incluant 159 patients, parmi 
lesquels 68 avaient une tumeur localement avancée traitée par chimio-radiothérapie néo-
adjuvante et 91 une tumeur resectable d’emblée traitée par chimio-radiothérapie adjuvante. 
Malgré une maladie plus avancée et un taux de résection de seulement 29 %, la survie 
médiane était significativement plus haute dans le groupe des patients atteints de tumeur 
localement avancée (23.6 mois versus 14.0 mois chez les patients opérés d’emblée). Après 
traitement néo-adjuvant, la survie médiane des patients opérés était de 32.3 mois, celle des 
patients non opérés de 21.2 des mois, significativement supérieure à celle des patients traités 
par chirurgie d’emblée. Ces résultats reflètent les critères d'inclusion sélectifs de cette étude, 
au cours de laquelle les tumeurs définies résécables d’emblée selon les normes du M.D. 
Anderson Cancer Center ont été considérées comme localement avancées, non résécables, et 
ont reçu un traitement d'induction. La définition de la résécabilité des tumeurs pancréatiques 
traitées par chimio-radiothérapie néo-adjuvante doit donc être standardisée. 

Une évaluation standardisée des traitements néo-adjuvants des cancers pancréatiques 
est indispensable. 

Considérant le rôle pronostique majeur de l'extension tumorale locale et loco-régionale 
et de la résection chirurgicale complète [41,57], les critères de résécabilité des tumeurs 
pancréatiques doivent être précisément définis, non seulement au moment du diagnostic, mais 
aussi après chimio-radiothérapie première, d’une part afin de pouvoir comparer les différentes 
études disponibles, et d’autre part afin de pouvoir confronter les stratégies thérapeutiques 
adjuvantes et néo-adjuvantes [58]. Les études conduites au M.D. Anderson Cancer Center ont 
recommandé l’utilisation de critères de résécabilité tomodensitométriques [9,58], définis par 
l'absence de maladie extra-pancréatique, d’atteinte du carrefour veineux mésentérico-porte, et 
d’extension directe au tronc coeliaque ou à l’artère mésentérique supérieure. La pertinence de 
ces critères a été établie dans l'étude de Spitz et coll. [45,56,57], avec, parmi les tumeurs ayant 
ces caractéristiques, une résécabilité de 80 % et un taux de marges positives de 17 %. Ces 
critères concernent essentiellement les tumeurs de la tête du pancréas, qui représentent la 
majorité des cas inclus dans les études; les tumeurs corporéo-caudales, plus rares, ne peuvent 
être que plus rarement réséquées de façon curative du fait de l'invasion fréquente des 
structures vasculaires péri-pancréatiques. Bien que beaucoup d'auteurs utilisent cette méthode 
de réévaluation, d’autres, devant la difficulté de mesurer précisément la réponse tumorale et la 
fréquence des métastases loco-régionales occultes, ont recommandé l'utilisation systématique 
de la laparoscopie après traitement néo-adjuvant [14,44]. Dans l'étude annoncée par White et 
coll. [59], incluant 98 patients avec une tumeur pancréatique résécable ou localement avancée, 
la laparoscopie initiale a permis d'identifier 18 % de patients porteurs de métastases occultes; 
le rendement de la laparoscopie dépendait de la taille de la tumeur pancréatique. La 
tomodensitométrie de réévaluation sur-estimait la réponse tumorale, et était meilleure pour 
prédire la non-résécabilité que la résécabilité, avec un taux d'erreur d’environ 20 %. De 
même, dans l’étude de Nieveen von Djikum et coll. [60], la laparoscopie de réévaluation après 
chimio-radiothérapie néo-adjuvante ne prédisait la non-résécabilité que dans 35 % des cas. En 
pratique, après chimio-radiothérapie néo-adjuvante, la laparoscopie ne semble pas devoir être 
exécutée en routine. L'utilisation de la tomographie par émission de positon, non encore 
évaluée à ce jour, semble une autre voie prometteuse dans cette situation. Willett et coll. [61] 
ont examiné la valeur prédictive des taux de CA 19-9 après traitement néo-adjuvant, et ont 
montré une corrélation statistiquement significative entre les variations de ces taux et la 
réponse tomodensitométrique ; si l’augmentation des taux de CA 19-9 était associée à la 
présence de métastases loco-régionales et systémiques, sa diminution n'était en revanche pas 
corrélée à une résécabilité plus complète, particulièrement en cas de tumeur initialement 
localement avancée.  
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La pancréatectomie doit être une procédure standardisée, afin d’éviter le risque de 
résection incomplète associée à un faible contrôle local et à l’absence de bénéfice de survie 
[2,4,9,41,57,58,62]. L'examen de la pièce opératoire doit être réalisé par le chirurgien et le 
pathologiste, avec un repérage à l’encre de la marge postérieure et des structures vasculaires, 
permettant de mesurer précisément la marge rétro-péritonéale [9,41,57,58,62,63]. L’examen 
extemporané permet de compléter la résection en cas d’envahissement des marges de 
résection, tant au niveau de la section pancréatique et duodénale que des voies biliaires 
[41,57,63]. L’absence de standardisation dans les études précédemment publiées rend difficile 
l’évaluation de l'efficacité des traitements néo-adjuvants sur la réduction de l’envahissement 
de ces marges de résection, rapportée dans plusieurs séries [41]. En outre, du fait de la valeur 
prédictive de l’envahissement des ganglions péri-pancréatiques sur le risque de récidive 
locale, l’examen histopathologique doit être rigoureux [2,4]. Staley et coll. [62] ont montré 
que la standardisation de la résection chirurgicale et de l'examen histopathologique conduisait 
à augmenter le nombre de ganglions examinés au sein de la pièce opératoire, et ainsi à mieux 
évaluer l’extension ganglionnaire; une réduction de l’envahissement ganglionnaire avait été 
mise en évidence par Pingpank et coll. [41] après chimio-radiothérapie néo-adjuvante.  

Face à ces difficultés d’évaluation de la réponse aux traitements néo-adjuvants, 
quelques équipes ont développé des méthodes d’évaluation histopathologique de la réponse 
tumorale, soit par la mesure de l’importance de la fibrose intra-tumorale, soit par la mesure 
des taux de cellules tumorales viables sur les pièces opératoires. L’utilisation de la fibrose 
comme témoin de la réponse à la chimio-radiothérapie néo-adjuvante se heurte au fait que la 
fibrose et la nécrose sont des aspects histologiques fréquents au cours des cancers 
pancréatiques naïfs de tout traitement ; leur présence ne peut donc pas à elle seule être 
interprétée comme une preuve de l'effet des traitements néo-adjuvants [12]; en outre, il peut 
être difficile de délimiter précisément les limites de la tumeur par rapport à son stroma 
fibreux, et les mesures histopathologiques de taille tumorale ne seraient pas plus valides que 
celles obtenues par les méthodes d’imagerie non invasives [9,12,33,58]. Des études ont 
montré que le rapport fibrose/cellules tumorales était significativement augmenté après 
traitement neoadjuvant comparé à aucun traitement préopératoire, et ont identifié ce taux de 
fibrose comme facteur pronostique favorable indépendant, aux côtés des marges de résection 
négatives et de l’absence d’envahissement ganglionnaire [64]. L’évaluation des taux de 
cellules tumorales viables a été étudiée initialement par Ishikawa et coll. [65], avec une 
classification basée sur le taux et la disposition des cellules cancéreuses „sévèrement 
dégénératives” (SDCC), considérés en apoptose et témoignant de l’action de la chimio-
radiothérapie néo-adjuvante, au niveau de la tumeur primitive ou des adénopathies péri-
pancréatiques. L’équipe du M.D. Anderson Cancer Center utilise une autre échelle à 4 
niveaux [9,12,62], allant du grade I (absence de destruction évidente des cellules tumorales), 
au grade IV (réponse complète histopathologique), en passant les grades IIa (disparition de 10 
% à 50 % des cellules tumorales), IIb (destruction de 51 % à 90 % des cellules tumorales) et 
III (moins de 10 % de cellules tumorales viables). Chez les patients traités par chimio-
radiothérapie néo-adjuvante pour des tumeurs pancréatiques résécables, alors que les réponses 
complètes (grade IV) restaient exceptionnelles (2 % à 4 %, tableaux I et II), une réponse de 
grade III était observé dans environ 10 % des cas, et une réponse de grade IIb dans environ 25 
% des cas [37,45,55]. Dans l’essai FFCD-SFRO 97-04, 50 % des patients opérés après 
chimio-radiothérapie néo-adjuvante ont présenté une réponse histopathologique majeure (> 80 
% de SDCC). Cependant, aucune étude n’a à ce jour montré de corrélation entre la réponse 
pathologique et les paramètres clinques de contrôle local ou de survie, d’une part du fait des 
faibles effectifs de patients finalement opérés [66], et d’autre part du fait du potentiel 
métastatique élevé de ces tumeurs. 
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GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS – AN UPDATE (abstract): Gastrointestinal stromal tumors 
(GIST) are relatively rare solid neoplasms (accounting for about 5% of all soft tissue sarcomas), but still they 
represent the most common mesenchymal malignancy of the gastrointestinal tract. Until the revolution brought 
by immunohystology and immunohystochemical laboratory methods, most spindle cell sarcomas of the 
gastrointestinal tract used to be considered as leyomiomas or leyomiosarcomas, or, occasionally, were regarded 
as neurogenic tumors. GISTs define a distinct group of digestive tumors that arise from the intestinal cells of 
Cajal (ICC), also called pacemaker cells, which normally regulate bowel peristalsis. ICC usually express c-Kit 
(CD117), which is a tyrosinkinase growth factor receptor. This is the best defining feature of GISTs, 
distinguishing them from true smooth muscle tumors (i.e., leyomiomas and leyomiosarcomas) and tumors 
arising from neural crest derivates (i.e., schwanomas and neurofibromas); presently, c-Kit immunoreactivity is 
considered the most specific criterion for the diagnosis of GISTs. Typically, GISTs originate mostly in the 
stomach (60%) and the small intestine, but may also occur in the rectum (5%), esophagus (2%) and a variety of 
other sites, including appendix, gallbladder, pancreas, mesentery, omentum, and retroperitoneum (5%). About 
5% of all GISTs are metastatic or high-risk tumors at diagnosis. Generally speaking, surgical resection remains 
currently the mainstay of localized GIST therapy. Imatinib mesylate (Glivec®) selectively inhibits the tyrosine-
kinase activity of c-Kit and platelet-derived growth factor (PDGF) receptor alpha. In the present, imatinib is 
indicated as first-line treatment of a metastatic or unresectable malignant GIST. In less than half a decade, GISTs 
have emerged from historical anonymity to become an important focal point in many trials of targeted 
therapeutics. The acquisition of a deeper scientific understanding of GISTs became a paradigm for developing 
new and powerful therapeutic tools in solid tumor oncology. 
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INTRODUCERE 
Înainte de apariţia imunohistochimiei, majoritatea sarcoamelor cu celule fusiforme ale 

tubului digestiv erau clasificate ca leiomioame sau leiomiosarcoame (datorită similitudinii 
histologice cu muşchiul neted) şi, ocazional, ca tumori neurogene [1]. 

Tumorile gastrointestinale stromale (TGIS) sunt cele mai frecvente tumori 
mezenchimale care survin la nivelul aparatului digestiv (80%), reprezentând circa 5% din 
toate sarcoamele de părţi moi, dar numai 3% din tumorile gastrointestinale [2]. 

 
CARACTERISTICI GENERALE 
TGIS alcătuiesc un grup distinct de tumori gastrointestinale cu originea în celulele 

interstiţiale Cajal (CIC). Aceste celule (rol de pacemaker – mecanism reglator al peristalticii) 
exprimă normal CD117 (c-Kit) care este componenta tirozinkinazică a receptorului factorului 
de creştere al celulei stem. c-Kit reprezintă cea mai bine definită trăsătură a TGIS din punct de 
vedere imunoreactiv, diferenţiindu-le de tumorile cu originea reală în muşchiul neted (ex. 
leiomioame, leiomiosarcoame) şi de tumorile  derivate din creasta neurală (ex. schwanoame, 
neurofibroame); este considerată criteriul cel mai specific pentru diagnosticul TGIS. De 

                                                
* received date: 20.03.2006 
accepted date: 9.04.2006 
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asemenea, blocarea receptorului c-Kit cu un inhibitor de tirozinkinază - STI-571 (imatinib 
mesilat, Glivec®) a devenit o medicaţie de succes în tratamentul pacienţilor cu TGIS [3]. 

TGIS se pot dezvolta în orice segment al tubului digestiv, dar cel mai frecvent acestea 
survin în stomac (peste 70%) şi intestinul subţire (20-30%); pot apare la nivelul rectului (5%), 
esofagului (2%) şi în alte localizări (5%) precum: vezica biliară, pancreas, mezenter, epiploon 
şi retroperitoneu. Metastazele sunt frecvente în GIST şi au fost raportate la 50% din pacienţi 
(un studiu). Ficatul este sediul cel mai frecvent al metastazelor (65%), urmat de peritoneu 
(21%). Metastazele în ganglionii limfatici, plămâni şi oase sunt considerate rare. Majoritatea 
pacienţilor vor dezvolta recidive după rezecţia chirurgicală completă, cel mai frecvent la 
nivelul ficatului şi retroperitoneal [4]. 

Înainte de anul 1999, criteriile diagnostice ale TGIS erau controversate şi uneori 
confuze. Iniţial, termenul de TGIS a fost unul pur descriptiv, dezvoltat în 1983 de către Mazur 
şi Clark pentru a defini tumori abdominale care nu erau carcinoame şi nici nu prezentau 
caracteristici specifice muşchiului neted sau celulei nervoase [5]. Incidenţa TGIS înainte de 
anul 2000 nu este cunoscută, dar în prezent aceasta este de 15 cazuri la 1 milion, cu o 
prevalenţă de 10-20 cazuri la un milion [1-3]. 

 
EPIDEMIOLOGIE, DIAGNOSTIC 
La momentul prezentării, majoritatea pacienţilor cu TGIS sunt în decada a cincea sau a 

şasea de viaţă; rareori sunt diagnosticaţi cu TGIS pacienţi cu vârste sub 40 ani [6]. Nu a fost 
demonstrată nici o predilecţie de sex (deşi unele date indică o predominenţă masculină), nici o 
relaţie cu rasa, etnia, ocupaţia şi nici o distribuţie geografică specifică [1,2,6]. 

Manifestările clinice ale TGIS sunt foarte variabile şi depind de localizare şi de 
dimensiunile tumorii (în general situate între 2-30 cm în diametru la momentul 
diagnosticului). Frecvent, TGIS de dimensiuni reduse sunt descoperite incidental, prin 
examene imagistice, endoscopice sau în timpul intervenţiei chirurgicale [7]. 

Simptomele sunt în relaţie cu masa tumorală (durere abdominală, senzaţie de 
disconfort, plenitudine, masă abdominală palpabilă, sindrom ocluziv) sau cu anemia (ca 
rezultat al hemoragiilor gastrointestinale prin ulceraţii mucoase, oculte sau manifeste). Peste 
25% din pacienţi suferă hemoragii acute la nivelul tractului intestinal sau în cavitatea 
peritoneală prin ruptură tumorală. Localizarea submucoasă a tumorii poate determina 
obstrucţie sau perforaţie, în special în localizările esofagiene sau de intestin subţire. Tumorile 
esofagiene se pot prezenta cu disfagie, iar cele care survin în duoden se pot asocia cu 
compresiunea capului pancreatic, cu febră şi icter. TGIS rectale se pot asocia cu simptome de 
efect de masă (disurie) sau oligoanurie datorită invaziei vezicii urinare [8]. 

Pentru evaluarea TGIS sunt disponibile mai multe metode imagistice incluzând: 
ecografia, examenul computer tomografic (CT), imagistica în rezonanţă magnetică (IRM) şi 
tomografia cu emisie de pozitroni (PET). Examenul CT este metoda de elecţie în imagistica 
abdominală a TGIS, fiind accesibil şi sensibil, în special în evaluarea metastazelor hepatice 
[9]. Examenul CT poate furniza informaţii utile în diferenţierea TGIS de limfoame şi tumorile 
epiteliale gastrointestinale, poate detecta tumorile intestinale mici şi poate ghida biopsia. CT 
este utilizat ca metodă imagistică utilă în diagnosticul ocluziei intestinale, ce survine în 30% 
din TGIS. Odată cu introducerea noilor terapii moleculare, examenul CT are un rol important 
în evaluarea răspunsului la tratament şi a recidivelor în TGIS [6]. 

Deoarece TGIS prezintă un spectru morfologic relativ mare, diagnosticul diferenţial 
include un număr de tumori mezenchimale, neurale şi neuroendocrine ce pot apărea în 
abdomen: leiomioame, leiomiosarcoame, schwanoame, tumori solitare fibroase, tumori 
mioblastice inflamatorii, fibromatoză, sarcom sinovial, tumori neuroendocrine (carcinoide şi 
insulare), tumori de glomus gastric, mezoteliom malign, angiosarcom, carcinom sarcomatoid. 
Fibromatoza şi leiomiosarcomul sunt entităţile cele mai frecvent confundate cu TGIS [7-9]. 
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Succesul recent în tratamentul TGIS cu imatinib a subliniat din nou prioritatea 
efectuării cu acurateţe a acestui diagnostic. 

 
PATOLOGIE, HISTOLOGIE, IMUNOHISTOCHIMIE 
Majoritatea TGIS sunt sporadice, multe cazuri prezentându-se ca leziuni solitare. 

Totuşi, pacienţii cu neurofibromatoză tip I la vârstele tinere prezintă o creştere a prevalenţei 
TGIS, cu tumori multiple localizate la nivelul intestinului subţire [8,9]. 

Majoritatea TGIS se dezvoltă predominant exofitic din tunica externă musculară, de-a 
lungul peretelui intestinal, protruzând în cavitatea abdominală. În tumorile mici, mucoasa 
suprajacentă este frecvent intactă, dar în tumorile mari, agresive poate apare ulcerarea. Invazia 
organelor de vecinătate poate fi semnalată în 1/3 din cazuri, iar metastazarea survine în 
aproximativ 1/2 din cazuri. 

TGIS se prezintă cu celularitate moderată sau bogată, forma celulelor variind de la cea 
fusiformă (70-80%) la cea epitelioidă (20-30%) [7]. În prima variantă celulele sunt alungite, 
cu nucleu aplatizat şi citoplasmă bazofilă sau eozinofilă; pot simula tumori de muşchi neted 
sau tumori de teacă neurală. Acestea pot prezenta o vascularizaţie bogată, hemoragie, 
hialinizare sau degenerescenţă mixoidă. TGIS epitelioide sunt compuse din celule rotunde sau 
poligonale, cu nuclei rotunzi centrali sau excentrici; pot prezenta mitoze, dar tipic prezintă o 
evoluţie mai benignă decât varianta cu celule fusiforme [8]. 

Comportamentul biologic al TGIS pendulează între benign şi malign, iar diferenţierea 
se bazează pe dimensiunea, localizarea, celularitatea şi gradul de activitate mitotică a tumorii. 
În general, TGIS mari şi bogat celularizate, cu activitate mitotică crescută (≥ 50 mitoze pe 
câmp microscopic de înaltă rezoluţie) sunt considerate agresive, cu potenţial crescut de 
malignitate [9]. 

Aproximativ 95% din TGIS prezintă coloraţie pozitivă pentru c-Kit (CD117). 
Coloraţia imună este variabilă pentru alţi markeri incluzând: Bcl-2 (80%), CD34 (70%), 
actina specifică musculară (50%), actina muşchiului neted (35%), proteina neurală S-100 
(10%) şi desmina (5%)10. Totuşi, şi alte tumori maligne (melanoamele maligne, 
seminoamele, sarcoamele şi unele leucemii) pot exprima CD117. Din fericire, distincţia dintre 
TGIS şi acestea poate fi realizată histologic [5]. 

TGIS sunt caracterizate prin expresia CD34 şi CD117 şi mutaţii la nivelul genei c-Kit 
care este localizată pe braţul lung al cromozomului 4 (4q11-q12) şi codifică receptorul 
tirozinkinazic (implicat în transducerea semnalului biologic la nivel extracelular) al factorului 
de creştere a celulei stem (SCF), responsabil pentru promoţia creşterii tumorale şi prevenirea 
morţii celulare (apoptozei) în o serie de neoplasme. Protooncogena c-Kit prezintă un rol 
important în dezvoltarea hematopoezei normale, ca şi în migrarea celulelor stem, fiind 
exprimată pe mastocite, celulele mieloide, melanocite, celulele epiteliale mamare şi CIC [10]. 

Activitatea sa este corelată cu expresia receptorului factorului de creştere a plachetelor 
(PDGF), factorului de stimulare a macrofagelor şi ligandului FLT3. 

 
FACTORI PROGNOSTICI 
Vârsta, indexul mitotic şi mărimea tumorii (< 5 cm vs. > 5 cm) sunt factori prognostici 

independenţi. Au fost propuse mai multe criterii pentru prognostic, dar numai doi factori sunt 
utilizaţi curent: mărimea tumorii şi gradul proliferării10. Studiul retrospectiv al lui DeMatteo 
şi colab. identifică că supravieţuirea la 5 ani este de 20% pentru tumorile cu diametru > 10 cm 
şi de aproximativ 60% pentru acele TGIS cu diametru < 5 cm [4]. Aneuploidia este un factor 
prognostic negativ pentru TGIS, dar analiza prin citometria de flux nu este utilizată în practica 
diagnostică curentă. 

O altă trăsătură prognostică este localizarea tumorală. Mai multe studii au demonstrat 
că tumorile cu localizare primară gastrică prezintă un prognostic mai bun decât cele localizate 



Articole de sinteza Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 159

la nivelul intestinului subţire sau rectal. Progresia acestor tumori urmează o evoluţie 
caracteristică care include recidiva la nivelul rezecţiei, diseminarea intraabdominală sau 
seroasă şi dezvoltarea metastazelor hepatice. Metastazele în ganglionii limfatici sunt rare iar 
diseminarea extraabdominală se întâlneşte numai în cazurile avansate. Se menţionează că şi în 
TGIS cu risc scăzut se pot întâlni recidive, chiar şi după 20 ani [10]. 

 
TRATAMENT 
În general, tratamentul TGIS în stadii rezecabile este chirurgia, urmată de observaţie; 

este tratamentul convenţional care oferă cea mai bună rată de vindecare în TGIS. Formele 
nerezecabile şi metastatice prezintă un prognostic nefavorabil, cu o supravieţuire mediană de 
12 luni şi un răspuns slab la chimioterapia uzuală a sarcoamelor de părţi moi [1,2,6,8,9]. 

Chirurgia are ca scop principal rezecţia tumorală totală. Rezultatele sunt relativ bune 
pentru pacienţii cu tumori cu risc scăzut sau intermediar, dar recidiva este aproape inevitabilă 
pentru tumorile de risc crescut, chiar după rezecţia completă [8]. 

Confirmarea histologică preoperatorie nu este necesară, datorită riscului crescut de 
ruptură, hemoragie sau diseminare; din aceleaşi motive, tumora trebuie înlăturată în bloc în 
cursul intervenţiei chirurgicale. Deoarece TGIS nu infiltrează organul de origine, rezecţia 
gastrică sau rezecţia segmentară a intestinului subţire este cea mai bună terapie. Situarea 
marginilor de rezecţie în ţesutul sănătos înconjurător sau intestin trebuie să reprezinte pe cât 
posibil obiectivul primar al intervenţiei. Limfadenectomia extinsă nu este necesară ca 
procedură de rutină. 

Datorită evoluţiei postoperatorii imprevizibile, este necesară urmărirea prin metode 
imagistice pentru depistarea precoce a recidivei (beneficiu de supravieţuire). Aceasta este 
semnalată în 80-90% din cazuri în ciuda rezecţiei complete cu margini histologic-negative 
[11]. Deşi majoritatea recidivelor survin în primii 2 ani de la rezecţie, în tumorile cu index 
mitotic scăzut metastazarea poate surveni şi după 10 ani. Uneori, metastazele sunt localizate 
peritoneal, spre deosebire de majoritatea sarcoamelor de părţi moi care metastazează 
pulmonar. Pacienţii cu TGIS recidivate prezintă un prognostic nefavorabil (supravieţuire 
generală la 5 ani de 54%), tratamentul prin chirurgie, embolizare arterială sau iradiere fiind 
puţin eficace. 

Embolizarea arterială hepatică şi chemoembolizarea au reprezentat forme atractive de 
paliaţie la pacienţii cu TGIS metastazate hepatic. Ocluzia arterială poate fi eficientă, deoarece 
tumora este hipervascularizată. Nu este clar dacă rezultatele chemoembolizării sunt datorate 
ameliorării concentraţiei locale a citostaticului sau întreruperii vascularizaţiei tumorale [10]. 

Deşi radioterapia externă (RTE) este esenţială în terapia locală a sarcoamelor de părţi 
moi ale extremităţilor, în TGIS, rolul acesteia este minim datorită potenţialului toxic pentru 
ţesuturile înconjurătoare şi necesităţii iradierii pe câmpuri mari. Radioterapia prezintă un rol 
ocazional în tratamentul TGIS simptomatice, putând fi utilizată pentru paliaţie (ex. hemoragia 
la nivelul recidivei tumorale peritoneale) [8]. 

La pacienţii cu boală recidivată local sau diseminate, rezultatele terapiei chirurgicale 
secundare şi radioterapiei sunt uniform nefavorabile. 

Chimioterapia (CHT) convenţională prezintă o utilitate minimă în tratamentul TGIS 
primare sau recidivate [1,2,8]. 

Evaluarea răspunsului TGIS la chimioterapia convenţională este dificilă. Analiza 
studiilor istorice publicate a demonstrat o rată de răspuns (RR) redusă (0-15%) la o varietate 
de agenţi citostatici clasici activi în sarcoamele de părţi moi (ex. doxorubicina, ifosfamida), 
motiv pentru care a fost dificil să se recomande un anumit agent sau o asociaţie citostatică ca 
standard în TGIS metastatice. Mono- sau polichimioterapia nu determină decât răspunsuri 
parţiale (RR < 5%) [1,2,6-8]. Aceste rezultate dezamăgitoare sunt datorate probabil nivelului 
crescut a expresiei Bcl-2 şi a rezistenţei policitostatice în cazul majorităţii TGIS [10]. 
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Strategia de citoreducţie peritoneală şi chimioterapia intraperitoneală cu cisplatin şi 
doxorubicină a fost preconizată de unii terapeuţi [6-8]. Deoarece metastazele peritoneale ale 
TGIS sunt superficiale, chimioterapia intraperitoneală cu mitoxantron după citoreducţia 
chirurgicală este sigură şi fezabilă; toxicitatea a fost redusă şi timpul de supravieţuire a 
crescut de la 8 la 21 de luni. Astăzi, chimioterapia intraperitoneală este rezervată  pacienţilor 
cu tumori rezistente la imatinib [11]. 

Tradiţional, standardul de îngrijire după rezecţia completă a tumorii primare este 
observaţia simplă, fără tratament adjuvant, ceea ce reflectă în fapt ineficacitatea 
chimioterapiei convenţionale. Cu această strategie, în TGIS localizate, supravieţuirea la 1 şi 3 
ani a fost de 90% şi, respectiv, de 58% [1,8,9]. 

Din fericire, un nou agent a demonstrat eficacitate în TGIS nerezecabile chirurgical, 
metastatice sau recidivate. Din 1998, când Hirota şi colab. şi-au publicat primele observaţii 
despre 5 pacienţi cu TGIS trataţi cu imatinib mesilat (iniţial numit STI-571), tratamentul 
acestor tumori s-a schimbat radical [12]. 

Într-o perioadă foarte scurtă de timp au fost întreprinse studii de fază I, II şi III, ale 
căror rezultate au evidenţiat creşterea supravieţuirii mediane, beneficiul simptomatic, 
toxicitatea minimă la 3/4 din pacienţi. 

La unii pacienţi, efectul terapeutic este spectaculos! 
Imatinib mesilat este un inhibitor al diferitelor tirozinkinaze, incluzând Bcr-Abl, c-Kit 

şi receptorul factorului de creştere plachetar (PDGF-R). Inhibiţia Bcr-Abl explică activitatea 
sa în leucemia mieloidă cronică (LMC) în timp ce inhibiţia c-Kit explică activitatea în GIST. 
Nu este încă clar cum ar putea fi exploatată în clinică inhibiţia PDGF-R; totuşi, imatinib s-a 
dovedit a fi activ în unele cazuri de dermatofibrosarcom protuberans datorită blocării căii 
PDGF [13]. 

c-Kit este exprimat şi în alte tumori umane, incluzând tumorile celulelor mastocitare, 
neuroblastoame, tumori germinale, melanoame, carcinoame pulmonare microcelulare, cancere 
mamare, tumori ovariene şi leucemii mieloide acute. Trebuie remarcat că expresia c-Kit, Bcr-
Abl sau PDGF nu înseamnă obligator că tumora va răspunde la imatinib [11]. 

Experienţa privind utilizarea imatinib este foarte recentă. Imatinib a fost aprobat în 
mai 2001 pentru tratamentul LMC rezistente la terapia cu interferon şi în februarie 2002 
pentru tumorile TGIS [14]. 

În prezent, imatinib mesilat (Glivec®) este considerat tratamentul standard pentru 
formele avansate, inoperabile de TGIS.  

Doza optimă de imatinib nu este standardizată, dar uzual doza de atac variază între 
400 şi 1000 mg/zi. Este bine cunoscut că doza optimă variază de la pacient la pacient şi până 
ce vor fi disponibile alte date se începe cu doza de 400 mg/zi P.O.; la pacienţii în progresie 
doza se creşte la 600-800 mg. Încă nu este clar dacă doze de 600-800 mg/zi oferă o eficacitate 
mai mare faţă de 400 mg/zi, dar creşterea dozelor poate salva pacienţi ale căror tumori 
progresează după dozele reduse. 

Nici durata optimă a tratamentului nu a fost stabilită încă, dar se recomandă 
continuarea administrării până la progresia bolii. Ratele de răspuns variază de la 51% la 75% 
şi rata generală de control a tumorii este > 90% [15]. 

Studiile multicentrice de fază III la pacienţii cu risc crescut şi intermediar au 
demonstrat superioritatea tratamentului cu Imatinib în doză de 400 mg/zi P.O. timp de 2 ani 
comparativ cu cei fără tratament. Pe baza acestor rezultate, imatinib a fost rapid proclamat ca 
agent de primă linie în tratamentul TGIS metastatice [16]. 

Noi studii sunt în curs privind rolul imatinib mesilat în adjuvanţă sau neoadjuvanţă 
[15]. Imatinib este eficace ca tratament adjuvant numai în boala minimă reziduală, dar nu şi în 
boala local-avansată. 
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Efectele adverse principale ale medicaţiei cu imatinib (astenie moderată, dureri 
abdominale, rash, diaree, edem periorbitar şi prezenţa unor crampe musculare intermitente) 
sunt tratabile la majoritatea pacienţilor. Hemoragii gastrointestinale intermitente au fost 
comunicate la câţiva pacienţi şi sunt asociate cu sinteza masivă de factor de necroză tumoral 
(TNF) indusă de acest agent [17]. 

Fenomenul de instalare a rezistenţei la imatinib reprezintă principalul obstacol. Din 
fericire se înregistrează progrese în dezvoltarea a noi ţinte kinazo-dependente care probează 
noi speranţe în lupta cu rezistenţa la Imatinib. Studiile preliminare sugerează următoarele 
patru mecanisme de rezistenţă la imatinib, după modelul leucemiei mieloide cronice (LMC): 
a) achiziţia unor mutaţii punctiforme la nivelul genei c-Kit sau PDGF care conferă rezistenţa 
la drog; b) amplificarea genomică a c-Kit; c) supraexpresia kinazei; d) activarea unei căi 
alternative necunoscută încă, cu pierderea supraexpresiei c-Kit şi rezistenţa funcţională în 
tumorile ce exprimă kinaze care sunt imatinib sensibile [10]. 

La pacienţii cu TGIS multifocale în progresie după imatinib sunt testate noi terapii 
pentru a combate mecanismele rezistenţei moleculare. Inhibitorul kinazic cu ţintă multiplă 
SU11248 (sunatinib) este actual testat în studii de fază III, fiind activ într-o varietate de TGIS 
cu mutaţii dobândite ce le transformă în tumori rezistente la imatinib. Un studiu de fază II 
privind utilizarea sunatinib la pacienţii cu TGIS rezistente la imatinib a determinat remisiune 
parţială la 8% dintre pacienţi şi menţinerea aspectului de boală staţionară pe o perioadă de mai 
mult de 6 luni la 37% din pacienţi. Totuşi, sunatinib nu pare un inhibitor eficace la pacienţii 
cu TGIS recidivate, care prezintă mutaţii genice ale c-Kit la nivelul exonului 11 [18]. 

Alte medicaţii în studiu vizează mecanismele de semnal biologic intracelular precum 
calea rampicinei, prin administrarea combinaţiei RAD001 + imatinib la pacienţii cu TGIS cu 
progresie documentată după monoterapia cu imatinib [17]. 

Într-o perioadă mai scurtă de zece ani, TGIS au părăsit anonimatul pentru a deveni un 
exponent de succes al terapiilor moleculare ţintite. Studiile actuale tind să acrediteze ideea că 
aceste tumori nu reprezintă o singură entitate uniformă, ci mai curând o familie de neoplazii 
strâns înrudite. Sunt aşteptate progresele în definirea căilor de semnal biologic care să 
conducă la continuarea succesele terapeutice în tratamentul TGIS [19]. 

Odată cu ameliorarea tehnologiilor şi înţelegerea mecanismelor moleculare în cancer, 
translaţia spre noi terapii a tumorilor solide va trebui să continue după modelul TGIS! 
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INTRODUCTION  
In 1999 we published [1] the results of a retrospective study concerning the training of 

trainees in surgery from the Belgian French Community during the period 1990-1996. This 
present paper aims to give the results of a prospective study for the period 1996-2002, in 
order to establish a comparison with the results of the retrospective study, and to define the 
future requirements for surgical training for the period 2003-2009.  

 
METHODS  
In the wake of the retrospective study, the Commission of Agreement for Surgery† 

published in 1996 a inventory of procedures (overall exposure, first hand experience, 
experience in complex procedures, surgical autonomy etc.) which helped the study of the 
records of the trainees for the period 1996-2002. From 1996 until 2002, the data were 
recorded on a computer ready grid filled up by the trainees. This log book has allowed to 
perform a prospective study to analyze the results of surgical practice for 21 new trainees. 
These were equally distributed across the three networks of training in the three French 
Speaking  Medical Schools (Université de Liège – 4, Université Catholique de Louvain – 12 
et Université Libre de Bruxelles – 5) of whom 18 obtained the agreement for surgical practice 
after six years of training and three were required to undergo further training. 

The goal of this present study was to evaluate the relevance of the quotas established 
in 1996 by the Commission of Agreement by analyzing prospectively the data recorded for 
the period 1992-2002 [1-4]. At the light of the results of the two studies and taking into 
account the technical evolution in surgery, the Agreement Commission decided to establish a 
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new catalog of procedures adapted to current training demands for the next period 2003-2009, 
notably in mini-invasive surgery [4].  

 
RESULTS AND DISCUSSION 
The results of the retrospective study during the period 1990-1996 have already been 

published [1,2]. Tables I and II show details about the requirements defined in the catalog 
which have been used for the period 1996 to 2002. Table III shows the results during the 
period 1996-2002. Table IV (overall) and V (per discipline) compare the results of the 
investigation 1990-1996, the requirements of the catalog, and the results of the prospective 
investigation 1996-2002. 

 
Table I Catalogus 1996 

Number of surgical operations to be performed by the trainee 
according to the year of specialization (surgical autonomy expected) 

 
SURGICAL 

SUBSPECIALITY TOTAL NUMBER 

Digestive 280 
Vascular 
Venous 
Arterial 

100 
70 
30 

Bone surgery 
Traumatology 
Orthopedics 

100 
70 
30 

Cardiothoracic 50 
Urology-gynecology 50 

Endocrinology 20 
Breast surgery 20 

Others 130 
Total 750* 

* Minor interventions: 625 (N < N400; K < K180) 
Major interventions: 125 (N ≥ N400; K ≥ K180) 

 
 

Table II Catalogus 1996 
Number of surgical operations to realize by the trainee 

according to the year of specialization (surgical autonomy expected) 
 

YEAR OF 
TRAINING 

N° OF PROCEDURES 
AS MAIN OPERATOR 

% OF PROCEDURES AS 
MAIN OPERATOR 

(SURGICAL AUTONOMY) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

45 
80 
100 
155 
170 
200 

5 
20 
25 
40 
45 
50 

Total 750  
 

From the analysis of the different tables, it emerges that the catalog based on the 
retrospective data was realistic. The analysis of the 21 “prospective” records for the period 
1996-2002 showed indeed that only three candidates (14.3%) were unable to fulfill the 
requirements of surgical experience after six years of training. It must also be added that this 
insufficiency of surgical exposition was not the only cause to delay the agreement of these 3 
trainees.  
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Nevertheless, an analysis of the data from the 1996-2002 has meanwhile revealed 
(Table VI) that surgical exposure and practice were not achieved in three subspecialties: 
cardio-thoracic surgery, uro-gynecologic surgery, endocrine and breast surgery [3]. 

 
Table III Period 1996 – 2002 

Number of surgical operations realized by the trainee in surgery during six years of training 
 

 AVERAGE MEDIAN RANGE 
N° of procedures in which trainee 

surgeon participates 
3270 3365 1843-5068 

N° of procedures carried out as 
leader by trainee surgeon 

1195 
36.5% 

1150 
34.2 % 

601-1860 

Minor interventions 
(< K180 or N 400) 

996 977 527-1463 

% of total 30.5 % (996/3270)   
% of “personal activity” 83.3 % (996/1195)   
Major interventions n° 

(≥ K180 or N 400) 
199 173 74-397 

% of total 6.1 % (199/3270)   
% of “personal activity” 16.7 % (199/1195)   

 
 

Table IV Comparison of the overall results of the retrospective study 1990-1996,  
the requirements of the catalog established in 1996 and the prospective study 1996-2002 

(average numbers) 
 

 
RETROSPECTIVE 

STUDY 1990 – 1996 
QUOTAS 

1996 
PROSPECTIVE 

STUDY 1996 - 2002 
N° of procedures in which 

trainee participates 
2969 2500 3270 

N° of procedures carried out 
as leader by trainee surgeon 

987 750 1195 

minor interventions 806 625 996 
major interventions 181 125 199 

 
 

Table V Comparison of the overall results of the retrospective study 1990-1996,  
the requirements of the catalog established in 1996, and the prospective study 1996-2002  

(average numbers) 
 

SURGICAL 
DISCIPLINE 

RETROSPECTIVE 
STUDY 1990 - 1996 

QUOTAS 1996 
PROSPECTIVE  

STUDY 1996 – 2002 
Cardiothoracic 57 50 66 

Vascular 88 
A 30 
V 70 

100 
A 65 
V 133 

198 

Digestive 284 280 420 

Ortho-traumatology 148 
O 30 
T 70 

100 
O 62 
T 150 

212 

Urology 
Gynecology 

U 45 
G 6 

51 50 
U 63 
G 28 

91

Endocrinology 
Breast surgery 

? 
E 20 
S 20 

40 28 

Varia 121 130 200 
 
 
This observation could be easily explained in breast surgery by the fact that these 

breast procedures are performed in Belgium by gynecologists (a trend which seems not easily 
reversed). Concerning endocrine surgery, most of these procedures are also concentraded in 
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some specialized centers. Nevertheless, owing the prevalence of endocrine surgical diseases, 
the Commission has considered that the trainees should have a minimal experience in this 
subspecialty and particularly in thyroid surgery. 

 
Table VI Study 1996 – 2002 

Disciplines in which more than 50% of the specialist candidates do not meet the requirements of the 
Commission of Recognition 

 

DISCIPLINE 
NO OF THE 

CANDIDATES 
RESULTS (%) 

Thoracic 11 11/21 – 52 % 
Urology – gynecology 11 11/21 – 52 % 

Endocrinology – breast surgery 15 15/21 – 71 % 
 
The insufficient training in cardio-thoracic surgery is less easily explained except by 

the fact that these complex procedures are rarely consigned to trainees. The same situation 
indeed existed seven years ago for vascular surgery progressively become more routine 
explaining that the criteria were now reached in these subspecialty.  

It must be also mentioned that the number of surgical procedures in the both 
disciplines is declining in Belgium owing to the development of endovasculare procedures 
and that the number of trainee positions in these disciplines remains limited.  

Last of all, the data for the urologic and gynecologic subspecialties are probably 
explained by progressive autonomy of these both surgical specialties. 

 
Table VII Catalogus 2003 

Operations to realize first hand by the specialist candidate during six years of training 
 

SURGICAL 
SUBSPECIALITY TOTAL NUMBER 

Digestive 280 
Vascular 
Venous 
Arterial 

100 
70 
30 

Bone surgery 
Traumatology 
Orthopedics 

100 
70 
30 

Cardiothoracic 30 
Urology-gynecology 50 

Endocrinology 20 
Others 170 
Total 750* 

* Minor interventions: 625 (N < N400; K < K180) 
Major interventions: 125 (N ≥ N400; K ≥ K180) 
N.B.: the minimal number of surgical procedures to perform 
by trainees during the 6 years training is 2,500 

 
Consequently, the Commission of Agreement decided to reduce the exposure and 

practice in cardio-thoracic surgery (requirement of 30 procedures instead of 50 ). In endocrine 
and breast surgery the total quota is reduced to 20 instead of 40 and taking only into account 
thyroid surgery and for gynecologic – urologic surgery decreasing the total quoto to 30 
instead of 50 and no longer taking urologic surgery into account. On the other hand, owing to 
the increasing importance of training in coelioscopic surgery, the Commission of Agreement 
recommended a minimal training in this surgical approach (Table VII) [3,4].  

Moreover, due to the new regulations in oncology and surgical oncology (Ministerial 
Decree of 11.03.2003 published 26.03.2003), the trainees surgical exposure and practice in 
this subspecialty will also be taken into account. 
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Table VIII Catalogus 2003 

Requirement for training in mini-invasive (coelioscopic) surgery 
 

 
PARTICIPATION OF THE 
SPECIALIST CANDIDATE PROCEDURES AS LEADER 

Cholecystectomy 50 25 
Appendicectomy 60 15 
Hernia surgery 60 10 

Gastro-esophageal reflux 20 5 
Colectomy 30 5 

N.B.: option: splenectomy, surrenalectomy, thoracoscopy 
 
Finally, in order not to avoid bias in the records, some operations have been included 

in a more appropriate category named miscellaneous (biopsy of temporal artery, pleural 
drainage etc.) and some itemized “major” interventions due to the same bilateral procedure 
(bilateral saphenectomy, bilateral inguinal hernia) are now registered in the log book as 
unilateral approach. 

The new digital catalog is available on the web site of the Ministry of Public Health 
(http://www.health.fgov.be/AGP) and has enforced since 1 October 2003 (Table VIII).  
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MULTIDISCIPLINARY MANAGEMENT OF RECTAL CANCER – A RETROSPECTIVE  
STUDY – (Abstract): Background: The procedure of low or very low anterior resection of the rectum with total 
mesorectal excision (TME) it is now widely accepted for tumours of the middle and lower third of the rectum. It 
has become the gold standard for the treatment of cancer of the rectum, except where the tumor is close to or is 
involving the anal sphincter complex. Patients and methods: A retrospective study on 120 patients diagnosed 
with colorectal cancer and operated on between 2000 and 2004 was carried out. There were 120 anterior 
resection of the rectum, in 34 cases the total mesorectal excision has been performed and in 11 cases a very low 
anterior resection was made. All 45 cases where total mesorectal excision was made, had undertaken 
preoperative radiotherapy, surgery being performed after 4 to 6 weeks from the last session of radiotherapy. 
Results: The overall operative morbidity rate was 16.10% in direct relation with the distal limit of dissection. 
Postoperative complications that we note: anastomotic leakages, recto-vaginal fistulas, evisceration, peritonitis, 
occlusion, urinary dysfunctions. Conclusions: For the total mesorectal excision to be effective an early diagnosis 
is necessary, and a tumor which is not local invasive, the use of preoperative radiotherapy decreasing the local 
recurrence. 
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INTRODUCTION 
The real problem of the rectal cancer treatment is represented by the local recurrences 

which are difficult to treat [1]. A high incidence of local recurrence, 15-45%, was reported 
after conventional surgery, in which blunt dissection of the rectal fascia often fails to remove 
the entire tumoral tissue [2]. 

The current surgical management of the rectal cancer is based on new, improved rectal 
anatomy elements (mesorectum), revealed to the surgeons on the last 20 years. This combined 
with an accurate preoperative assessment of the cancer and radiotherapy had increased the 
patient’s outcome [3]. 

The operation of anterior resection of the rectum with total mesorectal excision (TME) 
has become the gold standard for the rectal cancer treatment, except where the tumour is close 
or involves the anal sphincter complex. Tripartite Consensus Conference held in Washington, 
DC, in 1999 defined TME as being the complete excision of visceral mesorectal tissue to the 
level of the levators [4]. 

Although controversy still exists around the role of TME in tumours of the upper 
rectum, it is now widely accepted for tumours of the middle and lower third. The TME 
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concept is based on the loco-regional recurrence preference of rectal carcinoma. It follows 
intuitively that adequate en bloc clearance of the mesorectum, including its blood supply and 
lymphatic drainage, could minimize the possibility of recurrence [5].  

Postulated by Heald in early 80`s, now the TME accompanied by preoperative 
radiotherapy diminishes to 4% the recurrence rate in patients who underwent a curative 
resection [6].  

The long-term preoperative radiotherapy and the TME each have been shown to 
improve local control of disease in patients with resectable rectal cancer [6, 7].  

We conducted a retrospective clinical study to determine whether the addition of 
preoperative radiotherapy increases the benefit of TME in patients with rectal cancer. 

 
PATIENTS AND METHODS † 
We had chosen to analyze patients diagnosed with rectal cancer in the last five years. 

The patients considered to enter in this clinical study were represented by 120 patients who 
underwent anterior resection of the rectum, from these 45 with total mesorectal excision, 75 
with partial or no excision of the mesorectum and 69 with preoperative radiotherapy. We had 
consulted medical records from January 2000 to January 2005. To be eligible, the patients had 
to have histologically confirmed adenocarcinoma of the rectum, without evidence of distant 
metastases, and the inferior margin of the tumor had to be located not farther than 15 cm from 
the anal verge. Patients with fixed tumours or tumours in a local advanced stage were 
excluded. The 120 anterior resections of the rectum cases had a relative equal distribution by 
years. The male/female ratio was 1.17.  

The study has been performed in accordance with the ethical standards laid down in 
the 1964 Declaration of Helsinki. All persons gave their informed consent prior to their 
inclusion in the study. 

The preoperative assessment was represented by digital rectal examination, flexible 
recto-sigmoidoscopy, colonoscopy with biopsy, chest X-ray, abdominal/pelvic CT (computed 
tomography) or MRI (magnetic resonance imaging) and endorectal US (ultrasonography) 
(Table I). 

 
Table I Preoperative assessment of rectal cancer for the study group 

Digital 
rectal 
exam 

Flexible recto-
sigmoidoscopy 

Colonoscopy Biopsy 
Chest 
X-ray 

CT MRI 
Endorectal 

US 

No. of 
patients 

120 120 90 120 120 74 7 45 

 
The paraclinical features established that the tumoral process was localised in 32 cases 

at the rectum-sigmoid junction level, in 43 cases at the superior part of the rectum ampulla, in 
34 cases at the middle part of the rectum ampulla and in 11 cases at the lower part of the 
rectum ampulla’s. After the clinical and the histological diagnosis were established just 69 
patients underwent preoperative radiotherapy at the surgeon’s and oncologist’s indication. 
The radiotherapy was not indicated in rectal polyps with localised dysplasia or in cases with 
multiple metastatic lesions.  

 
Preoperative radiotherapy 
It was performed a long course radiotherapy using fields that were including the 

tumor, with a 2-5 cm margin, the presacral nodes and the internal iliac nodes. Multiple 
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radiation therapy fields (anterior and sacral) were used (2 or 3). Radiation doses: 45-50 Gy. 
The patients were referred to the surgeon again after a 4 to 6 weeks period of waiting. 
According to the international studies it is necessary to have this free of radiation period 
before surgery to devitalize primary and metastatic cells and to down-size the tumor to 
facilitate the resection [8-10]. 

From those 45 patients with anterior resection of the rectum and TME, all of them 
underwent preoperative long course radiotherapy. To the rest of 24 patients from those 69 that 
underwent preoperative radiotherapy it was performed anterior resection of the rectum with 
partial or no mesorectal excision. 

 

 
Surgical treatment 
In the cases where TME was performed it was done by sharp dissection under direct 

visualization of the plane between the endopelvic fascia and the mesorectum. The removal of 
the mesorectum with its intact fascia propria, and preservation of the pelvic fascia and the 
autonomic nerve plexuses was revealed by the macroscopic aspect of the surgical specimen 
and by the result of the histological examination (Fig. 2). The TME was performed in 45 
cases from which in 11 cases the tumour was situated in the lower third of the rectum at 5 to 7 
cm from the anal verge, tumours not locally advanced. The colorectal anastomosis was done 
manually except for 19 cases in which the mechanical suture was used by “double stapled 
technique”. In all 11 cases in which the low anterior resection with TME was performed it 
was accompanied by a lateral ileostomy (for the protection of the anastomosis). This 
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Fig. 1 The management of rectal cancer for the studied period

Fig. 2 Surgical specimens (rectum and mesorectum)
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ileostomy was closed after a month from the moment of the patient discharge (almost 6 weeks 
from the day one postoperatively). In cases with a very low anterior resection, the 
anastomosis line was situated just above the anal channel so, we can not affirm that it was a 
colo-anal anastomosis. No colonic pouch was performed and no endoanal anastomosis.  

The histological examination of the rectum mesentery showed in cases with partial 
excision of the mesorectum the presence of metastatic nodules in all cases. In 14 cases where 
TME was performed the metastatic nodules were present into the rectum mesentery. 

 
Follow-up 
Clinical evaluation was made every three months during the first year after surgery 

and after that once a year for at least two. The postoperative assessment included clinical 
examination, transabdominal US for the detection of secondary lesions, rectal digital 
examination and flexible rectal-sigmoidoscopy. Local recurrence was defined as evidence of a 
tumor of the anastomosis line or the perineal wound level. Distant recurrence was defined as 
evidence of a tumor in any other area. Local and distant recurrences were confirmed 
radiologically and/or histologically and checked by the oncologist.  

 
RESULTS 
Lately we witness an increased tendency of the distal limit resection extension, 

especially for tumours of the lower third of the rectum. Prognosis factors are in the case of 
rectal cancer in a permanent reassessment. We evaluate a part of these factors like: TME, 
neoadjuvant radiotherapy, mechanical suture, tumour location and ileostomy used for the low 
anastomosis protection. 

 
Postoperative morbidity 
The patients that underwent radiotherapy and anterior resection of the rectum with 

TME lost slightly more blood during the operation than those assigned just to surgery (median 
loss, 800 vs. 600 ml; p<0.001). No perioperatory death was marked.  

In 11 cases anastomotic leakage developed, those with high flow (5 after radiotherapy 
and TME) necessitating a derivative ileostomy for the anastomosis protection. These leakages 
were closed in 8 to 10 days. In 4 cases after TME and preoperative radiotherapy recto-vaginal 
fistulas were developed, a lateral ileostomy being performed for the anastomosis protection. 
The ileostomy in these cases was closed after 3 months but, not before a complete clinical and 
paraclinical re-evaluation. 

We did not notice any dysfunctions of the anal sphincter not even in cases with very 
low anastomosis, mechanically performed. Urinary dysfunctions, manifested by acute urine 
retention after the removal of the urinary tube, were noted in 8 cases (7 after TME). We did 
not observe long term urinary and sexual dysfunctions. 

 
Local recurrence 
The rate of local recurrence at two years was 7.6 % in the population who underwent 

preoperative radiotherapy and partial or no TME. The rate of local recurrence at two years 
was 4.7% in the group that underwent preoperative radiotherapy and TME and 10.5%t in the 
group referred to surgery (p<0.001). We observed that preoperative radiotherapy reduced the 
risk of local recurrence significantly in patients who had tumours with an inferior margin to 5-
7 cm (p=0.05) to 10-15 cm (p<0.001) from the anal verge. Radiotherapy had no significant 
effect on tumours located 10 to 15 cm from the anal verge (p=0.17). For TNM stage II and III 
tumours, preoperative radiotherapy had a significant beneficial effect (p=0.01 and p<0.001, 
respectively), which was not observed for TNM stage I (p=0.15), the stage IV patients were 
not eligible to enter the study. 
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Distant Recurrence 
The rate of distant recurrence at two years was 16.8% in the group assigned to 

radiotherapy and TME and 18.8% in the group that underwent anterior rectal resection 
without TME or radiotherapy (p=0.87). 

 
DISCUSSION 
The difference in approaches is due to the fact that until a few years ago we did not 

have a clear treatment guideline for the rectal cancer [9,10]. Even now when the role of the 
TME and the chemotherapy and radiotherapy are becoming more and more justified the 
patients are not always undergo a correct type of therapy. 

The study limitations were represented by the small size of the study group and the 
short period of follow up. Because of these we could not concluded on the long term 
prognosis of the combined therapy of preoperative adjuvant radiotherapy and TME. After two 
years of follow up we could observe that the patients assigned to preoperative radiotherapy, 
combined with anterior resection of the rectum and TME had much more immediate local 
complications than the others and allowed us to speculate on the long term outcome. It 
seemed that local recurrence was relatively decreased in these patients. The patients expressed 
no overall decrease in quality of life. 

 
CONCLUSION 
The College of American Pathologists has created a protocol for examining colorectal 

cancer specimen [11]. 
The collaboration between the oncological surgeons, oncologists and the pathologists 

should develop the management of the rectal cancer involving a multidisciplinary team. By 
examining the macroscopic aspect of the mesorectum, after removal, the pathologist could 
provide information regarding the quality of the surgical procedure. That allows the re-
evaluation of the surgical act. Even though for a successfully outcome it is absolutely 
necessary an early diagnosis of the rectal cancer [12]. The resection line must be well 
determined especially by imagistic techniques, a correct preoperative stadialization being 
cardinal for the therapeutical plan [13]. Observed by us and suggested by international studies 
the immediate complications rate increased due to the use of TME and the very low anterior 
resection of the rectum [14]. The long term preoperative radiotherapy seems to have an active 
role at least for the down-sizing if not, for the down-staging of the tumor [15]. 

International studies are concluding that the preoperatory radio and chemotherapy 
combined with TME are representing the future in the management of the locally non 
advanced rectal cancer. 
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MALIGNANT MELANOMA OF THE HEAD SKIN (Abstract): Malignant melanoma (MM) is known as a 
tumor with high malignancy. The development of a melanoma on the head skin is even more severe, as 
prognosis, because of the limitted possibilities for large excision and high potential of diffusion in the wide 
vascular network. We treated 11 cases with MM head localisation  in a period of 10 years. The rate of survival is 
very poor (6 months – 4 years after surgery). We used skin graft or fasciocutaneous flap for the regional 
reconstruction after excision. In two cases with cervical adenopaty we excised the limph nods too. 
 
KEY WORDS: MALIGNANT MELANOMA, HEAD SKIN, FASCIOCUTANEOUS FLAP 
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INTRODUCERE: 
Melanomul malign (MM), cunoscut pentru agresivitatea sa, în ce priveşte extensia la 

distanţă, devine şi mai invaziv atunci când este localizat în segmentul cefalic. Dezvoltarea la 
nivelul scalpului, deloc rară (4% din tumorile pielii, în literatură) îl face dificil de observat de 
către pacient sau medicul de familie, prezentarea la chirurg fiind, de regulă, tardivă. [1,2] 

Localizarea MM la faţă sau pe pavilionul auricular, deşi rapid detectabilă, nu 
determină o îmbunătăţire substanţială a ratei de prezentare precoce la medic, fie prin 
dimensiunile mici ale tumorii, fie prin pigmentarea asemănătoare formaţiunilor benigne. 
Vascularizaţia extrem de bogată a acestor regiuni, cât şi traumele locale frecvente (cel puţin o 
dată pe zi în cazul localizării faciale la bărbaţi, în timpul bărbieritului) şi de mai multe ori pe 
zi, la ambele sexe, pentru scalp – pieptănatul, iar în mod extrem de agresiv – chimică în cursul 
vopsirii părului) reprezintă factori de agravare caracteristică. 

MM al feţei şi scalpului se dezvoltă rapid, nodulii de permeaţie la distanţă mică de 
tumora iniţială şi extensia în ganglionii cervicali apărând în interval de săptămâni sau luni. 

Dacă la aceste caractere se adaugă şi o abordare terapeutică incorectă sau incompletă, 
(excizii incomplete ca suprafaţă şi profunzime ori cauterizări) atunci şansele de supravieţuire 
postoperatorie se reduc drastic. 
 

MATERIAL ŞI METOD Ă 
Am analizat 11 cazuri cu MM ale scalpului şi feţei (6 pe scalp, 5 la faţă – 1 genian 

stâng, 1 pavilion auricular, 1 temporal stâng, 2 frontale) operate şi urmărite într-o perioadă de 
10 ani. 

Distribuţia pe sexe a fost 7 femei şi 4 bărbaţi, iar pe vârste: 19 – 81 ani, cu o frecvenţă 
mai mare la tineri: 25 – 48 ani – 6 cazuri. 

În toate cazurile s-a practicat excizie subfascială, mai largă în localizările pe scalp (2-3 
cm peritumoral), mai restrânsă în localizările faciale (aproximativ 1 cm peritumoral). 
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Conform datelor din literatura de specialitate excizia subfascială este importantă, limita 
peritumorală in ţesut sănătos nefiind hotărâtoare pentru dezvoltarea tumorilor secundare sau a 
metastazelor [1,2]. 

În exciziile limitate (MM genian stâng şi al pavilionului auricular stâng) am practicat 
sutura directă (MM pavilionar: excizia toată grosimea, de formă triunghiulară) (Fig. 1); am 
utilizat plastia cu grefe de piele toată grosimea (PPLTG) recoltată din regiunea 
retroauriculară, pentru 3 MM faciale, iar în cazul MM al scalpului: reconstrucţia cu lambouri 
fasciocutane rotate din vecinătatea tumorii şi grefe de piele liberă despicată (PPLD) – 6 
cazuri. 

 

În două cazuri cu MM facial (temporal, frontal) am practicat evidare ganglionară 
cervicală concomitent cu excizia tumorii primare (ganglionii excizaţi fiind deja metastatici –
adenopatie asociată MM, clinic detectabilă; intraoperator: limfonoduli măriţi de volum, 
pigmentaţi, metastaze confirmate anatomo-patologic). Supravieţuirea postoperatorie în aceste 
două cazuri a fost de 6 luni, respectiv 11 luni. Restul pacienţilor au refuzat evidarea 
ganglionară în scop diagnostic şi/sau profilactic. 

Cu privire la leziunea locală precizăm următoarele: 
a) majoritatea formaţiunilor erau pigmentate, cu doua excepţii – MM de scalp la 

persoane vârstnice (65 şi 71 ani) cu evoluţie îndelungată preoperator (4 şi respectiv 5 ani), cu 
aspect vegetant sau de plajă ulcerată, sângerândă şi suprainfectată; nivelul Clark I – un caz, 
Clark II – 6 cazuri, Clark III – 4 cazuri (2 la faţă, 1 auricular, 1 vertex (Fig. 2)). 

b) două din cazurile cu MM de scalp s-au prezentat la clinica noastră postoperator 
(excizia tumorii primare se realizase în alt serviciu): observaţia 1, bărbat, 70 ani, MM cu 
localizare în vertex, evoluţie 9 ani preoperator; la 3 săptămâni de la excizia tumorii – recidivă 
locală şi adenopatie loco-regională (2 limfonoduli palpabili – grup submandibular drept) – s-a 
practicat excizia recidivei, evidarea ganglionară fiind refuzată de pacient (supravieţuirea 
postoperatorie – 1 an); observaţie 2, femeie, 65 ani, MM cu localizare occipitală, evoluţie 
preoperatorie 7 ani, 2 excizii în antecedente în alt serviciu chirurgical; prezentare în clinică la 
6 luni de la ultima excizie cu nodul de permeaţie la aproximativ 2-3 cm de cicatricea 
postoperatorie (1 nodul de aproximativ 0,5 cm, pigmentat), fără adenopatie loco-regională sau 

Fig. 1 Melanom malign localizat la nivelul pavilionului stâng 
excizie în toată grosimea, de formă triunghiulară 
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la distanţă, fără metastaze hematogene decelabile. Rezultatul histopatologic: fragment cutanat 
cu metastaze de MM localizată la nivelul dermului, înconjurată de benzi de ţesut conjunctiv; 
supravieţuire după excizia nodulului – încă în viaţă la 2 ani postoperator. 

Rata supravieţuirii pacienţilor a fost cuprinsă între 1 – 4 ani, cu o singură excepţie: 
cazul unui pacient în vârstă de 25 ani, cu MM genian stâng, cu nivel Clark II, pacient care a 
refuzat o reexcizie după confirmarea histopatologică a tumorii; supravieţuieşte şi astăzi, la 11 
ani de la operaţie; nu a prezentat recidivă locală, noduli de permeaţie, metastaze ganglionare 
loco-regionale sau la distanţă sau metastaze hematogene. 

Toţi pacienţii au fost luaţi în evidenţă de specialistul oncolog. Cu excepţia pacientului 
cu melanom genian şi a celui cu MM auricular stâng (81 ani), toţi ceilalţi au urmat terapie 
complementară cu interferon. Cei doi pacienţi menţionaţi anterior au refuzat această terapie. 
Pacientul cu MM auricular este încă în evidenţa noastră, nu prezintă recidivă locală şi nici 
metastaze la 2 ani de la operaţie. 

 
 

DISCUŢII 
MM reprezintă o neoplazie dintre cele mai grave şi mai greu de controlat prin mijloace 

terapeutice, care afectează tot mai frecvent vârsta tânără şi a cărui sancţiune chirurgicală pare 
a fi măsura cea mai eficientă, cu impact asupra creşterii şanselor de supravieţuire. 

Există numeroase necunoscute cu privire la această boală, dar câteva întrebări se 
adresează în mod particular chirurgului: 

1) Care sunt limitele „de siguranţă” ale exciziei tumorii primare ? 

Fig. 2 Melanom malign cu localizare la nivelul vertexului, înainte şi după 
intervenţia chirurgicală 
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2) Este necesară sau nu limfadenectomia regională, şi în ce situaţii ? 
3) Ce atitudine adoptăm faţă de metastazele la distanţă ? 
Cu privire la limitele exciziei tumorii primare, Handley [3] şi apoi Pringle [4] au 

subliniat ca absolut obligatorie excizia în limite largi peritumoral (aproximativ 5 cm de 
marginile formaţiunii) şi în profunzime a ţesutului adipos, fasciei profunde şi chiar a 
muşchiului subjacent. Astfel se încearcă o limitare a difuziunii celulelor tumorale prin 
eliminarea aşa-numitelor „arii de permeaţie limfatică” [4]. Acest concept a fost, însă, 
modificat de studiul biologiei tumorale, concentrat asupra variabilităţii neoplaziilor şi 
capacităţii de invazie hematogenă a celulelor neoplazice. Autorii săi nu luau în considerare 
caracteristici loco-regionale importante cum ar fi: grosimea pielii, vascularizaţia regiunii, 
conexiunile cu grupele ganglionare limfatice. 

Dezvolarea studiilor anatomopatologice, descrierea celor 5 nivele Clark şi a indicelui 
Breslow, au condus la următoarea concluzie: pentru leziuni cu grosimi sub un mm. riscul 
recidivei locale după excizii limitate este foarte redus [1]. Pentru tumori cu grosimi cuprinse 
între 1-2 mm, fenomenul de dispersie a celulelor maligne în circulaţia colaterală este extrem 
de rar, ceea ce conduce către revizuirea conceptului exciziilor foarte largi. Aceste modificări 
au determinat o scădere a utilizării grefelor de piele pentru reconstrucţie de la 47% la 11% 
(excizie de numai 2 cm peritumoral) [6]. 

În mod particular, în cazul leziunilor cu localizare la nivelul feţei, a segmentelor 
„vitale” ca buze, pleoape, urechi şi la nivel digital, rezultatele funcţionale şi estetice sunt mult 
mai bune datorită limitării exciziei locale [7]. 

Atitudinea faţă de ganglionii loco-regionali a fost diferită de-a lungul anilor; azi există 
dovezi clare că supravieţuirea pacienţilor cu metastaze microscopice în ganglionii regionali 
este mai bună decât în cazul celor cu ganglioni palpabili [8]. De asemenea, se consideră că 
este necesară eliminarea grupelor ganglionare metastatice, decelate clinic sau 
anatomopatologic. Disecţia şi excizia „profilactică” a ganglionilor locoregionali normali, 
neafectaţi de celulele maligne, rămâne încă incomplet studiată şi controversată. 

Există situaţii în care metastaza ganglionară este obiectivată clinic şi 
anatomopatologic înaintea depistării tumorii primare. 

Desigur, metastazele organice, la distanţă de tumoră, sunt excizate dacă starea 
generală şi situaţia locală (tumoră unică, dimensiuni, localizare etc.) o permit. Supravieţuirea 
acestor pacienţi nu poate fi însă, prelungită foarte mult prin actul chirurgical. 

 
CONCLUZII 
Melanoamele pielii capului prezintă particularităţi care impun o atentă evaluare 

preoperatorie şi planificare a tehnicii reconstructive de utilizat. Exciziile limitate nu întunecă 
prognosticul, dacă sunt corect executate, şi permit obţinerea unui rezultat estetic şi funcţional 
superior exciziilor largi.  

Metastazele ganglionare locoregionale, fie şi microscopice, trebuie excizate. 
Excizia metastazelor la distanţă nu este totdeauna posibilă şi nu ameliorează 

supravieţuirea pacientului. 
Actul chirurgical rămâne important în terapia MM cu orice tip de localizare, dar mai 

eficiente ar fi: educaţia populaţiei şi screening-ul, atât ca măsuri profilactice cât şi în 
depistarea precoce a bolii (nivel Clark I). 
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LIMITS OF CONSERVATIVE SURGERY IN THE TREATMENT OF LARYNX CANCER (Abstract): The 
authors present a study about indications, limits and types of functional surgery applied in the treatment of 
larynx carcinoma. Method: This paper represents a retrospective comparative analysis between the cases solved 
in ENT (Ear, Nose and Throat) Departments of the Universities of Iaşi and Constanţa in a period of 5 years 
(1999-2003). There were diagnosed 571 cases (325 cases in Iaşi and 246 cases in Constanţa). The tumors were 
evaluated by clinical, radiological and anatomopathological exams prior to decide therapy. We specified 
histologic grading and staging necessary to propose partial laryngectomies. The vertical partial laryngectomy 
(V.P.L.) and supraglottic laryngectomy (S.G.L.) are indicated in large T1 tumors, T2 without extension to the 
anterior commisure, both arytenoids or subglottic space and some T3 cases without invading the body of 
arytenoids or hyperlarynx. The partial laryngectomy is also indicated  like salvage surgery for local recurrences 
after radiotherapy. Results: 77 patients received different types of partial laryngectomies. There were presented 
the oncological results: surgical complications, recurrences and survival rate. Conclusions: We considered that 
partial laryngectomies by external approach were useful in the treatment of well selected cases, depending on the 
surgeons experience and patient’s agreement. 
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INTRODUCTION 
The laryngeal neoplasm have an increasing frequency in the last five years, with an 

important socio-economic impact. An early diagnosis permit us to apply a functional surgical 
management [1]. 

Many different types of conservative laryngeal surgery determined us to reanalyse the 
functional and oncological results, obtained in the context of the different types of treatment 
used in the management of early larynx neoplasm stages [2]. 
 

MATERIAL AND METHODS 
The authors make a retrospective study on the cases with laryngeal cancer admitted 

and solved on a period of 5 years (1999-2003) in the ENT (Ear, Nose and Throat) Department 
of “St. Spiridon” Emergency Clinic Hospital of Iaşi (325 cases) and the ENT Clinic Hospital 
from Constanţa (246 cases). 

The functional surgical treatment of laryngeal malign lesions was difficult to perform 
because of the poor adresability of patients with a delayed diagnosis, in advanced stages, 
favorized by different factors: prolonged exposure to varied noxes, alcohol, smoking, poor 
oral hygiene and also nuclear irradiation post Cernobâl. 

The study was made on a representative lot of patients coming from a large geografic 
area of Romania and allowed us to draw some important conclusions concerning the 
possibility to apply a functional surgery in well selected cases of laryngeal carcinoma 
detected in early stages. 
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We noticed a preponderance of male subjects (539 cases) and only 32 cases were 
females with a higher incidence between 51 and 70 years old (386 cases) and a decreased 
incidence under 30 years (33 cases) and up to 70 years old (61 cases) (Fig. 1). 

The histopathological exam showed carcinoma in 565 cases, lymphoma in 5 cases and 
sarcoma in 1 case (Fig. 2). 

Macroscopically, we noticed the vegetative form in 416 cases, ulcerovegetative form 
in 95 cases and infiltrative form in 68 cases. There were 43 cases with malignant laryngeal 
papilloma (Fig. 3). 

 

The following procedures were sistematically performed for assessing TNM 
classification: cervical echography, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging 
(MRI), thyroid scintigraphy. We consider that CT is the preferred imaging technique for 
evaluation the locoregional tumoral extension. 

The ditribution of cases with laryngeal neoplasm according to tumoral stages was: 31 
cases in stage I, 82 cases in stage II, 331 cases in stage III, 127 cases in stage IV (Fig. 4). 

10.68%

29.95%

37.65%

10.16%

5.78%

5.78%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

> 70 age

61-70 age

50-60 age

41-50 age

31-40 age

< 30 age

Fig. 1 Distribution of larynx neoplasm cases according to age

Carcinoma, 
98.95%

Lymphoma, 
0.88%

Sarcoma, 
0.18%

Carcinoma Lymphoma Sarcoma

Fig. 2 Distribution of larynx neoplasm cases according to anatomopathologic results
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Most of the cases were detected in advanced stages so that conservative surgery was 
performed only in 77 cases.  

In this paper the authors present the role of indications and types of partial 
laryngectomies by external approach applied for the treatment of early larynx cancer in the 
both ENT Universitary Departments. 

 

 
There were 62 vertical partial laryngectomies (VPL): 

- 47 cordectomies; 
- 3 anterior frontal laryngectomies with epiglottoplasty; 
- 9 hemilaryngectomies Hautant type; 
- 3 hemiglottectomy Guerrier; 
- and 12 supraglotticpartial laryngectomies (SGL): 
- 9 Alonso type; 
- 3 Huet type. 

In 3 cases with stage III: cricohyoidopexy Labayle type was performed (Fig. 5). 
In this paper, we did not discuss about endoscopic functional surgery or about 

oncologic radical therapy applied in advanced stages. 
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Fig. 3 Distribution of larynx neoplasm cases according to macroscopical aspects
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Articole originale Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 

 182

In early stages, the primary radiotherapy was applied in 36 cases, followed by salvage 
partial surgery for radiotherapeutic failure in 5 cases (salvage surgery). 

 

 
RESULTS AND DISCUSSION 
The study of the 77 cases solved by different types of partial laryngectomy and also 

the 5 cases solved by conservative salvage surgery after radiotherapy shows that the results 
were favourable in 70 cases. 

Tumoral laryngeal recurrences appeared in 12 cases, 8 cases after VPL and 4 cases 
after SGL. (Fig. 6) 

The postoperative complications after different techniques of partial laryngectomy 
were as follows: 

- perichondritis in 4 cases, 
- subcutaneous emphysema in 8 cases, 
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- pulmonary infections in 3 cases, 
- laryngeal stenosis in 3 cases, 
- edema of arytenoids and posterior commissure in 2 cases, 
- wound breakdown and pharyngeal fistula in 2 cases (Fig. 7). 

Successful rehabilitation of deglutition is an important feature after conservation 
surgery, especially when postoperative irradiation is employed. 

After horizontal partial laryngectomy, tracheal decannulation and nasogastric 
alimentary tube removing were possible within 14-21 days in 6 cases and 30-35 days in 4 
cases. 
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Fig. 8 Survival rate of the cases solved by conservative surgery 
 

The salvage surgery by total laryngectomy was required for repeated tracheal 
aspiration and respiratory complications in 2 cases. 

After vertical partial laryngectomy tracheal decannulation was usually possible within 
2-7 days. Cricopharyngeal myotomy was performed in 3 cases after horizontal partial 
laryngectomy in order to improve the rehabilitation of swallowing which was possible within 
14 days. The local and regional tumoral recurrences were detected in 8 cases after vertical 
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partial laryngectomy and in 4 cases after horizontal partial laryngectomy and required total 
laryngectomy and functional and radical neck dissection. 

The 3 years survival rate was 90,3% (56 cases) after vertical partial laryngectomy and  
83,3% (10 cases) after horizontal partial laryngectomy (Fig. 8); this survival rate is similar 
with other published reports [1-5]. 

 
CONCLUSION 
This retrospective study including 571 patients coming from a large geographical area 

and solved in two representative ENT Departments of Romania allowed us to estimate the 
results of conservative laryngeal surgery applied in the 77 studied cases. 

We considered that CT scanner and MRI and also other modern imaging techniques 
were useful in establishing the tumoral extent and the laryngeal cancer staging in order to 
decide the therapeutic approach. 

The possibility of larynx reconstruction after partial procedures by external approach 
represents an advantage by permitting a superior quality of voice and by avoiding the 
postoperative laryngeal stenosis. 

In case of tumoral lesion involving anterior commissure we perform a frontal anterior 
laryngectomy with epiglottoplasty Tucker type. 

We consider that the deglutition problems and the risk of chronic aspiration can be 
avoided by cricopharyngeal myotomy, after supraglottic partial laryngectomy. 

The local tumoral recurrences after irradiation in stages I-II should be solved by 
functional partial salvage surgery. 

Our therapeutic results and survival rate are similar with those from other published 
reports. 
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OPTIONS AND LIMITS IN CONSERVATIVE TREATMENT OF THE SEVERE ACUTE  
PANCREATITIS (Abstract): Acute pancreatitis may vary in severity, from mild, self-limiting pancreatic 
inflammation to pancreatic necrosis. The severity of the local response can lead to development of the systemic 
inflammatory response syndrome and multiorgan failure, with considerable morbidity and mortality. Patients 
with severe pancreatitis require more intensive therapy, possibly including aggressive surgical management for 
debridement of infected pancreatic necrosis or to address other local complications of the disease. The precise 
indications for surgery in these patients have been controversial, although in recent years many investigators 
have adopted a more conservative stance toward early intervention. This paper aim is to sustain the efficacy of 
conservative treatment in acute severe pancreatitis as first therapeutical option. 
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INTRODUCERE 
Pancreatita acută formă severă are o incidenţă crescută în ultimii 20 de ani, fapt relevat 

de studii europene [1]. Deşi metodele de diagnostic au evoluat realizând o evaluare precoce şi 
rapidă a prognosticului pacientului mortalitatea se menţine crescută. Studii internaţionale 
multicentrice au evidenţiat grupul de vârstă cel mai expus ca fiind situat între 45 şi 60 de ani. 
Evoluţia naturală a pancreatitei acute formă severă este spre necroză pancreatică în 
aproximativ 30% din cazuri [2]. Patologia asociată întâlnită cel mai frecvent este reprezentată 
de prezenţa litiazei biliare şi de consumul crescut de alcool însoţit de alimentaţie cu un bogat 
conţinut lipidic. 

Dignosticul pancreatitei acute formă severă se realizează prin cumularea datelor 
clinice, imagistice şi biochimice. Standardul de diagnostic are la bază dozarea amilazemiei, 
lipazemiei, proteinei C reactive şi evaluarea în dinamică, prin intermediul computer 
tomografiei a pancreasului şi elementelor lichidiene intra-abdominale [3]. Evaluarea 
severităţii pancreatitei se realizează prin utilizarea a diverse scoruri bazate pe determinarea 
unor elemente imagistice şi biologice, în dinamică. Fenomenul inflamator sistemic şi 
insuficinţa organică pot fi evaluate satisfăcător prin scorurile Ranson, Imrie şi APACHE II 
(Tabel I). O acurateţe crescută în evaluarea prognosticului pacienţilor diagnosticaţi cu 
pancreatită acută formă severă, se poate realiza prin determinarea scorului Balthazar bazat pe 
explorarea computer tomografică în dinamică a procesului inflamator pancreatic [4].  

Conduita actuală în ceea ce priveşte tratamentul pancreatitelor acute severe plasează 
intervenţia chirurgicală ca fiind oportună în tratamentul complicaţiilor locale: necroza 
pancreatică, necroza pancreatică infectată, pseudochistul de pancreas şi abcesul pancreatic [5].  

Prezenta lucrare îşi propune să evalueze eficacitatea tratamentului conservator în 
pancreatita acută severă. 
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MATERIAL ŞI METOD Ă 
Prezentăm un studiu retrospectiv efectuat pe 75 de pacienţi diagnosticaţi cu pancreatită 

acută severă (Ranson >3) şi trataţi conservator în perioada 2000-2005 în Clinica a III-a 
Chirurgicală, Spitalul „Sf. Spiridon”, Iaşi, România. Criteriile de diagnostic pentru pancreatita 
acută formă severă sunt în conformitate cu recomandările Societăţii Române de Chirurgie 
adoptate în cadrul Conferinţei de Consens în ceea ce priveşte tratamentul pancreatitei acute, 
Iaşi, 2005 [6,7]. Grupul de studiu a fost alcătuit din 35 de femei şi 40 de bărbaţi. Media de 
vârstă a pacienţilor incluşi în studiu a fost situată în jurul vârstei de 48+5 ani. Dintre aceştia 7 
pacienţi au fost internaţi direct în terapie intensivă.datorită statusului clinic grav. S-au analizat 
pentru fiecare pacient amilazemia, amilazuria, glicemia, calcemia, hemo-leucograma, ASAT 
şi hematocritul. În 2/3 din cazuri amilazemia cu valori de patru ori mai mari decât normalul a 
orientat diagnosticul. Investigaţiile imagistice au fost realizate prin ecografie trans-
abdominală şi computer tomografie. Diagnosticul pozitiv a fost stabilit utilizând pentru toţi 
membrii grupului de studiu aceleaşi investigaţii clinico-paraclinice. Scopul tratamentului 
conservator al pacienţilor cu pancreatită acută severă este temporizarea intervenţiei 
chirurgicale şi doar pentru complicaţii cronice, cunoscut fiind faptul că rezoluţia pancreatitei 
acute severe se poate realiza prin fibroză şi pseudochist pancreatic [8]. 

 
Tabel I Scoruri de diagnostic pentru pancreatita acută 

 

Scoruri Sensibilitate Specificitate Acurateţe 
Ranson 75- 87% 68- 71% 69- 75% 
Imrie 61- 71% 88- 89% 83- 84% 

APACHE II 75% 92% 88% 

PCR 83 - 100% - PPV 37-77% 

 
Tratamentul conservator de urgenţă s-a bazat pe evaluarea iniţială a severităţii 

pancreatitei constând în oprirea alimentaţiei enterale, decompresie gastro-intestinală (sondă 
naso-gastrică), administraea de inhibitori de receptori H2, suport hidro-electrolitic, 
antiiflamatorii non-steroidiene, antalgice, antibiotice, terapie nutriţională. 

Studiile internaţionale au evidenţiat că administrarea iniţială de antibiotice nu 
influenţeză evoluţia la distanţă a pacientului cu pancreatită acută [9]. Profilaxia infectării 
necrozei pancretice a fost realizată prin administrarea de Imipenem 3g/zi timp de 10 zile. 
Pacienţii care au necesitat ulterior intervenţie chirurgicală în urgenţă pentru sindromul de 
compartiment abdominal au fost excluşi din studiu. 

 
REZULTATE 
Evaluarea iniţială a pacienţilor s-a bazat pe istoricul medical care a evidenţiat: consum 

crescut de alcool, patologie biliară, traumatisme sau boli autoimune. 
În momentul internării pacienţii prezentau dureri abdominale instalate brusc cu 

localizare epigastrică şi iradiere posterioară, vărsături (25%), febră peste 38ºC (10%), sidrom 
de deshidatare (24%). Durerile abdominale tipice pentru pancreatita acută au fost observate la 
72% dintre pacienţi, iar sensibilitate abdominală dureroasă la palpare în 100% dintre cazuri. 
Constantele biologice modificate au relevat leucocitoză medie (10000 mm3+1500) în 75% 
dintre cazuri, hiperglicemie 250+50 mg/dL în 90% din cazuri, amilazemie şi amilazurie 
crescută şi în unele cazuri lipazemie crescută. 

Ecografia transabdominală este considerată a nu fi un element definitoriu în 
diagnosticarea pancreatitei acute şi a evaluării severităţii acesteia datorită faptului că 
fenomenul inflamator de la nivelul pancreasului permite o vizualizare defectuoasă a glandei. 
Totuşi, ecografia transabdominală evidenţiind la internare un pancreas mărit de volum şi 
fuzee lichidiene intraabdominale a întărit suspiciunea de diagnostic sugerată de examenul 
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clinic. Computer tomografia (CT) cu substanţă de contrast a fost efectuată pentru stabilirea 
scorului Balthazar ca element de evaluare a evoluţiei pacientului pacienţii din grupul studiu 
prezentând un CT index > 3. Examenul CT a avut şi acesta limitările sale, examinarea CT 
nerealizând diferenţierea dintre necroza sterilă şi cea infectată. 

 

 
 

Fig. 1 Necroză şi fuzee peripancreatice şi prerenale surprinse la internare 
 
La 14 dintre pacienţii internaţi cu diagnosticul de pancreatită acută severă şi trataţi 

iniţial conservator s-a intervenit chirurgical în a doua zi post internare pentru sindromul de 
compartiment intrabdominal şi au fost excluşi din grupul studiu inţial. 

Din numărul total de pacienţi trataţi conservator, 20 au dezvoltat necroză pancreatică 
şi în 10 dintre cazuri aceasta a devenit infectată. Obiectivarea suspiciunii de necroză infectată 
a fost dignosticată doar în patru cazuri prin puncţie ghidată CT, în celelate 6 cazuri s-a 
intervenit chirurgical practicându-se necrozectomie, lavaj şi drenaj. Aceşti 6 pacienţi au fost 
excluşi din grupul de studiu, 4 decedând, iar doi dezvoltând fistulă pancreatică cu o evoluţie 
lent favorabilă. 

Dintre cei 75 de pacienţi la care s-a aplicat un tratament conservativ al pancreatitei 
acute severe, 51 nu au necesitat tratament chirurgical de urgenţă sau mai devereme de trei 
săptămâni de debutul afecţiunii, la aceştia obţinându-se o remisiune completă a fenomenelor 
inflamatorii severe. Dintre aceştia 10 au dezvoltat necroză localizată care sub tratament 
conservator nu au necesitat tratament chirurgical remisiunea inflamaţiei făcându-se prin 
fibroză pancreatică localizată. Complicaţiile cronice ale pancreatitei acute severe au fost 
reprezentate de dezvoltarea pseudochistului pancreatic, în 12 cazuri, care a necesitat 
intervenţie chirurgicală tardivă. 

 
DISCUŢII 
Lipazemia, considerată a fi markerul biochimic cu specificitate crescută de diagnostic, 

nu a fost dozată în toate cazurile. Amilazemia creşte în intervalul de 2-12 ore de la instalarea 
simptomelor atingând un vârf la 48 de ore de la atacul iniţial [10,11]. Amilazemia cu valori 
peste 1000 U/L a fost considerată ca fiind un element de diagnostic. 

Computer tomografiile efectuate seriat la internare după 7, 14 şi 21 de zile au evaluat 
evoluţia fenomenului inflamator către o posibilă necroză şi eventualele modificări ale 
aspectului colecţiilor intra-abdominale către rezoluţie sau infecţie. 

Infecţiile au apărut în 13% dintre cazuri acestea fiind corelate cu indexul CT [12]. 
Severitatea crescută a evoluţiei pancreatitei a fost corelată cu un CT index > 3.  

Administrarea antibioticelor nu a modificat riscul pacienţilor de a dezvolta necroză 
infectată, toţi pacienţii cu CT index = 4 dezvoltând infecţie a necrozei pancreatice sub 
tratament conservator agresiv. Aceste rezultate sunt în concordanţă cu rezultatele unui studiu 
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dublu orb randomizat care a concluzionat că administrarea antibioticelor în profilaxia infecţie 
necrozei nu influenţează prognosticul la distanţă al pacienţilor [9]. Pacienţii care au necesitat 
tratament chirurgical precoce în primele zile după internare au avut o evoluţie trenantă lent 
favorabilă, dar au existat şi patru cazuri de deces. 

 

  
 

Fig. 2 Necroză şi fuzee peripancreatice şi prerenale surprinse la 14 zile 
 
CONCLUZII 
CT indexul şi necroza pancreatică sunt elemente definitorii ale evoluţiei pacienţilor cu 

pancreatită acută formă severă. Am observat că pacienţii care au fost trataţi conservator şi la 
care intervenţia chirurgicală s-a efecuat tardiv, pentru rezolvarea complicaţiilor cronice, au 
avut o evoluţie mai rapidă spre vindecare în comparaţie cu pacienţii care s-a intervenit 
precoce. Chirurgia precoce efectuată pentru sindromul de compartiment abdominal este un 
subiect de discuţie în lumea ştiinţică internaţională beneficiile unei intervenţii precoce fiind 
discutabile. Concluzia studiului nostru este că atunci când este posibilă o evaluare pertinentă a 
pacientului cu pancreatită acută severă se impune o temporizare a tratamentului chiurgical, 
tratamentul conservator fiind prima opţine în tratamentul pancreatitei acute formă severă. 
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ESOPHAGHEAL LEIOMYOMAS (Abstract): Esophageal leiomyomas, although infrequent, are the most 
common benign intramural tumors of the esophagus. They represent 10% of all gastro-intestinal leiomyomas and 
frequently cause symptoms, necessitating resection. We present two patients with esophageal leiomyoma which 
were treated one by enucleation and one by eso-gastric resection. None of the leiomyomas showed malignant 
transformation or recurrence. All symptomatic patients had relief of symptoms, with no perioperative morbidity 
or mortality. 
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Leiomioamele sunt cele mai frecvente tumori benigne esofagiene (70%). Ele 
reprezintă 8% din toate tumorile esofagiene [1]. 

În Clinica I Chirurgie, în perioada 1993-2003, au fost tratate numai două cazuri. 
Observaţia I:  Bolnavul P.C., de 67 ani, se internează pentru dureri epigastrice, cu 

iradiere retrosternală, inapetenţă, disfagie pentru alimentele solide şi regurgitaţii. Debutul 
bolii este insidios, în urmă cu doi ani, cu dureri epigastrice şi retrosternale, regurgitaţii; 
apariţia disfagiei îl obligă pe pacient să se prezinte la spital. 

Tranzitul baritat eso-gastric arată, la nivelul porţiunii terminale a esofagului toracic şi 
pe esofagul abdominal o imagine lacunară, ovalară, care obstruează incomplet lumenul  
(Fig. 1). 

Endoscopia evidenţiază la nivelul esofagului abdominal o amprentare ovalară de 2 cm, 
care nu modifică mucoasa suprajacentă.  

Explorarea laparoscopică evidenţiază o tumoră parietală a esofagului abdominal, care 
depăşeşte orificiul hiatal, imposibil de enucleat pe această cale. După laparotomie mediană 
supraombilicală, se disecă transhiatal esofagul, mobilizat cu ajutorul unui laţ şi se enucleează 
tumora fără a deschide mucoasa. Se practică esofagorafie cu trei fire separate, urmată de 
recalibrarea orificiului hiatal şi fundoplicatură anterioară Dor.  

Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, cu dispariţia simptomatologiei. Examenul 
anatomo-patologic confirmă diagnosticul de leiomiom (Fig. 2). 

La controlul clinic şi radiologic la 6 şi la 12 luni postoperator se înregistrează un 
rezultat foarte bun.  

Observaţia II: Bolnavul I.D., de 32 ani, se internează în martie 1993 pentru disfagie şi 
durere retrosternală. Tranzitul baritat eso-gastric arată un defect de umplere semilunar, situat 
în 1/3 inferioară a esofagului toracic, care se mobilizează cu deglutiţia (Fig. 3). 

Esofagoscopia evidenţiază la acest nivel o tumoră intramurală, aproape 
circumferenţială, acoperită de mucoasă normală. 
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Explorarea chirurgicală prin laparotomie abdominală xifo-ombilicală, după disecţie 
transhiatală evidenţiază o formaţiune tumorală multilobată, dezvoltată în grosimea peretelui, 
pe o înălţime de 12 cm, interesând esofagul toracic şi abdominal, pe care îl stenozează 
neregulat, prelungindu-se în jos pe peretele marii tuberozităţi gastrice. 

 

 
Se eliberează esofagul mediastinal transhiatal aducându-se mare parte din tumoră 

subdiafragmatic. Biopsia cu examen histo-patologic extemporaneu arată o tumoră benignă de 
tip leiomiom. Se scheletizează polul superior al stomacului ligaturând pediculul coronar, 
vasele scurte în epiploonul gastro-splenic, artera eso-cardio-tuberozitară din splenică şi se 
practică secţiunea stomacului la nivelul treimii superioare la distanţă sub tumoră. Tranşa 
gastrică se închide cu surjet. Se practică piloroplastie limitată extramucoasă. Se trece la 

Fig. 1 Tranzit eso-gastro-duodenal 
leiomiom la nivelul esofagului abdominal 

Fig. 2 Leiomiom esofagian – aspect histopatologic
coloraţie HE, ob. X 4 
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toracotomie laterală stângă în spaţiul 6 intercostal şi se expune esofagul supratumoral, care 
este secţionat; se practică esogastrectomie polară superioară. Se ascensionează stomacul 
tubulizat în torace şi se practică anastomoză eso-gastrică termino-laterală, cu fire separate, 
într-un plan. Se realizează un procedeu antireflux cu valvă. Se fixează stomacul la pleura 
mediastinală şi apoi la orificiul hiatal şi se suturează peretele toracic după montarea drenajului 
pleural. Se închide peretele abdominal şi se drenează cu un tub loja subhepatică. 
 

 
Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă. Examenul histo-patologic pe cupe seriate 

confirmă diagnosticul de leiomiom (Fig. 4). 
Bolnavul a fost controlat clinic şi paraclinic la un an şi la 10 ani, fără să înregistreze 

recidivă. Esofagoscopia efectuată după 10 ani arată o esofagită de gradul I care răspunde la 
tratament medical.  

 

Fig. 3 Tranzit baritat eso-gastric 
leiomiom situat în 1/3 inferioară a esofagului toracic

Fig. 4 Leiomiom esofagian – aspect histopatologic
coloraţie van Gieson, ob. X 4 
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DISCUŢII 
 În literatura de specialitate sunt publicate puţine cazuri, cea mai mare statistică 
aparţinând lui Mutrie CJ, de la Massachusetts General Hospital, care adună 53 cazuri într-o 
perioadă de 40 de ani [2]. 

Leiomiomul esofagian apare, mai ales, la bărbaţii tineri (vârsta medie 38 ani) [3]. În 
statistica noastră, unul din cei doi bărbaţi avea 33 ani.  

Deoarece se dezvoltă din ţesutul muscular neted, în aproape 90% din cazuri se 
localizează în 2/3 distale ale esofagului [3], ca şi în cele două cazuri ale noastre.  

Sunt tumori unice, de formă ovală, situate în grosimea peretelui esofagian submucos, 
ocupând o poziţie excentrică faţă de axul organului [4]. Mucoasa esofagului este intactă şi 
mobilă pe tumoră. Au volum variabil şi formă ovalară, polilobată [5]. Rareori, sunt mai mari 
de 10 cm [6]. 

Evoluţia este lentă, determinând disfagie sau fenomene de compresiune. Nici 
dimensiunea tumorii, nici localizarea nu se corelează cu varietatea simptomatologiei. Cele 
mai frecvente acuze sunt disfagia şi durerea. Tranzitul baritat eso-gastric arată un defect de 
umplere rotund-ovalar, cu margini bine conturate. Din profil, tumora are un aspect neted, 
semilunar, bine delimitat şi se deplasează în timpul deglutiţiei. Nu este indicată biopsia 
transmucoasă. Endoscopia evidenţiază o tumoră a peretelui esofagian, acoperită de mucoasă 
normală. Ecografia endoscopică precizează diagnosticul [7]. Date utilă oferă 
tomodensitometria. Pe durata creşterii lor rămân intramurale, tumora fiind proeminentă prin 
peretele extern al esofagului. Evolutiv, tumora se poate calcifica şi, foarte rar, poate degenera 
sarcomatos. Diagnosticul se precizează prin examen histopatologic. Mizobuchi S. [8] 
raportează un caz de asociere a leiomiomului cu un carcinom scuamos incipient, tratat prin 
rezecţie endoscopică a mucoasei.  

Tumorile voluminoase, simptomatice, se pot enuclea chirurgical prin toracotomie sau, 
mai bine, prin toracoscopie [9]. Lucrări recente arată avantajele enucleerii leiomioamelor 
esofagiene prin toracoscopie asistată de robotul da Vinci [10, 11]. În majoritatea cazurilor, 
dacă în timpul enucleerii mucoasa este lezată, defectul trebuie reparat imediat. Se practică 
sutura stratului muscular. Tumorile circumferenţiale, mari, în special ale joncţiunii eso-
gastrice, care ulcerează mucoasa, suspecte, trebuie rezecate, aşa cum am procedat şi noi în al 
doilea caz. Totuşi, în literatură, peste 90% din cazuri au fost tratate prin enucleere [2]. 
 Rata mortalităţii după enucleere este sub 2%. Postoperator, disfagia dispare în 
majoritatea cazurilor.  
  

CONCLUZII 
Leiomioamele esofagiene sunt tumori benigne rare, intramurale, ce ocupă 1/3 

inferioară a esofagului antrenând disfagie şi dureri retrosternale. Diagnosticul se bazează pe 
tranzitul baritat eso-gastric, esofagoscopie şi ecografie endoscopică. Tratamentul este 
chirurgical şi constă, cel mai frecvent, în enucleere care se poate realiza prin abord minim 
invaziv. 
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A VOLUMINOUS OSSIFYING FIBROMA OF THE MANDIBLE - CASE REPORT (Abstract): Ossifying 
fibroma is a rare, benign fibro-osseous tumor that most commonly occurs in the bones of the craniofacial 
skeleton. This well-demarcated lesion is composed of fibrocellular tissue and mineralized material of varying 
appearances. Ossifying fibroma is a slow-growing, asymptomatic neoplasm that can reach a very large size. 
Differentiation from other forms of fibro-osseous lesions, such as monoostotic fibrous dysplasia, is often quite 
difficult. This paper presents a rare case of a voluminous mandibular ossifying fibroma which gave us serious 
problems of diagnosis and treatment. We have performed a bloc osseous resection which has preserved the 
alveolar border and has permitted (by apical resections) the conservation all the dents which apical roots were 
included in the tumoral aria. Surgical treatment in this case has also needed (in the same operation) a 
reconstructive surgery (because of the estetic and functional considerents). The defect created by the excision of 
this large lesion was reconstructed with an iliac bone graft and a titanium reconstruction's atela. 
 
KEY WORDS: OSSIFYING FIBROMA, BENIGN FIBRO-OSSEOUS LESIONS. 
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INTRODUCERE 
Cea mai recentă clasificare histologică O.M.S. (2005) a tumorilor capului şi gâtului [1] 

consideră fibroamele osifiante (osteogene) - tumori benigne cu localizare la nivelul oaselor 
feţei, bine delimitate, compuse din ţesut fibrocelular şi material mineralizat (sau os 
metaplazic) în proporţii variabile. Sunt recunoscute, pe lângă fibromul osifiant convenţional, 
alte două variante histologice: fibromul osifiant trabecular juvenil şi fibromul osifiant 
psamomatoid juvenil. 

Yih [2] şi Sciubba [3] au atribuit prima descriere a acestei entităţi lui Menzel, care a 
realizat-o în 1872. În 1927, Montgomery a fost primul care a utilizat termenul de fibrom 
osifiant, denumire sub care este cunoscută în prezent [4]. 

Până în 1948 s-a crezut că displazia fibroasă şi fibromul osifiant reprezintă fie aceeaşi 
entitate, fie variante ale aceleiaşi leziuni. În acel an, Sherman şi Sternberg au publicat o 
descriere detaliată a caracteristicilor clinice, radiologice şi histologice ale fibromului osifiant, 
şi de atunci, cei mai mulţi cercetători sunt de acord că cele două leziuni sunt entităţi clinice 
diferite [4]. 

Leziunea este în general încapsulată, fapt care ajută la diferenţierea de displazia 
fibroasă, care poate avea aspecte clinico-patologice similare [4]. 

Lucrarea prezintă un caz rar de fibrom osteogen de dimensiuni gigante cu localizare 
mandibulară care a ridicat probleme de diagnostic dar şi de tratament. 
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PREZENTAREA CAZULUI 
A.T., sex feminin, 19 ani, din mediul rural, se internează în clinică ( iunie 2005) pentru 

asimetrie facială determinată de o formaţiune tumorală care proiemină în regiunea submento-
submandibulară stângă (Fig. 1), care face corp comun cu osul mandibular, este relativ bine 
delimitată, de consistenţă dură, nedureroasă, cu evoluţie clinică progresivă de 1 an. 

 

La examenul intraoral (Fig. 2) se constată că formaţiunea menţionată şterge fundul de 
şanţ vestibular din dreptul dinţilor 36-45, mucoasa acoperitoare fiind nemodificată, iar ocluzia 
dentară menţinându-se corectă. Nu se decelează mobilitate dentară anormală, dar se notează 
hipoestezie cutanată în teritoriile ramurilor alveolare inferioare. Antecedentele personale şi 
heredo-colaterale sunt nesemnificative şi examenul clinic general nu obiectivează alte aspecte 
patologice. 

 
Explorările imgistice efectuate, ortopantomografia şi examenul computer tomografic 

(CT) nativ şi cu substanţă de contrast, evidenţiază o formaţiune expansivă, osteolitică cu 
diametrele de 4,5 x 7 x 5 cm situată la nivelul hemiramului orizontal stâng şi a porţiunii 
anterioare a hemiramului orizontal drept, determinând suflarea şi subţierea corticalei osoase 
fără a o întrerupe, apexurile dentare 36- 45 fiind cuprinse în interiorul tumorii (Fig. 3). 

Sub anestezie generală prin intubaţie orotraheală, cu abord chirurgical strict cutanat 
submento-submandibular bilateral, se extirpă tumora prin rezecţie segmentară bazilară cu 
păstrarea continuităţii osoase mandibulare la nivel alveolar şi cu rezecţia apexurilor dentare 
36- 45 şi obturaţii directe ale acestor dinţi (Fig. 4 A). Reconstrucţia pierderii de substanţă 
osoasă a arcului mentonier s-a efectuat cu atelă metalică din titan şi grefon osos recoltat din 
creasta iliacă aplicat pe partea internă a atelei (Fig. 4 B). 

Fig. 1 Formaţiune tumorală submento-submandibulară stângă 

Fig. 2 Aspect intraoral 
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Examenul histopatologic al piesei operatorii a evidenţiat o tumoră compusă din stromă 
fibroasă, bogată în fibroblaste, fibre de colagen, vase mici precum şi numeroase trabecule 
osoase dispuse lamelar, ceea ce a justificat diagnosticul de fibrom osifiant (Fig. 5). 

Fig. 4 Aspecte intraoperatorii 
A. rezecţie segmentară bazilară cu păstrarea continuităţii osoase mandibulare la nivel alveolar şi cu 

rezecţia apexurilor dentare; B. reconstrucţia pierderii de substanţă osoasă a arcului mentonier. 

A. B. 

Fig. 5 Examen histopatologic

Fig. 3 Explorări imagistice: 
A. ortopantomografia; B. computer tomografia 

B. A. 
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Evoluţia postoperatorie imediată a fost favorabilă, cu refacerea corespunzătoare a 
fizionomiei, funcţiile aparatului dento-maxilar nefiind afectate, în prezent pacienta fiind 
complet vindecată (Fig. 6). 

 
DISCUŢII 
Fibromul osteogen la nivelul oaselor maxilare este o tumoră benignă rară, alcătuită din 

ţesut conjunctiv fibros şi proporţii variabile de os metaplazic sau ţesut mineralizat. 
Apare între decadele 2 şi 4 de viaţă, vârsta medie variind după subtipurile histologice: 

- 8,5- 12 ani - pentru fibromul osteogen trabecular juvenil; 
- 20 ani - fibromul osteogen psamomatoid juvenil; 
- 35 ani - fibromul osteogen convenţional. [1] 

Este mai frecvent la femei, raportul femei/bărbaţi variind între 1,5 / 1 şi 5 / 1 [4]. 
Localizarea cea mai comună este pe mandibulă, zona premolar-molar [1,4]. Fibromul 

osifiant psamomatoid juvenil apare mai ales la nivelul pereţilor osoşi ai sinusurilor 
paranazale, iar cel trabecular juvenil are predilecţie pentru maxilar. S-au mai descris fibroame 
osifiante la nivelul oaselor: frontal, etmoidal, sfenoidal, temporal precum şi în cavitatea 
orbitară sau în fosa craniană anterioară [1]. 

În antecedentele pacienţilor au fost consemnate traumatisme în aria leziunii, extracţii 
dentare, leziuni parodontale, interpretate ca posibili factori „trigger” [4]. 

Originea fibromului osifiant se află în celulele nediferenţiate ale ligamentului 
parodontal, care au potenţialul de a forma os, cement şi ţesut fibros [1]. 

Studii genetice au consemnat următoarele anomalii cromozomiale în fibroamele 
osifiante [1]: 

- trei translocaţii reciproce la cariotipul 46 XY: t (1; 18) (q21; q21.3) ; t (3; 10) ( p13; 
q22) ; t (6; 11) (p22; p15) ; 

- alteraţii ale braţelor scurte ale cromozomilor X, 2 şi 7 ; 
- puncte de ruptură identice cromozomiale în benzile Xq26 şi 2q33 cu translocare 

reciprocă identică t (X; 2) ( q26; q33) ; 
- inserţie interstiţială a benzilor 2q24. 2q33 în Xq26. 

Clinic, fibromul osteogen se prezintă ca o masă tumorală localizată, de consistenţă 
dură, cu dimensiuni variind între 0,2 - 15 cm, având creştere lentă, deplasând dinţii (care îşi 
pierd tardiv vitalitatea), mucoasa acoperitoare fiind intactă [5]. 

Fig. 6 Aspect postoperator
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Radiologic se descrie ca o leziune bine circumscrisă, iniţial osteolitică, ulterior 
remarcându-se o transformare graduală într-o leziune mixtă. Excepţional poate deveni 
radioopacă [5]. Au fost descrise două „modele radiologice”: radiotransparenţă uniloculară 
cu/fără focare radioopace în interior şi radiotransparenţă multiloculară. Primul „model” este 
mai comun, radiotransparenţa înglobând rădăcinile dinţilor [3]. 

Su [6] afirmă că cea mai frecventă imagine radiologică asociată cu fibromul osifiant 
corespunde unei radiotransparenţe bine delimitate, cu / fără o margine scleroasă şi adesea 
însoţită de expansiunea corticalei. 

Khoury [7] a subliniat rolul radiologului prin aspectele oferite de imagistica 
performantă în aceste leziuni (CT sau IRM – imagistică prin rezonanţă magnetică) în 
diagnosticarea corectă a fibroamelor osifiante, corelate însă cu aspectele clinice şi 
histopatologice. 

Comparativ cu o ortopantomografia, examenul CT [7] va oferi o imagine mai clară a 
leziunii, ca fiind o radiotransparenţă bine circumscrisă, expansivă, de consistenţa ţesutului 
moale, cu arii de calcificare în interior. 

Explorarea prin IRM decelează un semnal de intensitate intermediară sau joasă, care 
se amplifică după injectarea mediului de contrast – gadoliniu [7]. 

Controverse considerabile rămân în privinţa aspectelor histopatologice ale fibroamelor 
osifiante. Mulţi autori consideră că displazia fibroasă şi fibromul osifiant sunt histologic 
similare, singura diferenţiere fiind o capsulă fibroasă care înconjoară fibromul osifiant [5]. 
Alţi autori afirmă că fibromul osifiant este caracterizat de prezenţa abundentă a osteoclastelor 
şi osteoblastelor şi comparând distribuţia trabeculară, aceasta pare a fi mai regulată în 
fibromul osifiant, cu puţine fibre colagene şi elemente vasculare, dar cu o celularitate crescută 
[8]. 

Fibromul osifiant este compus din ţesut fibros cu o celularitate variabilă [1]. 
Componenta mineralizată poate consta din ţesut osos, os lamelar şi depozite fin conturate din 
câteva celule bazofile (considerate a fi cement). Datorită prezenţei acestui material „cement-
like”, fibroamele osifiante au fost denumite şi fibroame cemento-osifiante [1]. Cementul este 
definit ca un material mineralizat acoperind suprafaţa rădăcinilor dinţilor şi în afara acestei 
localizări, deosebirea faţă de ţesutul osos este echivocă şi fără relevanţă clinică [1]. 

În ceea ce priveşte configuraţia ţesutului dur în alcătuirea fibromului osifiant, există 4 
aspecte: trabecular, lamelar, depozite arcuite, anastomoze trabeculare [4]. 

Nu s-a stabilit până în prezent vreo corelaţie între aspectul histopatologic şi potenţialul 
de agresivitate al leziunii sau tendinţa la recurenţă a acesteia [4]. 

În absenţa tratamentului, prognosticul fibromului osifiant este nefavorabil – creştere 
lentă, continuă; de aceea rezecţia trebuie să fie completă. 

Sciubba [3] este de părere că enucleerea sau chiuretajul, ca primă opţiune de 
tratament, aduc o rată de recurenţă de 0 – 28 %. Dacă în cursul urmăririi cazului se decelează 
recidiva, rezecţia conservatoare este obligatorie. Rezecţia radicală nu este susţinută de unii 
autori [3] întrucât s-a dovedit inconstanţa recidivelor. Aceştia propun după extirparea 
conservatoare a fibromului osifiant, supravegherea clinică şi radiologică pe termen lung. 

Rezecţia în bloc va fi indicată în caz de recidivă după o primă intervenţie efectuată (de 
tip chiuretaj chirurgical) sau în cazul leziunilor extinse [4]. 

Deşi pentru fibroamele osifiante active, juvenile, se recomandă de obicei o chirurgie 
mai extensivă, unii autori recunosc pe termen lung beneficiile unui tratament chirurgical 
conservator [9]. Leimola-Virtanen şi colaboratorii [9] au publicat rezultatele a două cazuri de 
fibroame osifiante active juvenile rezolvate prin enucleere şi chiuretaj, subliniind pentru 
perioada de urmărire (2 - 5 ani) creşterea mandibulară normală, funcţia masticatorie normală 
şi păstrarea funcţiei nervului alveolar inferior. 
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Zama şi colaboratorii [10] au publicat un caz de fibrom osifiant activ juvenil, cu 
localizare mandibulară, care a recidivat imediat după enucleere şi chiuretaj, cu o creştere 
agresivă, fără a se putea decela o separare distinctă între tumoră şi ţesutul osos adiacent, 
motivând astfel preferinţa pentru chirurgia radicală, care a condus la pierderea aproape totală 
a hemimandibulei afectate. Reconstrucţia prin grefă costală şi plăcuţe de titan, cu păstrarea 
articulaţiei temporo-mandibulare a permis ca închiderea şi deschiderea gurii să rămână 
neschimbată. Funcţia masticatorie a fost conservată prin aplicarea unei proteze dentare 
mobile, iar la 2 ani postoperator nu s-a constatat nici un semn de creştere asimetrică a 
mandibulei. Sacrificarea nervului alveolar inferior a însemnat pierderea sensibilităţii în aria de 
inervaţie. 

Gurol [11] este de partea autorilor care preferă rezecţia în bloc sau rezecţia parţială a 
maxilarelor, pentru a evita sau mimnimaliza recidiva. Acelaşi autor semnalează necesitatea 
(pentru tumori de mari dimensiuni) chirurgiei reconstructive adiţionale după intervenţia de 
extirpare a fibromului osifiant, datorită problemelor estetice şi funcţionale care apar (mai ales 
când dinţii sunt îndepărtaţi). Cazul publicat de Gurol în 2001 [11] se referă la o situaţie 
particulară de fibrom osifiant, de mari dimensiuni, dezvoltat pe mandibulă la o pacientă 
adolescentă cu retrognatism mandibular. Defectul creat de extirparea unei leziuni de mari 
dimensiuni este de obicei reconstruit cu o grefă osoasă, dar în cazul respectiv, după 
tratamentul ortodontic maxilar a fost preferată corecţia prin chirurgie ortognată (osteotomie 
sagitală mandibulară bilaterală) în locul reconstrucţiei prin grefă osoasă, datorită amplificării 
retroganţiei şi a distanţei dintre arcade după excizia leziunii, care nu permitea reabilitarea 
protetică. Zona edentată mandibulară a fost reabilitată prin protezare mobilă pe 3 implante 
dentare cilindrice. 

În cazul prezentat de noi, s-a optat pentru o rezecţie în bloc a masei tumorale, în ţesut 
sănătos, cu prezervarea doar a rebordului alveolar al mandibulei, primând ideea reducerii 
potenţialului de recidivă, dată fiind vârsta pacientei. De asemenea, defectul osos considerabil, 
rezultat în urma rezecţiei tumorale, a necesitat aplicarea imediată a unei tehnici de 
reconstrucţie adiţională, practicându-se osteoplastie prin grefon osos iliac menţinut pe atelă de 
titan care a refăcut conturul arcului anterior mandibular. 

Tratamentul de elecţie pentru fibromul osifiant este întotdeauna chirurgical; poate 
consta în excizii conservatoare (dacă leziunile sunt mici) sau dimpotrivă, să se axeze pe 
chirurgia radicală (când leziunile au dimensiuni mari, în special la nivelul maxilarelor) [11] 

Nu există dovezi ale transformării maligne a fibromului osifiant [4]. 
 
CONCLUZII 
Fibromul osifiant al maxilarelor este o tumoră benignă cu incidenţă scăzută în 

populaţia generală, fiind descoperită îndeosebi la tineri, raportul femei/bărbaţi variind după 
diverse statistici între 1,5 / 1 – 5 / 1. 

Fibromul osifiant al maxilarelor are dimensiuni variabile, iar localizarea cea mai 
comună este pe mandibulă, zona premolar-molară. 

Particularitatea cazului prezentat a constat în dimensiunile gigante ale tumorii, cu 
expansiune dominantă către marginea bazilară a mandibulei, ceea ce a permis conservarea 
tuturor dinţilor aflaţi în relaţie cu tumora prin rezecţii apicale şi obturaţii directe radiculare. 

Intervenţia de extirpare a fibromului osifiant cu localizare mandibulară a necesitat şi 
chirurgia reconstructivă adiţională (efectuată în aceeaşi şedinţă operatorie) din considerente 
estetice şi funcţionale. 
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THE PORCELAIN GALLBLADDER – CASE REPORT (Abstract): The porcelain gallbladder is a chronic 
frequenty alithiasic disease of the gallbladder with a 0.1% incidence among the other chronic cholecystitis. It’s 
characteristics are the bluish discoloration and brittle concistancy of a gallbladder with an extensively calcified 
wall. A 71 years-old female with intense pain in the right part of the upper abdomen, with a 12 years history of 
billiary symptoms was hospitalized in the First Surgical Clinic Iaşi. Abdominal ultrasonography diagnosis was 
gallbladder lithiasis. We performed a laparoscopic cholecystectomy; the operation was difficult because of 
adhesions and problems with grasping the thick gallbladder wall, but the postoperative course was uneventful. 
The histo-pathologic result of the specimen established the diagnosis of porcelain gallbladder. A calcified 
gallbladder is associated with an increased risk of gallbladder cancer, so laparoscopic cholecystectomy is 
indicated as surgical treatment. 
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INTRODUCERE 
Calcinoza veziculară, vezicula calcară sau vezicula „de porţelan” reprezintă o 

colecistopatie cronică nelitiazică. Ponderea ei faţă de celelalte colecistopatii cronice este de 
0,1%. Calcinoza veziculară se caracterizează prin calcificarea parţială sau completă a 
peretelui vezicular. Calciul se depune în perete sub formă de fosfat şi/sau oxalat de calciu. 
Vezicula calcară nu trebuie confundată cu bila calcică, în care conţinutul veziculei este alb-
lăptos şi conţine carbonat de calciu [1]. 

Diagnosticul este uneori dificil de stabilit pe baza datelor clinice şi paraclinice, fiind o 
surpriză intraoperatorie. 

Scopul acestei prezentări de caz este de a semnala existenţa acestei forme anatomo-
patologice de colecistită cronică la o pacientă cu simptomatologie biliară îndelungată, precum 
şi de a discuta despre tratamentul chirurgical adecvat. 

 
MATERIAL ŞI METOD Ă  
Pacienta B.A. în vârstă de 71 de ani a fost spitalizată în Clinica I Chirurgie Iaşi în 

perioada 12-17 februarie 2006. Simptomele la internare au fost: dureri persistente în 
hipocondrul drept, greţuri, vărsături bilioase, astenie psihică şi inapetenţă. Din istoricul bolii 
menţionăm că simptomatologia a debutat insidios în urmă cu 12 ani. În această perioadă 
pacienta nu a efectuat nici un consult medical şi a efectuat tratament naturist. 

Examenul clinic general evidenţiază o pacientă normoponderală, cu tegumente palide, 
uscate. La examenul local al abdomenului se constată ţesut adipos bine reprezentat, dureri în 
hipocondrul drept care se intensifică la palpare şi semnul Murphy pozitiv. Probele de 
laborator au evidenţiat doar un grad de anemie (Hb = 11,2 g%; Ht = 36%).  

Ecografia abdominală (Fig. 1) a evidenţiat un ficat cu structură granulară, iar colecistul 
fără conţinut lichidian, înlocuit de con de umbră (diagnosticul iniţial a fost de litiază 
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colecistică). Vena portă, calea biliară principală, pancreasul, rinichii şi splina de aspect 
ecografic normal.  

 

Diagnosticul preoperator a fost de colecistită cronică litiazică. S-a intervenit 
chirurgical laparoscopic, pneumoperitoneul fiind efectuat cu acul Veress. După introducerea 
trocarului optic, la explorarea celioscopică, s-a constatat un colecist cu perete sidefiu, dur, 
prehensiunea peretelui vezicular realizându-se cu dificultate. Expunerea colecistului a fost 
dificilă, datorită aderenţelor dintre vezicula biliară şi organele din jur (unghiul hepatic al 
colonului şi duoden). Colecistectomia s-a efectuat retrograd, disecţia elementelor pediculului 
şi a colecistului din pat, fiind dificile, datorită fenomenelor inflamatorii. Vezicula biliară a 
fost extrasă din cavitatea peritoneală într-o pungă de plastic. După controlul hemostazei, s-a 
plasat un tub de dren subhepatic. Evacuarea pneumoperitoneului şi sutura pielii au încheiat 
operaţia. Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă iar pacienta s-a externat la 3 zile 
postoperator. 

 

 
Examenul anatomo-patologic (Fig. 2) a evidenţiat colecistită cronică cu hialinizarea 

peretelui şi depozite de calciu (veziculă „de porţelan”). 

Fig. 1 Aspectul ecografic 

Fig. 2 Examenul histo-patologic (hematoxilină – eozină) 
hialinizarea peretelui şi depozite de calciu 
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DISCUŢII 
Etiopatogenia calcinozei veziculare nu este complet elucidată. Sunt incriminaţi 3 

factori: inflamaţia colecistului cu hialinizare şi sclerozare a peretelui; obstrucţia cisticului cu 
distensia veziculei şi absorbţia calciului biliar; ischemia cronică difuză a veziculei [1]. 

Clinic această patologie se manifestă prin dureri persistente în hipocondrul drept şi 
sindrom dispeptic. Palpator se poate evidenţia o tumoră rotundă, dură, sensibilă (semn 
evocator al veziculei de porţelan) [2]. Uneori semnul Murphy este pozitiv. În cazul prezentat, 
pacienta a avut un sindrom dispeptic de tip biliar, iar semnul Murphy a fost pozitiv. 

Pentru confirmarea diagnosticului sunt necesare explorări imagistice: radiografia 
abdominală pe gol evidenţiază o veziculă biliară radioopacă [1]. Ecografia abdominală poate 
arăta o imagine rotundă, hiperecogenă cu con de umbră posterior. În cazul pacientei 
prezentate, ecografia a suspicionat o litiază veziculară. Colangiografia intravenoasă poate 
confirma diagnosticul preoperator de veziculă de porţelan, prin „excluderea colecistului”. Alte 
explorări utile în precizarea diagnosticului pot fi computer tomografia şi imagistica prin 
rezonanţă magnetică. [3-5] 

Morfopatologic vezicula calcară are macroscopic un aspect caracteristic: perete alb-
sidefiu, dur sau fragil – „coajă de ou”. La percuţia cu o pensă apare un sunet asemănător celui 
de porţelan. Microscopic, mucoasa este absentă, peretele are o structură uniformă, 
sclerohialină şi depuneri calcare. În lumen pot exista calculi. [1] 

Tratamentul calcinozei veziculare este exclusiv chirurgical – colecistectomie pe cale 
laparoscopică sau clasică [1-6]. Colecistectomia laparoscopică este dificilă din cauza durităţii 
peretelui şi imposibilităţii de prehensiune instrumentală, rata conversiilor fiind ridicată [6]. 
Vezicula de porţelan este o stare precanceroasă având un risc de malignizare estimat la 25 - 
61% [1,6-8]. Pe statistica Clinicii I Chirurgie, în cele 46 cazuri de cancer de colecist, doar 
într-un singur caz examenul histo-patologic a evidenţiat asocierea carcinomului de veziculă 
biliară cu vezicula de porţelan [9]. 

 
CONCLUZII  
Calcinoza veziculară este o colecistopatie rară. Se poate asocia cu litiaza veziculară. În 

cele mai multe cazuri, explorările paraclinice accesibile (radiografia abdominală simplă, 
ecografia abdominală) pot confirma diagnosticul, dar surprizele intraoperatorii şi 
histopatologice nu sunt excluse. Colecistectomia este indicată de fiecare dată când se 
stabileşte diagnosticul datorită riscului crescut de malignizare. Colecistectomia laparoscopică 
este dificilă, iar rata conversiilor este ridicată. 
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ABDOMINOPERINEAL RESECTION OF THE RECTUM (Abstract): The abdominoperineal resection is a 
procedure that combine a low anterior resection and the complete perineal excision of the anus and rectum. The 
paper discuss the surgical anatomy of the rectum, the history, the indications and complications of the procedure. 
It is also described the technique of the abdominoperineal resection: the abdominal approach is through a lower 
midline incision, and then, the small bowell is packed into the upper side of the abdomen. The sigmoid colon is 
mobilized by the incising the posterior and lateral peritoneum. The peritoneal dissection is continued distally 
parallel to the rectum. The inferior mesenteric artery is identified and ligated just distal to the take off of the left 
colic artery or higher. The next step is the total mesorectal excision, performed by entering in the retrorectal 
space, in the avascular space of areolar tissue, above the promontory of the sacrum and anteriorly the presacral 
nerves. This plane should be continued by sharp disection laterally and caudally till the pelvic floor. Anterior 
dissection of the rectum is achived by incision the recto-vesical reflection and dissection of the Denonvilliers 
fascia (in men) and in women the mobilization of the rectum is finished by the incision and the dissection of the 
recto-vaginal reflection. The colon can be now divided proximally. The next step is the perineal resection: an 
eliptical incision is made to encompass the anus with an adequate margin of tissue. The skin edges are then 
grasped and the subcutaneous tissue is divided with cautery; the dissection is continued into the fat of the ischio-
anal fossa and the inferior rectal vessels are divided. The levator ani is than divided. After the complete posterior 
dissection of the rectum, the specimen may be delivered into the perineal wound and then, the anteriorly final 
dissection can be achived. In men the dissection plane is between the rectum and the prostate / urethra, and in 
women between the rectum and the vagina. After the complete dissection, the rectum can be removed. A 
terminal colostomy is performed. The operation is finished by the closure of the abdominal and the perineal 
wounds. This kind of operation can be performed in two-team synchronous combined operation or by 
laparoscopic approach. 
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I. DEFINI ŢIE 
Amputaţia de rect constă în îndepărtarea rectului în totalitatea sa, incluzând întregul 

aparat sfincterian ano-rectal, îndepărtarea sigmoidului distal şi confecţionarea unei 
sigmoidostomii abdominale terminale definitive (anus iliac, colostomie) [1-3]. 
 

II. ISTORIC 
Amputaţia rectală a fost realizată pentru prima dată de König, în 1882 [3]. Czerny a 

descris, în 1884, proctectomia pe cale perianală, cu o mortalitate descurajantă. Milles a descris 
metastaze în limfonodulii aflaţi de-a lungul mezorectului şi la nivelul pediculului mezenteric 
inferior în cancerul rectal. Eduard Quénu, în 1896, apoi Giordani şi Mayo, în 1903 
perfecţionează metoda [4-6]. În 1908, Milles este cel care a codificat tehnica amputaţiei 
monobloc de organ şi ţesut; el descrie abordul combinat, abdominal şi perineal, cu o singură 
echipă operatorie, pentru cancerul de rect. Lockhart şi Mummery descriu primii disecţia 
perineală a rectului prin abord abdomino-perineal, cu bolnavul în poziţie ginecologică [1-6]. 
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În 1885, Kraske a imaginat şi aplicat extirparea rectului pe cale sacro-coccigiană, metodă 
perfecţionată de Hochenegg, Kuster, Bergmann, Sonnenburg şi alţii. Roads descrie, în 1965, 
abordul simultan cu două echipe în amputaţia abdomino-perineală [1-6]. În timp ce în practica 
chirurgicală au fost introduse alte modificări, care vizau închiderea planşeului pelvin, 
închiderea plăgii perineale, alunecarea unui pedicul epiplooic în pelvis, drenajul, radioterapia 
şi realizarea stomiei, principiile de bază ale amputaţiei rectale, în primul rând cele oncologice, 
au rămas neschimbate.  

În ţara noastră, Nasta şi Mandache au adus contribuţii în realizarea acestei intervenţii 
[3]. În ultimele decenii, procentul pacienţilor cu neoplasm rectal ce necesită amputaţie 
abdomino-perineală a scăzut datorită îmbunătăţirii tehnicilor care permit anastomoze joase ale 
colonului cu rectul distal după rezecţia anterioară a rectului mijlociu şi superior şi, mai ales, 
datorită introducerii suturii mecanice. 
 

III. ANATOMIE 
Rectul este un organ pelvin care continuă sigmoidul, străbate spaţiul pelvin 

subperitoneal şi diafragmul perineal terminându-se la nivelul coccisului prin canalul anal. În 
acest traiect se descriu trei porţiuni: joncţiunea recto-sigmoidiană, rectul pelvin şi joncţiunea 
ano-rectală. Rectul se găseşte în totalitate situat în pelvisul osos. 

Joncţiunea recto-sigmoidiană, situată la nivelul vertebrei a 3-a sacrate (S3), continuă 
colonul pelvin pe o distanţă de 2-6 cm prezentând o serie de modificări asemănătoare rectului: 
mobilitate mai redusă, peritoneul acoperă numai faţa anterioară, teniile longitudinale dispar 
formând un strat continuu, apendicele şi haustraţiile dispar [3,5]. 

Rectul pelvin se întinde de la joncţiunea recto-sigmoidiană (S3) până la linia ano-
rectală, situată la 2 cm deasupra coccisului. Originea rectului pelvin este acolo unde colonul 
sigmoid mobil devine fix, iar peritoneul nu-i mai formează mezou. Rectul pelvin are o 
lungime de 9-13 cm, este larg, de unde şi numele de ampulă rectală. Coboară în concavitatea 
sacro-coccigiană descriind o curbură concavă anterior, până la vârful coccisului, unde se 
recurbează şi devine oblic inferior şi posterior. Peritoneul acoperă rectul în porţiunea 
superioară, pe peretele anterior şi lateral, iar posterior formează mezorectul care se continuă 
cu mezosigmoidul. În porţiunea mijlocie, peritoneul acoperă numai partea anterioară a 
rectului, de pe care se răsfrânge pe uter la femeie şi pe vezica urinară la bărbat formând 
fundul de sac Douglas [3-6].  

Rectul perineal are o lungime de aproximativ 3 cm, o circumferinţă de 5 cm şi un 
lumen virtual în condiţii obişnuite. Se consideră ca limită pentru marginea cranială locul unde 
fibrele muşchiului ridicător anal se întrepătrund cu cele rectale, iar pentru cea caudală orificiul 
anal.  

Menţinerea în poziţie a rectului este realizată prin mijloace de suspensie şi mijloace de 
susţinere, care previn prolapsul rectal. Mijloacele de suspensie sunt reprezentate de 
continuarea cu colonul pelvin şi de peritoneul pelvin, care se reflectă anterior de pe rect pe 
vezică sau uter, iar posterior se inseră la nivelul vertebrei S3 prin intermediul mezorectului. 
Fasciile fibroase care însoţesc vasele rectale mijlocii, cunoscute şi sub numele de aripioarele 
rectului ale lui Toma Ionescu, reprezintă, de asemenea, un mijloc de susţinere. Mijloacele de 
susţinere sunt reprezentate de muşchiul ridicător anal şi de aparatul sfincterian. [5] 

Raporturile rectului sunt (Fig. 1): 1) Rectul pelvin peritoneal, acoperit anterior şi pe 
părţile laterale de foiţa seroasă peritoneală pelvină, are raporturi anterior cu fundul de sac 
peritoneal recto-genito-vezical, respectiv recto-uterin la femeie, lateral cu ulucele peritoneale 
laterorectale, iar posterior cu spaţiul retrorectal unde se găseşte mezorectul, considerat hilul 
vasculo-nervos al rectului. 2) Rectul pelvin subperitoneal are raporturi anterior la bărbat prin 
fascia lui Denonvilliers, cu prostata, veziculele seminale, porţiunea terminală a canalelor 
deferente şi segmentul retrotrigonal al vezicii, iar la femeie cu peretele posterior vaginal. 



Anatomie si tehnici chirurgicale Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 

 206

Lateral, se găsesc ureterele şi arterele rectale mijlocii, iar posterior ţesut celular lax ce permite 
decolarea rectului. 3) Rectul perineal vine în raport anterior cu bulbul spongios, muşchiul 
transvers superficial, uretra membranoasă, vârful prostatei şi fibrele pubo-rectale ale 
muşchiului ridicător anal, iar la femeie, prin intermediul centrului tendinos al perineului, vine 
în raport cu peretele posterior al vaginului. Lateral, se găsesc fosele ischio-rectale cu 
grăsimea, vasele şi nervii de la acest nivel, iar posterior aparatul sfincterian se află în raport cu 
muşchiul ridicător anal, rafeul ano-coccigian şi glomusul coccigian. [3,5,6] 

Peretele rectal este format din: 1) Teaca serofibroasă este împărţită de un plan cranio-
caudal şi postero-anterior, corespunzător răsfrângerii peritoneului la nivelul recesurilor 
pararectale, într-o porţiune seroasă şi una fibroasă. Teaca seroasă a rectului se găseşte în cele 
2/3 antero-superioare şi se reflectă anterior realizând fundul de sac recto-vezical, respectiv 
recto-uterin la femeie, iar lateral ulucele pararectale ale lui Waldayer. Teaca fibroasă este 
alcătuită posterior din aponevroza presacrată, lateral din lamele sacro-recto-genito-pubiene, 
iar anterior din aponevroza prostato-peritoneală la bărbat, respectiv septul conjunctiv recto-
vaginal la femeie. Între pereţii rectului şi teaca sa sero-fibroasă se găseşte un strat subţire de 
ţesut celular lax care permite mişcările de distensie, ascensiune şi coborâre ale rectului. 2) 
Tunica musculară este alcătuită din fibre striate şi netede (longitudinale la exterior şi circulare 
la interior). Tunica musculară a rectului perineal formează aparatul sfincterian alcătuit din 
sfincterul intern, un inel muscular neted, de 3-6 mm grosime, cu o inervaţie vegetativă 
identică celei a ampulei rectale şi antagonistă cu a musculaturii rectului pelvin; septul 
intersfincterian, ale cărui fibre se întrepătrund cu cele ale ridicătorului anal; sfincterul extern 
striat, muşchi circular, voluntar care înconjoară în totalitate cele 3/4 inferioare ale canalului 
anal. Pe suprafaţa exterioară a sfincterului striat, în părţile laterale se află ţesutul celulo-grăsos 
al foselor ischio-rectale, iar pe suprafaţa sa internă, în porţiunea cranială, se află sfincterul 
neted. 3) Tunica submucoasă este mai laxă la nivelul rectului pelvin permiţând mucoasei să se 

pliseze şi mai slab reprezentată la nivelul rectului perineal. 4) Tunica mucoasă are un aspect 
roz închis şi este alcătuită din epiteliu şi corion şi are un aspect interior diferit în funcţie de 
nivel. [3,5] 

 
Conformaţia interioară este următoarea [3,5]: 

- Mucoasa rectului pelvin prezintă trei falduri oblice şi semilunare (valvulele lui Houston), 
cu concavitatea superior, care au rolul de a imprima o mişcare spiroidă bolului fecal. În 
partea inferioară, mucoasa rectală prezintă coloanele lui Morgagni (în număr de 10) care 

Fig. 1: Secţiune frontală prin pelvis, la nivelul rectului 
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sunt plicaturări longitudinale ale mucoasei determinate de proeminenţa venelor 
hemoroidale. 

- La 6-8 mm deasupra orificiului anal, mucoasa rectului prezintă valvulele lui Morgagni în 
formă de cupă („cuib de rândunică”), situate la extremitatea inferioară a coloanelor lui 
Morgagni. Îndărătul fiecarei valvule sunt situate criptele lui Morgagni în care se 
colectează cantitatea de mucus necesară defecaţiei. Se mai descrie o creasta pectineală sub 
forma unei linii festonate alcătuită din papile anale. La tuşeul anal, la limita dintre 
sfincterul intern neted şi cel extern striat se palpează linia intersfincteriană a lui Hilton 
(linia albă). 

 
Vascularizatia rectului este reprezentată de [1,3,5]: 
Arterele:  

- Artera rectală (hemoroidală) superioară, ram terminal al arterei mezenterice inferioare, 
care se împarte în două ramuri terminale pe faţa posterioară a rectului pelvin - un ram 
drept şi posterior şi altul stâng şi anterior. 

- Artera rectală (hemoroidală) mijlocie, ram al arterei iliace interne ce se îndreaptă spre 
părţile laterale ale rectului. De-a lungul ei se organizează ţesutul conjunctiv pelvi-
subperitoneal ce alcătuieşte aripioarele rectale ale lui Toma Ionescu. 

- Artera rectală (hemoroidală ) inferioară, ram al arterei ruşinoase interne, se desprinde la 
nivelul fosei ischio-rectale, o traversează orizontal pentru a se distribui rectului perineal. 

- Arterele rectale se anastomozează între ele alcătuind două arcade pararectale pe părţile 
laterale ale rectului, ce vor forma reţelele arteriale musculară şi submucoasă. 

Venele: 
- Venele rectale (hemoroidale) superioare colectează sângele venos din partea superioară a 

rectului perineal, după care, împreună cu venele sigmoidiene, formează vena mezenterică 
inferioară, care se varsă în vena portă. 

- Venele rectale (hemoroidale) mijlocii şi inferioare se varsă în venele iliace interne, fiind 
tributare venei cave inferioare. Venele rectale superioare mijlocii şi inferioare stabilesc o 
legătura între sistemul venos port şi sistemul venos cav inferior având importanţă practică 
în caz de hipertensiune portală. 

Limfaticele iau naştere într-o reţea mucoasă şi submucoasă din care derivă colectoare 
care se adună în pediculi ce urmează trei direcţii: 
- limfaticele superioare care urmează rectala superioară până în hilul rectal plasat la 

bifurcarea arterei rectale superioare, de unde merg ascendent cu limfaticele colonului 
sigmoid; aici se descriu patru staţii de limfonoduli - pe peretele posterior al rectului 
(Gerota), la bifurcarea hemoroidalei superioare (Mondor), hilul limfatic mezenteric Bacon 
la nivelul joncţiunii arterelor sigmoidiene cu hemoroidala superioară, staţia recto-
sigmoido-colică la originea colicii stângi; 

- limfaticele mijlocii şi laterale cuprind toţi limfonodulii din pelvis - staţia posterioară de pe 
vasele sacrate mijlocii şi laterale (premontorieni), staţia laterală din aripioarele laterale, 
de-a lungul arterelor hemoroidale mijlocii şi vaselor hipogastrice; 

- limfaticele inferioare, anale şi cutanate, se îndreaptă spre limfonodulii inghino-femurali 
(grupul supero-medial) sau, mai rar, traversează ridicătorii anali şi se varsă în limfonodulii 
hemoroidali mijlocii sau iliaci interni. 

Rectul pelvin este inervat de filete vegetative simpatice cu originea în simpaticul 
lombo-sacrat şi fibre vegetative parasimpatice din parasimpaticul sacral. Rectul perineal are o 
inervaţie somatică din sistemul nervos periferic (plexul sacral), atât pentru sfincterul extern 
striat, cât şi pentru ridicătorul anal. 
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IV. OBIECTIVE, PRINCIPII 
Amputaţia rectală pe cale abdomino-perineală, însoţită de colostomie terminală 

permanentă, tip Milles, constă în extirparea în bloc a rectului şi a sigmoidului, a ţesutului 
celulo-limfonodular perirectal, inclusiv a aparatului ano-sfincterian cu grăsimea ischio-rectală 
[1]. Aceasta respectă obiectivele unei intervenţii radicale deoarece permite întinderea 
limfadenectomiei pelvine în lărgime până la pereţii pelvisului, inclusiv limfonodulii inghinali 
(când este cazul), iar în înălţime până la nivelul staţiei aorto-mezenterice inferioare. Ca orice 
operaţie radicală, securitatea oncologică este criteriul care primează în alegerea tipului de 
operaţie. Există şi criterii nononcologice, legate de condiţiile locale şi generale (vârstă, boli 
asociate), care pot influenţa alegerea unui tip de operaţie. 

Obiectivul intervenţiei este reprezentat de îndepărtarea rectului cu aparatul său 
sfincterian şi suprimarea teritoriului peritoneo-celulo-limfonodular şi chiar a altor segmente 
de tub digestiv, dacă situaţia locală o cere. Fiind o intervenţie mutilantă, care se poate însoţi şi 
de sechele, pacientul şi familia vor fi avizaţi preoperator. 

Având în vedere situaţia profundă a rectului şi septicitatea sa, este necesară o bună 
pregătire preoperatorie şi, mai ales, prevenirea infecţiilor favorizate de deschiderea spaţiilor 
celulare pelvine. Chirurgia rectului este o chirurgie vasculară, motiv pentru care se va asigura 
o bună vascularizaţie a ansei sigmoidiene aduse în colostomie. Locul de colostomie trebuie 
marcat preoperator, la pacientul în ortostatism [2,5]. Preoperator, trebuie să se poarte cu 
pacientul şi cu familia acestuia o discuţie completă despre stomă şi complicaţiile acesteia. 
 

V. INDICA ŢII ŞI CONTRAINDICA ŢII 
Amputaţia rectului este intervenţia de ales pentru cele mai multe cancere ale rectului 

inferior, aflate la mai puţin de 8 cm de linia pectineală. Rareori, există cancere extrarectale 
extinse la rect, care necesită amputaţie abdomino-perineală. Este vorba de teratoame maligne 
şi condoame presacrate degenerate care invadează sfincterul anal. Alte tumori, precum 
cancerele de prostată, ale colului uterin sau tumori ovariene, pot invada direct sau să 
determine metastaze la nivelul rectului necesitând proctectomie totală. [3,5,6] 

Contraindicaţiile generale sunt cele ale unei intervenţii de amploare; cele locale se 
referă la cazurile depăşite, cu extensie la organele vecine, cu blocuri pelvine inextricabile. 
 

VI. PREGĂTIREA PREOPERATORIE 
Având în vedere că este o intervenţie de amploare, este important ca preoperator să se 

realizeze un bilanţ complet al bolnavului pentru a îmbunătăţi pe cât posibil starea generală. Se 
reface volemia şi se corectează anemia prin transfuzie. În tumorile joase este necesară o 
rectoscopie pentru a vedea invazia vezicii urinare, urografie i.v., ecografie endoluminală, 
ecografie hepatică şi CT. Se determină antigenul carcinoembrionar pre- şi postoperator. 

Pregătirea intestinului începe în dimineaţa zilei dinaintea operaţiei prin administrarea 
de Fortrans (dacă nu există semne de ocluzie sau subocluzie). În zilele premergătoare 
operaţiei se recomandă o dietă săracă în reziduuri. Se administrează per os antibiotice 
neresorbabile, de tipul Neomicinei, la care se adaugă Metronidazol. Dacă tumora este situată 
în apropierea anusului, intestinul este suplimentar evacuat cu ajutorul unui tub trecut dincolo 
de tumoră, prin care se aspiră secreţiile acumulate suprajacent. În dimineaţa operaţiei se trece 
o sondă urinară care va ajuta la identificarea porţiunii membranoase a uretrei la bărbat. 
Antibioterapia profilactică pe cale generală este începută la inducţie şi se continuă câteva zile 
postoperator. 

 
VII. ANESTEZIE 
Este indicată anestezia generală cu intubaţie oro-traheală. 
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VIII. DISPOZITIV OPERATOR 
Amputaţia rectului se face prin combinarea a două căi de acces: abdominală şi 

perineală. Aceşti doi timpi pot fi efectuaţi simultan, cu două echipe operatorii, fapt care 
scurtează intervenţia şi facilitează eliberarea rectului pelvin sau intervenţia este efectuată de 
aceeaşi echipă operatorie care va efectua succesiv timpul abdominal, apoi pe cel perineal al 

exerezei [1,2,4-8].  
Pentru intervenţia efectuată în două echipe, pacientul este aşezat în poziţie 

ginecologică şi în uşor Trendelenburg, cu suporţi pentru umeri. Abdomenul inferior şi 
regiunea perineală sunt pregătite de la început şi acoperite de câmpuri. 

Pentru intervenţia efectuată cu o singură echipă trebuie să avem la dispoziţie o masă 
de operaţie care să permită modificarea poziţiei pacientului în timpul operaţiei. Pacientul este 
aşezat în uşor Trendelenburg şi, după efectuarea timpului abdominal, se aşează membrele 
inferioare în poziţie ginecologică. Perineul bolnavului trebuie să se afle în afara mesei de 
operaţie. 

Chirurgul se aşează la stânga pacientului, iar pentru timpul perineal va sta între 
membrele inferioare ale acestuia. În intervenţia cu două echipe, echipa care efectuează timpul 
perineal va avea chirurgul aşezat între membrele inferioare ale pacientului. 

 
IX. INSTRUMENTAR 
În afara instrumentarului comun, format din trusa mare pentru intervenţii abdominale, 

mai este necesar un instrumentar special: depărtător autostatic, valve abdominale lungi, pense 
de coprostază, bisturiu electric şi material de sutură adecvat. Pot fi utile şi scurtează timpul 
operator, pensele de sutură mecanică linicară şi sistemul LigaSure®. 
 

X. TEHNICA OPERATORIE 
Se practică o incizie mediană suprapubiană prelungită puţin supraombilical. După 

protejarea peretelui prin câmpuri se montează un depărtător autostatic [1-8]. 
Explorarea manuală şi ecografică intraoperatorie a ficatului, a limfonodulilor 

preaortici poate decela metastaze. Se va inspecta şi palpa tumora şi se va aprecia extensia şi 
rezecabilitatea acesteia. Surprizele intraoperatorii sunt posibile şi pot limita operaţia la un 

Fig. 2 Expunerea colonului sigmoid şi a 
fundului de sac Douglas 

Fig. 3 Secţiunea peritoneului de pe marginea 
stângă a colonului 
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anus iliac lateral în tumorile invazive care ameninţă cu ocluzia sau la o rezecţie paleativă în 
tumorile necrozate, mai sus situate, care sângeră. Vena şi artera mezenterică inferioară pot fi 
ligaturate distal de originea arterei colice stângi [1,7,8]. 

 

 
După ce intestinul subţire este introdus într-un sac de plastic steril sau este fixat în 

etajul abdominal superior cu un câmp mare umed, următorul pas este mobilizarea sigmoidului 
care, în mod obişnuit, este fixat în fosa iliacă stângă. Sigmoidul este înclinat medial, astfel 
încât se pun în evidenţă benzile fibroase care îl fixează de peritoneul pelvin stâng (Fig. 2). 
Aceste aderenţe sunt secţionate cu un foarfece curb, apoi sigmoidul este mobilizat uşor către 
linia mediană. [1,7,8] 

Fundul de sac Douglas trebuie să se vadă bine, fundusul uterin fiind ridicat cu o valvă 
lungă sau fixat cu un fir transfixiant la partea inferioară a plăgii. Peritoneul de pe marginea 
stângă a colonului este ridicat cu o pensă şi secţionat cu foarfecele, de sus în jos, cu atenţie 
pentru a nu leza ureterul stâng (Fig. 3) [5]. 

Acesta din urmă va fi vizualizat pe întreaga sa lungime, la nivelul peretelui pelvin şi în 
jos către vezica urinară. Se pune în evidenţă uşor deoarece prezintă unde 
peristaltice.Următorul pas este secţionarea peritoneului de pe marginea dreaptă a sigmoidului. 
Pentru aceasta, mâna stângă a chirurgului, trecută în spatele intestinului, ridică reflecţia 
peritoneală dreaptă şi o separă de structurile subjacente, inclusiv ureterul, ceea ce permite 
secţiunea peritoneului cu foarfecele (Fig. 4). Ureterul drept este, de asemenea, eliberat prin 
disecţie boantă de-a lungul traiectului său pelvin. Rectosigmoidul este, astfel, eliberat şi se 
poate trece un fir deasupra leziunii. 

Chirurgul pătrunde cu mâna dreaptă în spatele rectului, în scobitura sacrată, pentru a 
elibera prin disecţie digitală boantă ampula rectală (Fig. 5). În mod obişnuit, rectul poate fi 
eliberat până aproape de coccis. Această manevră poate aprecia fixitatea laterală a tumorii şi 
arată dacă, într-adevăr, tumora poate fi mobilizată şi extirpată. 

După ce se stabileşte că rectul poate fi mobilizat, se trece la exereza propriu-zisă. 
 

Fig. 4 Secţiunea peritoneului de pe marginea dreaptă a colonului
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Exereza începe prin secţiunea între ligaturi a vârfului buclei sigmoidiene, cu 
înfundarea în bursă a celor două capete şi izolarea prin comprese mari înmuiate în Betadină, 
care vor fi bine fixate pe cele două capete. Capătul superior rămâne în fosa iliacă stângă 
aşteptând să fie folosit ca anus iliac, iar capătul inferior va fi mobilizat în afara abdomenului 
în timpul eliberării rectului. Cele două incizii peritoneale laterale se reunesc în faţa rectului, 
anterior faţă de fundul de sac Douglas. 

 

    
Fig. 5 Eliberarea posterioară a rectului 

 
Apoi, în mezorect se va ligatura trunchiul hemoroidal superior, dacă nu s-a ligaturat 

pediculul mezenteric inferior după originea arterei colice stângi (Fig. 6). Înapoia vaselor 
hemoroidale superioare se poate deschide cu foarfecele bont spaţiul celulos avascular dintre 
teaca rectului şi fascia presacrată (Fig. 7). Spaţiul corect se recunoaşte după uşurinţa cu care 
se face decolarea şi după absenţa sângerării. [1-8] 

Fig. 6 Ligatura pediculului mezenteric inferior Fig. 7 Disecţia spaţiului presacrat
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Anterior, teaca rectului aderă la planul uro-genital la bărbat şi la peretele posterior al 
vaginului la femeie [1-8]. Pornind de la secţiunea peritoneului din Douglas, o disecţie cu 
tampon montat sau cu foarfecele bont va decola rectul de-a lungul acestor spaţii anatomice 
clivabile (Fig. 8). La bărbat apar în câmpul operator, pe rând, vezica urinară, veziculele 
seminale şi prostata, iar la femeie istmul şi colul uterin, apoi fundul de sac Douglas şi peretele 
posterior al vaginului. În timpul decolării, vezica urinară şi planul genital vor fi ridicate cu o 
valvă lungă. [1-8] 

 

Se introduce din nou mâna stângă în concavitatea sacrată, se prinde rectul şi se 
deplasează spre stânga punând în evidenţă aripioara rectală dreaptă (Fig. 9). Această structură 
este prinsă cu o pensă, apoi este secţionată. Extremitatea rămasă în pensă este ligaturată. 
Disecţia digitală laterală trebuie să coboare cât mai jos, secţionând în prize succesive aripioara 
laterală şi aderenţele subjacente. În mod similar, se procedează la ligatura şi secţiunea 
pachetului hemoroidal mijlociu în aripioara laterală stângă. 

Eliberarea rectului pe cale abdominală se face cât mai jos, până la diafragmul pelvin 
format din ridicătorii anali. Aceasta va scurta timpul perineal şi va micşora pierderea de 
sânge. Sigmoidul rămas este exteriorizat peste peretele abdominal şi se va determina, dacă 
este nevoie, nivelul la care se face recupa pentru colostomia permanentă. Acest capăt trebuie 
să fie viabil şi trebuie să depăşească pe o distanţă de 5-8 cm suprafaţa pielii, luând în 
considerare grosimea ţesutului celular subcutanat şi distensia postoperatorie.De cele mai 
multe ori, secţiunea iniţială este cea care rămâne definitivă, capătul colic fiind eliberat de 
ciucurii epiplooici şi de grăsimea adiacentă. [1-8] 

Pentru a trece la timpul perineal, starea pacientului trebuie să fie stabilă, anestezistul 
apreciind cantitatea de sânge pierdută, care, la nevoie, va fi înlocuită. Laparotomia va fi 
acoperită prin câmpuri sterile, unul din operatori supraveghind scena operatorie abdominală. 
Poziţia bolnavului va fi modificată cu blândeţe, coapsele fiind aduse în hiperflexie pe bazin, 
iar perineul va fi tras în afara mesei de operaţie. Lampa este orientată corespunzător, iar la 
bărbat scrotul este ridicat şi fixat cu o bandă adezivă. Se pregăteşte o altă masă de 
instrumente, operatorul stând pe scaun, între coapsele pacientului, cu câte un ajutor de fiecare 
parte a sa. Opţional, rectul este curăţat de sânge şi de materii fecale cu antiseptice uzuale. 
Membrele inferioare şi fesele sunt acoperite prin câmpuri sterile. Un fir de cerclaj în bursă 
închide anusul şi îl trage în afară (Fig. 10).  

 

Fig. 9 Eliberarea anterioară a rectului Fig. 10 Ligatura aripioarei laterale
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O incizie semieliptică înconjoară jumătatea dreaptă a anusului, la 3 cm de bursa anală, 
deschizând larg grăsimea spaţiului ischio-rectal, pe care îl traversează până la planşeul 
ridicătorilor anali. Toate vasele care sângerează în acest spaţiu sunt pensate şi ligaturate. Se 
poate folosi bisturiul electric. Se practică o incizie similară pe partea stângă. Cele două incizii 
laterale se întâlnesc anterior la bărbat în spaţiul perineal ano-scrotal, iar la femeie în spaţiul 
ano-vulvar, dincolo de limitele anterioare ale sfincterului anterior striat. Posterior, inciziile 
laterale se reunesc în spaţiul ano-coccigian (Fig. 11). 

 

 
Rafeul musculo-tendinos recto-coccigian este secţionat anterior de coccis creând o 

breşă care va fi lărgită distal; se pătrunde astfel în spaţiul retrorectal. Pornind de la breşa 
posterioară din diafragmul ridicătorilor, cu degetul sub formă de cârlig, se va izola de partea 
dreaptă un mănunchi de fibre musculare, care va fi secţionat între două pense. 

Fig. 11 Închiderea anusului cu un fir în 
cerclaj; incizia cutanată 

Fig. 12 Eliberarea circumferenţială a 
canalului anal împreună cu aparatul 

sfincterian 

Fig. 13 Secţiunea şi ligatura 
ridic ătorilor anali 

Fig. 14 Eliberarea anterioară a 
rectului 
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Se continuă cu 2-3 prize pe dreapta secţionând ridicătorii, apoi se repetă manevra pe 
partea stângă (Fig. 12), până când rectul este eliberat rămânând aderent doar la planul anterior 
(Fig. 13, 14). Se vor aplica ligaturi sub pensele plasate pe ridicătorii anali. Degetele introduse 
în spaţiul presacrat vor evidenţia capătul sigmoidului, acesta fiind exteriorizat prin plaga 
perineală. Acest gest poate întâmpina greutăţi dacă tumora este voluminoasă sau dacă disecţia 
abdominală a fost incompletă. 

Chirurgul care supraveghează plaga abdominală poate să ajute la exteriorizarea 
sigmoidului prin împingerea capătului sigmoidian prin faţa sacului până când acesta poate fi 
prins şi tras de echipa perineală. Trăgând de acest capăt se pun în tensiune structurile care 
fixează faţa anterioară a rectului. Se vor secţiona, paramedian, fasciculele interne pubo-rectale 
ale ridicătorilor anali. Eliberarea anterioară a rectului perineal este mai simplă la femeie 
deoarece septul recto-vaginal permite separarea rectului de vagin, mai ales dacă se pătrunde în 
planul de clivaj cu ajutorul indexului stâng care apasă peretele vaginal posterior. La bărbat, 
disecţia este mai dificilă, mai ales la nivelul uretrei membranoase. Palparea sondei uretrale va 
facilita disecţia, localizând uretra şi prevenind lezarea accidentală a structurilor anatomice 
anterioare. Anusul este tras în jos şi înapoi urmărind planul de disecţie, care este înclinat 
posterior urmând curbura anatomică a rectului. Se va păstra contactul cu rectul, care nu 
trebuie deschis. Se secţionează, mai întâi, rafeul ano-bulbar, la 1-2 cm posterior de bulbul 
uretral, reperat prin palparea sondei uretrale. Apoi, se secţionează muşchiul recto-uretral, de 
fapt extremitatea anterioară a sfincterului intern striat, la distanţă de bulbul uretral. Urmează 
clivajul recto-prostatic prin găsirea planului corect de disecţie, orientat oblic posterior. Prin 
secţionarea ultimelor aderenţe anterioare se eliberează complet piesa. Se ligaturează bonturile 
musculare cu catgut gros. Loja rectală este examinată sub iluminare directă şi se ligaturează 
toate punctele de sângerare de pe peretele pelvin. Se spală cu ser fiziologic cald pentru a 
îndepărta cheagurile. Se controlează hemostaza, în condiţiile în care tensiunea arterială este 
normală. 

Loja rectală este drenată cu două sau trei lame mari de cauciuc, aşezate în concavitatea 
sacrului şi exteriorizate prin partea posterioară a plăgii sau cu două tuburi şi 1-2 meşe de tifon 
aplicate în locurile unde ni se pare că hemostaza este incompletă. Plaga este închisă cu fire 
separate resorbabile, în două planuri, unul profund care prinde bonturile ridicătorilor anali şi 
grăsimea subcutanată şi unul cutanat, cu puncte rare, care solidarizează pielea la planul 
profund. 

Pentru a reveni la plaga abdominală, membrele inferioare vor fi eliberate din flexie şi 
întinse pe masa de operaţie. Se îndepărtează câmpul rămas în cavitatea peritoneală şi se 
controlează hemostaza. 

Majoritatea autorilor recomandă peritonizarea pelvină, deşi alţi autori au renunţat la 
acest gest. Marginile peritoneale sunt mobilizate pe rând pentru a asigura o bună închidere a 
planşeului peritoneal. Peritoneul este prins cu o pensă cu dinţi şi mobilizat prin disecţie 
boantă cu o compresă. Sunt inspectate ureterele pentru a evita prinderea lor în sutură. 
Închiderea peritoneului se face radiar, cu surjet sau fire separate. 

Ultimul timp visceral al amputaţiei este colostomia terminală definitivă. Colostomia 
este creată printr-o incizie separată de 3 cm, al cărei loc este ales şi marcat preoperator, la 
pacientul aflat în ortostatism; este indicat să se ceară şi părerea unui somaterapeut şi să se 
obţină avizul în scris al pacientului şi/sau al familiei. Se preferă plasarea stomiei pe relieful 
muşchiului drept abdominal, înlocuirea cu un traiect subperitoneal a traiectului transperitoneal 
al colonului exteriorizat şi maturarea extemporanee a stomei. [1-8] 

Incizia cutanată este transversală, lungă de 3-4 cm. Se deschide foiţa anterioară a tecii 
dreptului, apoi se reclină medial corpul muscular evitând vasele epigastrice şi expunând teaca 
posterioară a dreptului. Se creează tunelul extraperitoneal bipolar pornind atât de la incizia de 
colostomie, cât şi de la marginea peritoneală rămasă după incizia foiţei stângi a 
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mezocolonului sigmoid. Decolarea peritoneului se face prin disecţie boantă digitală, astfel 
încât, după întâlnirea degetelor de la cele două mâini, se deschide un tunel larg peritoneo-
parietal prin care va trece uşor capătul sigmoidian proximal. Atunci când colonul sigmoid este 
prea scurt pentru a traversa uşor tunelul, se poate obţine o alungire printr-o decolare colo-
parietală a descendentului sau/şi secţionarea coardei formate de ultima arteră sigmoidiană, 
după ce se inspectează vascularizaţia colonului restant pe seama arcadei marginale. Odată 
preparat, colonul va fi mobilizat cu grijă în tunel pentru a nu rupe vasele din mezocolon, 
bontul colic depăşind cu câţiva centimetri suprafaţa tegumentelor (Fig. 15). Nu este necesară 
fixarea colonului la peritoneu. Se secţionează peretele colic la 5-6 mm de suprafaţa pielii 
verificând sângerarea tranşei de secţiune. Secţiunea se realizează progresiv, circumferenţiar, 
pe măsură ce tranşa deja secţionată este suturată la piele. Punctele de sutură colo-cutanate, 
distanţate la 4-5 mm, vor cuprinde toată grosimea peretelui intestinal (Fig. 16). Capetele 
firelor înnodate se lasă lungi pentru a fi uşor găsite şi îndepărtate la 10-12 zile postoperator. 
La sfârşitul executării colostomiei se va controla traiectul subperitoneal al colonului 
exteriorizat, care nu trebuie să fie comprimat sau torsionat în canalul său. 

 

După terminarea colostomiei se schimbă mănuşile şi instrumentele, se face controlul 
final al cavităţii peritoneale, se plasează decliv un tub de dren în fundul de sac peritoneal, scos 
prin contraincizie în fosa iliacă dreaptă, se scoate câmpul care fixa intestinul subţire şi se 
numără compresele. Se închide peretele cu fire separate neresorbabile şi se suturează pielea. 

Unii chirurgi preferă să deschidă colostomia după 48 de ore şi să realizeze sutura 
muco-cutanată cu fire separate trecute în timpul intervenţiei prin piele. La deschiderea 
colostomiei, mucoasa trebuie să aibă o culoare roz; chirurgul va tuşa colostomia pentru a fi 
sigur că lumenul intestinal este liber şi nu există nici o constricţie pe traiect. Este aplicată 
imediat o pungă transparentă de colostomie, cu un orificiu adecvat. 
 

XI. VARIANTE TEHNICE 
Amputaţia abdomino-perineală prin abord combinat sincron cu două echipe 
Timpul perineal al procedeului poate fi realizat sincron cu disecţia pelvină 

abdominală. Pacientul este aşezat în poziţie ginecologică, având regiunea perineală acoperită 
de câmpuri; masa de operaţie va fi înclinată în Trendelenburg accentuat. O a doua echipă 

Fig. 15 Exteriorizarea capătului colic proximal Fig. 16 Realizarea colostomiei terminale; puncte 
de sutură colo-cutanate 
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chirurgicală, plasată între membrele inferioare ale pacientului, începe timpul perineal al 
amputaţiei rectale atunci când echipa abdominală a început disecţia profundă în pelvis. 

Se închide canalul anal cu o bursă solidă, firele fiind lăsate lungi pentru a putea ajuta 
la tracţiune. Se face o incizie eliptică pornind de la mijlocul perineului la bărbat sau de la 
limita posterioară a orificiului vaginal la femeie, către un punct situat înaintea coccisului. 
Incizia este extinsă lateral astfel încât să includă întreg aparatul sfincterian. Incizia ajunge în 
fosa ischio-rectală până la ridicătorii anali, mergând extern foarte aproape de sfincterul striat. 
Vasele hemoroidale inferioare din ruşinoasa internă sunt ligaturate. Disecţia regiunii este 
facilitată prin plasarea unui depărtător profund care să separe grăsimea ischio-rectală de 
aparatul sfincterian. Ligamentul ano-coccigian este secţionat anterior de coccis, iar fibrele 
sfincterului extern sunt separate pe linia mediană posterioară până se ajunge la ridicătorul 
anal. Acesta este secţionat şi se pătrunde în spaţiul presacrat cu atenţie, fără a ridica fascia 
presacrată, în spatele căreia se găseşte un plex venos, sursă de sângerare supărătoare. Pentru a 
nu pătrunde în spatele fasciei presacrate, chirurgul abdominal va împinge anterior rectul 
orientând secţiunea şi disecţia în spaţiul retrorectal. Odată ce pelvisul este deschis, incizia este 
lărgită pentru a permite operatorului perineal să introducă un deget în pelvis. Muşchii 
ridicători anali sunt secţionaţi lateral, pe degetul plasat lateral de rect, de-a lungul planşeului 
pelvin. Secţiunea muşchiului se face lateral de banda pubo-rectală pentru a lăsa o manşetă 
adecvată pentru a închide planşeul pelvin, mai ales dacă bolnavul a beneficiat de radioterapie 
preoperatorie. În cazul unor tumori jos situate, voluminoase, ridicătorii vor fi secţionaţi lăsând 
o margine de siguranţă oncologică.  

Se tracţionează rectul preparat de echipa abdominală prin plaga perineală pentru a-l 
folosi ca tractor şi a expune faţa anterioară a acestuia pentru disecţie. Disecţia anterioară se 
face cu grijă, mai ales la bărbat, pentru a evita uretra şi capsula prostatică. Fibrele posterioare 
ale muşchilor transverşi perineali superficial şi profund sunt incizate transversal. Se identifică 
apoi rafeul median la nivelul muşchiului recto-uretral şi pubo-rectal. Este urmat rafeul median 
prin disecţie boantă utilizând un deget introdus prin abdomen în pelvis. Tracţionând rectul 
posterior se realizează comunicarea între perineu şi pelvisul anterior. Când secţiunea este 
completă, rectul poate fi îndepărtat. Pelvisul este irigat de sus prin plaga perineală, cu o 
soluţie salină caldă, conţinând Kanamicină 1%. Se controlează hemostaza şi se plasează 
profund în pelvis tuburile de dren. Muşchii ridicători sunt suturaţi pe linia mediană cu fire 
separate de material resorbabil, apoi se suturează şi pielea.  

Echipa abdominală închide peritoneul, realizează colostomia terminală şi închide 
peretele abdominal. 

 
Amputaţia abdomino-perineală rectală lărgită 
Infiltraţia tumorală a planului genital la femeie necesită lărgirea intervenţiei în funcţie 

de traiectul invadat de tumoră. 
În tumorile înalte ampulare superioare invazia are loc la nivelul uterului, în zona 

istmică, fapt care impune o histerectomie totală asociată amputaţiei. Aceasta simplifică 
intervenţia pentru că ablaţia organelor genitale interne degajează faţa anterioară a rectului, 
care urmează a fi rezecată. Bineînţeles, este necesară izolarea bilaterală a ureterelor. 

În tumorile mai joase, din partea mijlocie şi inferioară a ampulei, vaginul poate fi 
invadat, caz în care este indicată colpectomia posterioară asociată amputaţiei abdomino-
perineale. Se realizează o colpectomie posterioară longitudinală, în formă de jgheab, în bloc 
cu rectul tumoral, împreună cu marginile anterioare ale rezecţiei. Se practică, de obicei, 
abordul cu o singură echipă operatorie. Incizia care circumscrie anusul include şi peretele 
posterior al vaginului. După disecţia completă posterioară şi laterală, chirurgul scoate rectul 
din loja presacrată. Cu rectul tras în sus şi inferior, peretele vaginal posterior este tras 
posterior şi în sus, apoi se practică o incizie extinsă doar la 1/3 sau 1/2 din circumferinţa 
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posterioară a vaginului. Pe măsură ce incizia coboară spre perineu, se trec fire separate 
neresorbabile 2-0 pe peretele vaginal anterior restant realizând astfel un vagin nou, tubular, 
mai îngust. 

La femei, dacă s-a efectuat radioterapie preoperatorie, ovarele trebuie îndepărtate 
deoarece vor deveni nefuncţionale şi, teoretic, pot fi sediul unor viitoare metastaze. 

Amputaţia rectală însoţită de colpectomie posterioară parţială inferioară este indicată 
în neoplasmul anal, când penetraţia septului recto-vaginal este limitată la 1/3 inferioară a 
peretelui vaginal, fără invazia fundului de sac Douglas. 

Amputaţia abdomino-perineală asociată cu histerocolpectomie posterioară monobloc 
(operaţia Cuneo-Bloch) este indicată când neoplasmul rectal aderă la regiunea cervico-
vaginală; se poate efectua cu două echipe. La timpul pelvin, incizia peritoneului abdomino-
pelvin se continuă anterior până la faţa posterioară a vezicii, unde se găseşte planul de clivaj 
vezico-vaginal. Se identifică ureterele, apoi se ligaturează vasele utero-ovariene şi ligamentul 
rotund, apoi arterele uterine, în afara crosei, se expun şi se ligaturează arterele cervico-
vaginale evidenţiate prin tracţiunea uterului de partea opusă. În continuare, se eliberează 
rectul prin secţiunea aripioarelor laterale şi decolare posterioară; se secţionează peretele 
vaginal anterior şi se prelungesc în jos marginile laterale ale inciziei pe peretele vaginal 
posterior, care va fi exteriorizat în bloc cu rectul în timpul perineal. La timpul perineal, se face 
o incizie în U care circumscrie orificiul anal şi se continuă anterior pe marginile laterale ale 
peretelui vaginal posterior până se întâlneşte cu incizia începută pe cale abdominală. După 
mobilizarea posterioară şi laterală a rectului, acesta se eliberează anterior, secţionând în 
continuare peretele vaginal. Se face o hemostază atentă pe tranşa vaginală, apoi se suturează 
peretele vaginal cu fire resorbabile şi, parţial, plaga perineală, după ce se instalează drenajul. 

Recto-histero-colpectomia totală (pelvectomia posterioară) este asemănătoare cu 
tehnica descrisă anterior şi este indicată în cancerele rectale care au invadat lateral şi anterior 
şi zona cervico-vaginală. La timpul perineal, incizia circumscrie ambele orificii, anal şi 
vaginal, până la 2 cm sub orificiul uretral. Peretele vaginal anterior este dezlipit în sus la 
nivelul mobilizării abdomino-pelvine, protejând uretra care este cateterizată cu o sondă. 
Pentru a preveni incontinenţa produsă de prăbuşirea joncţiunii cervico-uretrale a vezicii, se 
recomandă suspendarea colului vezical cu un hamac aponevrotic. 

Asocierea la amputaţia abdomino-perineală a unei cistectomii totale, cu extirparea 
prostatei la bărbat şi histerocolpectomie totală la femeie, urmată de ureterocolostomie sau 
ureterostomie cutanată, este cunoscută sub numele de pelvectomie sau operaţia Brunschwig. 
Are indicaţii excepţionale în tumorile care invadează vezica urinară, prostata, regiunea 
cervico-vaginală, la bolnavi cu stare generală bună şi fără metastaze la distanţă.  

La bărbat, în timpul abdomino-pelvin, se mobilizează sigmoidul şi colonul descendent, 
se ligaturează pediculul mezenteric inferior, iar colonul este adus la perete în anus terminal în 
regiunea supraombilicală, dacă se practică ureterostomie cutanată sau în fosa iliacă stângă, 
dacă se implantează ureterul în colon. Ambele uretere sunt eliberate, se secţionează, iar 
capetele proximale, după mobilizare, se implantează în foselor iliace, la 4 cm deasupra 
spinelor iliace antero-superioare şi la 8 cm de linia mediană. Ureterele se fixează la 
aponevroză cu două fire, apoi se suturează la piele fără a fi tracţionate sau răsucite. Se 
ligaturează arterele hipogastrice şi se continuă disecţia celulo-limfo-ganglionară începută la 
originea mezentericei, pe peretele pelvin, până la sacru. Se ligaturează aripioarele rectale, 
vasele ischiatice, ruşinoase interne şi obturatoare. Anterior, se secţionează peritoneul 
prevezical, ligamentele vezicale inserate pe simfiza pubiană, iar lateral se ligaturează arterele 
vezicale. Prin disecţie boantă se eliberează baza vezicii şi se expune prostata. Colostomia se 
realizează la polul superior al plăgii. La timpul perineal, se incizează tegumentele perineului 
anterior până la nivelul bulbului uretral, posterior până la coccis şi lateral până la 
tuberozităţile ischiatice. Se secţionează transversal rafeul ano-bulbar, muşchiul recto-uretral şi 
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se evidenţiază uretra şi prostata. Se mobilizează rectul în spaţiul presacrat, se secţionează 
muşchii ridicători anali, apoi uretra membranoasă. Anterior, se secţionează ligamentele 
rămase între simfiză şi vezica urinară şi se exteriorizează, în bloc, prin perineu, organele şi 
ţesuturile mobilizate. Plaga perineală se meşează cu un sac Mikulicz.  

La femeie, la timpul abdomino-pelvin se ligaturează vasele lombo-ovariene, se 
secţionează după ligatură ligamentele rotunde, vasele uterine şi se izolează ureterele, care sunt 
apoi implantate la piele ca la bărbat. În perineu, se practică o incizie rombică, delimitată 
anterior de uretră şi clitoris, posterior de coccis şi lateral de tuberozităţile ischiatice. Se disecă 
spaţiul ischio-rectal, se secţionează ridicătorii anală şi se mobilizează rectul posterior. 
Anterior, se secţionează trigonul uro-genital, înaintea uretrei, inserţiile laterale ale vaginului şi 
inserţiile ligamentare vezico-pubiene. 

Ca o variantă la ureterostomia cutanată, se descrie tehnica uretero-colostomiei, care 
constă în implantarea termino-laterală a ureterelor în colonul sigmoid, pe tenie, rezultând o 
uretero-colostomie umedă. 

 
Amputaţia abdomino-perineală laparoscopică 
Carcinoamele rectale în stadii avansate, cu invazia grăsimii perirectale sau a 

structurilor adiacente (pT4) trebuie să fie excluse de la acest tip de intervenţie. Prezenţa 
nodulilor limfatici, evidenţiată ecografic, nu este, în mod obişnuit, o contraindicaţie pentru o 
disecţie pelvină. 
Indicaţia cea mai corectă o reprezintă cancerul rectal inferior stadiul II, situat la 5-6 cm 
deasupra liniei ano-cutanate [9,10]. 

Pacientul este aşezat în poziţie de litotomie, cu perfuzia montată la mâna dreaptă. 
Chirurgul stă în partea stângă, cu un ajutor în faţa sa şi cu al doilea ajutor alături. Monitorul 
este plasat la picioarele bolnavului. Sunt necesare eforturile coordonate ale întregii echipe, 
care trebuie să includă doi chirurgi egal antrenaţi, un cameraman bine instruit şi un asistent cu 
experienţă în chirurgia laparoscopică. Pacientul este plasat în Trendelenburg, cu coapsele 
flectate; înclinarea cu un unghi de 45-50° asigură deplasarea intestinului subţire spre 
abdomenul superior. Se instalează perfuzia şi cateterul urinar. 

Preoperator, se face pregătirea colonului cu Fortrans®. De asemenea, înaintea 
intervenţiei se va marca locul viitoarei colostomii. 

Se inseră 5 trocare în jurul ombilicului, într-un semicerc cu deschiderea spre pelvis 
(Fig. 17). Se instituie pneumoperitoneul cu un ac Veress. Se introduc 4 trocare de lucru de 12 
mm, în dreapta şi în stânga abdomenului inferior, acestea fiind singurele utilizabile pentru 
staplerele liniare. Trocarul superior stâng este plasat la nivelul marcajului pentru situsul de 
stomie. 

Se începe cu explorarea cavităţii abdominale şi a pelvisului folosind un laparoscop cu 
vedere la 30°. Intestinul subţire este împins spre abdomenul superior, accentuând gradul de 
Trendelenburg dacă intestinul nu rămâne în această poziţie; nu există pericolul ca un 
Trendelenburg extrem să creeze probleme. Uterul şi anexa trebuie ridicate printr-o ligatură la 
peretele abdominal şi ligamentul larg, oferind astfel o bună vizualizare a pelvisului inferior. 

Mobilizarea începe cu liza aderenţelor sigmoidului la peretele lateral. Sigmoidul şi 
colonul stâng sunt mobilizate (Fig. 18) [9,10]. 

Este importantă identificarea ureterului stâng în porţiunea în care intersectează iliaca 
comună stângă. O mobilizare corectă a mezosigmoidului permite răsfrângerea sigmoidului 
spre stânga şi secţiunea peritoneului în partea dreaptă, la nivelul aortei, între artera 
mezenterică inferioară şi hemoroidala superioară. Se creează o fereastră în mezosigmoid, între 
nivelul aortei şi axul vascular al hemoroidalei superioare, prin care se introduce  o pensă cu 
care se ridică sigmoidul şi mezosigmoidul spre peretele abdominal. Se continuă mobilizarea 
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în direcţie cranială a mezentericei inferioare. Datorită prezenţei unui ţesut avascular, 
mobilizarea în planul dintre aortă şi vasele mezosigmoidului nu este complicată. 

Se identifică trunchiul arterei mezenterice inferioare, se izolează, apoi se secţionează 
cu un stapler circular sau cu clipuri. Limita superioară a planului de disecţie a limfonodulilor 
este stabilită în funcţie de nivelul secţiunii trunchiului arterei mezenterice inferioare. 

După secţiunea colonului şi a mezocolonului cu un stapler liniar, capătul colonului 
este direcţionat cranial (Fig. 19). Se începe disecţia pelvină printr-o incizie în U a peritoneului 
din jurul rectului, medial şi caudal faţă de uretere. Se va deschide spaţiul fascial dorsal dintre 
fascia lui Waldeyer şi mezorect. 

 

 
Mobilizarea anterioară a rectului la bărbat se efectuează de-a lungul fasciei 

Denonvilliers, iar la femei de-a lungul fasciei recto-vaginale. Vezica urinară şi vaginul sunt 
deplasate ventral cu două pense, în timp ce rectul este ţinut sub tensiune cu o pensă. Disecţia 
trebuie efectuată cât mai profund posibil până la planşeul pelvin. După disecţia ventrală şi 
dorsală în spaţiul lateral al rectului, se ligaturează artera rectală mijlocie în aripioarele laterale. 
Se completează mobilizarea rectului cu secţiunea diatermică a ligamentelor laterale restante. 

Partea abdominală a operaţiei este completată prin realizarea unei stome finale prin 
înlocuirea trocarului de 12 mm de pe locul predeterminat pentru stomie cu un trocar de 20 
mm. Pielea din jurul trocarului este secţionată circular, iar fascia este incizată cruciform. 

După plasarea trocarului de 20 mm, capătul proximal al colonului este extras şi se 
suprimă pneumoperitoneul (Fig. 20). Stoma finală este fixată la perete cu sutură simplă. 

Se inspectează colonul descendent şi deschiderea sa la peretele abdominal prin scopie 
intraabdominală. Trocarele rămân plasate pentru timpul perineal al operaţiei care se 
efectuează de manieră convenţională, după descrierea de mai sus.  

Pentru un operator mai experimentat, mobilizarea rectului poate fi realizată cât mai jos 
spre planşeul pelvin. Se reinstituie un pneumoperitoneu uşor care să permită observarea 
eventualelor sângerări care se pot controla prin coagulare sau prin aplicarea de clipuri. În 
final, se plasează un tub de dren. 

 
 
 

Fig. 17 Amplasarea trocarelor în amputaţia de 
rect laparoscopică 

Fig. 18 Mobilizarea sigmoidului în 
amputaţia de rect laparoscopică 
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XII. INCIDENTE ŞI ACCIDENTE INTRAOPERATORII 
Un incident neplăcut este ruperea rectului tumoral din cauza tracţiunii aplicate în 

timpul abdominal sau în timpul disecţiei perineale. Efracţia rectală poate favoriza recidiva 
perineală şi are risc septic, de aceea antibioprofilaxia este importantă. Pentru a preveni aceste 
incidente, în afara disecţiei atente, în porţiunea terminală a colonului se poate introduce etanol 
40%, iar plaga perineală va fi spălată abundent cu ser fiziologic cald (38ºC). 

Un alt accident neplăcut este ruperea plexurilor venoase presacrate prin pătrundere în 
planul fals de clivaj situat posterior de fascia presacrată. Dacă fascia presacrată este ruptă în 
cursul disecţiei posterioare, se poate rupe sistemul venos vertebral, ceea ce determină o 
hemoragie severă, care este controlată prin tamponament sau prin aplicarea unei pioneze. 

Hemoragia intraoperatorie prin deraparea ligaturilor aplicate pe pediculii vasculari 
importanţi impune religaturare cu material neresorbabil. 

Un alt incident este secţiunea ureterului, care trebuie recunoscută intraoperator şi 
rezolvată. Lezarea vezicii urinare la bărbat se produce în timpul disecţiei anterioare a rectului. 
În caz de secţionare accidentală, vezica urinară este suturată în două planuri, cu material 
resorbabil, sub protecţia unei sonde a demeure [5]. 
 

 
XIII. ÎNGRIJIRI POSTOPERATORII ŞI COMPLICA ŢII 
Îngrijirile postoperatorii după amputaţia rectului se fac în funcţie de gradul şocului 

operator şi de cantitatea de sânge pierdut. 
Sângele pierdut trebuie înlocuit intra- şi postoperator. În plus, se va administra soluţie 

Ringer lactat, Hemacel şi se va monitoriza diureza. Antibioticele se administrează timp de 5 
zile. 

Sonda urinară este menţinută 3-5 zile. La bărbaţi, pierderea tonusului vezicii urinare 
poate fi una din complicaţiile postoperatorii. Sonda urinară va fi clampată pentru câteva ore 
pentru a verifica dacă pacientul simte senzaţia de umplere a vezicii urinare. Sonda urinară se 
suprimă dimineaţa pentru a observa dacă în timpul zilei apare globul vezical, care va fi 
evacuat. La vârstnici cu adenom periuretral şi dificultăţi de micţiune se va lua în discuţie şi o 
intervenţie endoscopică transuretrală. 

Drenajul peritoneal se suprimă după 24-48 de ore, în funcţie de cantitatea drenată. 
Drenajul perineal este retras progresiv, după 72 de ore. Pansamentele se fac cu mare grijă 
pentru a evita contaminarea lojei pelvine. Traiectul rezultat după îndepărtarea drenajului 

Fig. 19 Secţiunea colonului sigmoid cu un 
stapler liniar 

Fig. 20 Extragerea capătului proximal al 
colonului în anus iliac stâng 
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trebuie menţinut deschis până se închide cavitatea pelvină. Când se utilizează meşe, acestea 
vor fi menţinute 3 zile, apoi se scot progresiv. 

Protezarea colostomiei se face după deschiderea anusului. Anusul începe să 
funcţioneze după 3-4 zile, când se reia peristaltica. Dacă reluarea tranzitului este întârziată, 
apariţia scaunului poate fi stimulată prin administrarea de colinergice (Miostin). Înainte de a fi 
externat, pacientul este instruit asupra îngrijirii colostomiei şi va fi orientat să se înscrie într-o 
asociaţie de colostomizaţi, cât mai devreme posibil. 

Fiind o operaţie pelvină, amputaţia rectului are un mare risc tromboemboligen, de 
aceea profilaxia accidentelor tromboembolice cu heparină este foarte importantă. 
Complicaţiile care rezultă după amputaţia abdomino-perineală sunt similare cu cele apărute 
după orice procedură chirurgicală majoră: sepsis, embolia pulmonară, problemele plăgii, 
ocluzia intestinală postoperatorie, infarctul miocardic. 

Celulita pelvină ascendentă este gravă şi impune antibioterapie energică. 
Evisceraţia apare la bolnavii vârstnici, cu posibilităţi limitate de cicatrizare. 
Ocluzia mecano-inflamatorie poate fi produsă prin aderenţele intestinului subţire la 

suprafaţa pelvină deperitonizată sau printr-o defecţiune în realizarea colostomiei. 
De asemenea, este posibilă sfacelarea ansei colostomizate printr-un defect de 

vascularizaţie. 
Tulburările urinare sunt, în general, trecătoare, iar cele genitale pot fi date de leziuni 

ale nervului erector Eckhardt. 
Complicaţiile colostomiei sunt cunoscute: stenoze, eventraţii etc. 

 
XIV. SECHELE 
În afara colostomiei care, cu metodele actuale de îngrijire, este mai uşor suportată de 

pacient, după amputaţia rectului pot să apară o serie de disfuncţii urinare şi genitale. 
Disfuncţiile urinare apar, în special, la bărbaţi. Sunt determinate de rezecţia plexului 

presacrat, disecţia foarte apropiată de uretra membranoasă, hipertrofia de prostată asociată. 
Sonda Foley trebuie menţinută maxim o săptămână. Dacă simptomatologia urinară persistă 
după extragerea sondei, se va consulta un urolog. Rareori, bolnavul este externat cu sondă 
urinară permanentă sau se efectuează o prostatectomie endoscopică. La femei, poate apare 
incontinenţă urinară după rezecţia peretelui vaginal, care poate afecta controlul neurologic al 
uretrei. 

După amputaţia rectului pot să apară modificări ale dinamicii sexuale, cu impotenţă 
sexuală (până la 50% cazuri). De aceea, este important să se discute cu pacientul înaintea 
operaţiei şi să se înregistreze statusul sexual. Este important să se includă acest risc de lezare a 
funcţiei sexuale, ca şi necesitatea colostomiei ca o parte a consensului informat preoperator 
[6]. 
 

XV. REZULTATE, PROGNOSTIC 
Progresele obţinute în tehnicile de anestezie, monitorizarea perioperatorie invazivă au 

permis reducerea mortalităţii după amputaţia de rect la mai puţin de 2%. Morbiditatea 
postoperatorie ajunge până la 8%. Prognosticul este dependent de stadiul tumoral în 
momentul tratamentului (gradul de fixare a tumorii, invazia nodulilor limfatici pararectali), de 
grading-ul tumoral şi de tratamentul efectuat (chirurgie, radioterapie, chimioterapie, 
imunoterapie) [3]. 

Recidiva locală se întâlneşte la 3-32% din cazuri. Penetraţia peretelui, prinderea 
nodulilor limfatici, perforaţia rectului în cursul disecţiei, gradul de diferenţiere a tumorii sunt 
factori care influenţează recidiva locală. Radioterapia preoperatorie reduce rata recidivelor 
locale şi poate creşte rezecabilitatea în tumorile rectale mari [4]. 
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Supravieţuirea la distanţă este dependentă de stadiul tumorii, gradul de diferenţiere şi 
tratamentul efectuat. Supravieţuirea la 5 ani este de 100% la bolnavii în stadiul Dukes A după 
chirurgie şi radioterapie, de 85% în stadiul Dukes B şi de 73% în stadiul Dukes C. Aceste date 
demonstrează rolul adjuvant al radioterapiei în cancerul rectal operat [1,6]. 
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AMZA JIANU 
1881 – 1962 

Organizator şi creator de şcoală chirurgicală 

S-a născut la 7 iunie 1881, în comuna Fălcoi-Romanaţi. A 
urmat studiile secundare la Craiova, apoi s-a înscris la Facultatea 
de Medicină din Bucureşti, în 1901. A fost extern şi intern al 
Spitalelor Eforiei Civile.  

În perioada internatului l-a avut ca profesor pe marele 
chirurg Thoma Ionescu. Muncitor, entuziast, pasionat, imaginativ 
şi perseverent, devine cel mai preţuit elev şi colaborator al lui 
Thoma Ionescu. 

Abordează cu pasiune chirurgia experimentală devenind, 
încă din 1908, unul dintre pionierii chirurgiei experimentale şi 
funcţionale în România.  

În primii ani de activitate publică o serie de studii 
experimentale: „Disparision de la graisse des capsules surrenales 
apres fistules pancreatique chez les chiens” (Paris, 1908, în 

colaborare cu I. Bruckner) şi „Digestia stomacală a grăsimilor („fistulă duodeno-gastrică 
cutanată”) (Revista de Chirurgie, 1908). 

Se remarcă de tânăr prin teza sa de doctorat, din 1908, intitulată „Terapeutica 
chirurgicală în ulcerul stomacului” (225 pagini), bogat ilustrată şi cu o amplă bibliografie. 
Studiază experimental şi clinic rezultatele obţinute prin anastomoza gastro-duodenală, 
pilorectomia şi excluderea pilorului, modificările sucului gastric, ajungând la concluzii 
valabile şi la ora actuală. Teza a fost premiată cu medalia de aur. 

Experimentează pe câini rahianestezia înaltă, cu stovaină simplă sau în diferite 
combinaţii şi ajunge la formula stovaină 0,04 centigrame + 0,25 mg stricnină, pe care o 
prezintă, împreună cu Thoma Ionescu, la al 2-lea Congres Internaţional de Chirurgie de la 
Bruxelles, din 1908.  

Este preocupat şi de fiziopatologia digestivă şi întreprinde în această direcţie o serie de 
cercetări experimentale bazate pe metoda fistulei Pavlov, publicând chiar o tehnică asupra 
acestei metode. Astfel, studiază digestia gastrică a grăsimilor, cercetează modificările 
mucoasei antrale în urma excluziei pilorice, metodă de tratament a ulcerului, pentru care 
Thoma Ionescu are un procedeu original.  

Preocupat de ameliorări de tehnică şi crearea de noi metode chirurgicale, imaginează 
şi publică un procedeu original de tratament al paraliziei faciale prin transplantare de maseter, 
procedeu cunoscut în literatură ca metoda Jianu-Lexer. 

Toate aceste realizări au făcut să fie numit profesor de clinică chirurgicală la Iaşi, încă 
de la vârsta de 31 de ani, reuşind în scurt timp să organizeze un centru de chirurgie unde, 
ajutat de elevul său, Nicolae Hortolomei, va aborda cu succes toate domeniile chirurgicale. A 
introdus măsuri stricte de asepsie şi antisepsie. Se pare că este primul chirurg care a operat cu 
mască, bonetă, mănuşi de cauciuc şi halat sterile. 

Cea mai importantă realizare, care i-a adus consacrarea internaţională este crearea 
unui procedeu original de esofagoplastie, utilizând un tub confecţionat din marea curbură 
gastrică, procedeu publicat în „Deutsche Zbll. Chir.”, în 1912 şi în 1914. Metoda este 
menţionată în toate tratatele clasice şi, cu toate îmbunătăţirile aduse ulterior acestui procedeu 
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utilizat pe scară largă şi în prezent, ideea de bază şi meritul primordial rămân ale profesorului 
Amza Jianu. 

Dotat cu spirit de organizator şi creator de şcoală, stăruie şi reuşeşte să înfiinţeze un 
post de conferenţiar de radiologie, ataşat clinicii chirurgicale, fiind iniţiatorul învăţământului 
radiologic la Iaşi. Organizează primul curs de radiologie din Iaşi, sub conducerea doctorului 
Vignal, medic al Misiunii Franceze. 

De asemenea, Amza Jianu a organizat nucleul unui serviciu de oto-rino-laringologie. 
În 1920 este transferat la Bucureşti profesor titular la Clinica de Boli Urinare a 

Spitalului Colţea. Timp de 8 ani a practicat în această clinică nu numai chirurgie urinară, ci şi 
chirurgie generală.  

În 1930, profesorul A. Jianu este numit profesor de clinică chirurgicală la Spitalul 
Colţea; în 1946 clinica sa este mutată la Spitalul Filantropia, unde profesorul va funcţiona 
până la data pensionării, în 1949. 

A avut preocupări de neurochirurgie fiind considerat primul neurochirurg al ţării 
noastre. A imaginat un procedeu original de craniectomie decompresivă, în 1910 şi, în 
premieră la Iaşi, a efectuat cu succes extirpări de tumori ponto-cerebeloase. A promovat în 
această specialitate pe D. Bagdasar, Al. Moruzi şi D. O. Vasiliu. 

A fost preocupat de chirurgia membrelor. Este primul chirurg care introduce la noi în 
ţară cuiul Smith-Petersen în tratamentul fracturilor de col femural, realizând un aparat original 
pentru orientarea cuiului şi foloseşte pentru prima dată metoda Kuntscher în fracturile oaselor 
lungi. 

În timpul scurt cât a funcţionat ca profesor la Iaşi, Amza Jianu a reuşit să creeze o 
şcoală şi să formeze elevi care, la rândul lor, vor ocupa posturi de conducere, dintre care cel 
mai renumit a fost profesorul N. Hortolomei. 

Th. Firică îl caracteriza astfel: „Profesorul Amza Jianu a fost un clinician şi chirurg 
desăvârşit, pasionat, animat tot timpul de cel mai profund umanism, asociind arta şi tehnica cu 
conştiinţa şi bunătatea, a fost totdeauna prezent la datorie, nelipsit la contravizita, niciodată în 
concediu. 

Ca profesor, nu a lipsit niciodată de la orele de curs; vorbea clar şi simplu, fără cuvinte 
de prisos, se referea totdeauna la bolnavul pe care îl prezenta şi pe care apoi îl opera în faţa 
studenţilor. Ca şef de şcoală a crescut numeroşi elevi, unii dintre ei ajungând cadre 
universitare, alţii chirurgi de valoare”. 

 
E. Târcoveanu 
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CARCINOMA AND MALIGNANT MELANOMA WITH MULTIPLE META STASIS –

CASE REPORT –
D. Niculescu, Liliana Forţu, Mădălina Jacota

Abstract
We present the case of a 56 years old, women, known with Recklinghausen’s Disease (RD) since 15 
years old. She was in the evidence of Iaşi Endocrynology Clinic with nodulary goitre since ’97, 
being treated with Euthyrox until 2005. Due to symptomatology worsening (asphyxia feeling, 
agitation, palpitations, insomnia, irritability, dizziness) and to thyroid increase the surgical 
procedure was recommended. A right lobeisthmectomy was performed in 2005, but the 
Histopathology Exam revealed an occult Papillary Thyroid Carcinoma (PTC) pT1NxMxG1 
(sclerous infiltrative 3 mm node) on joint nodular goitre with metaplasia, hemorrhage, sclero
hyalinisation and lymphomatous thyroiditis aspects. She was treated with L Thyroxin, chemotherapy 
(Cisplatinum, Dacarbazin) and radioactive iodine therapy. After oncological evaluation she was 
addressed to the First Surgery Clinic for thyroidectomy totalisation and the treatment of an umbilical 
tumour occurred after the fourth cure (June-July 2005). The patient was evaluated by physical exam, 
ultrasonography and computed tomography (cervical and abdominal) which revealed tumours in the 
cervical region and in the liver. Thyroidectomy totalisation with limphadenectomy and an abdominal 
laparoscopy and biopsy were performed. The pathologic exam diagnosed multiple metastasis of 
malignant melanoma (MM) localized in the cervical region, in the liver, great omentum and cervical 
limphatic nodes. The postoperative follow-up revealed multiple bone mestastasis from the 
malignanat melanoma. The case particularities were: association of RD with 2 primitive malignant 
tumours (occult PTC and MM), both diagnosed histopathologically and the multiple bone metastasis 
developed in a short time.

General informationGeneral information
� S.M. 56 years old, female, from Botosani county 

� Admitted to Ist Surgery Clinic St. Spiridon Hospital 
Iasi (17-31.10.2005) 

Reasons for admission:
� Indication of thyroidectomy totalisation

� Occurrence of a round, firmly, badly defined, 
unpainfultumourof 2 cm in diameter, under the 
umbilicus.

AnamnesisAnamnesis

insignificant family history:
� mother deceased at age 80-HBP, paralysis by stroke
� father aged 86 –operated on for prostate adenoma 3 years ago
� a brother with High Blood Pressure 
� a sister, two sons in apparent health

physiological personal history:
� menarche at age 17 under progesterone treatment
� 4 pregnancies: 2 deliveries (3800, 4850 g), 2 abortions
� irregular and painful menorrhea

� last menorrhea at age 46- surgical menopause

PersonalPersonalmedical historymedical history

� Recklinghausen Neurofibromatosisdiagnosed at age 15

� Cauterization of pigmentary naevusat age 17

� 1996 uterine fibromatosis (total hysterectomy with anexectomy)

� 1997 nodulary goitre; Chronical Ischemic Cardiopathy. 
Arrhythmia: ventricular extrasystoles. Tachycardia. Hypertensive 
Angiopathy. Hypocalcaemia

� 1999 cervical spondylosis 

� 2003: High Blood Pressure

� 2004: glaucoma

� 2005: osteoporosis, neurosis related disorder; occult papillary 
thyroid cancer; chemotherapy, radioiodine therapy

Lifestyle conditionsLifestyle conditions: : medically retired (worker), non medically retired (worker), non 
smoker, denies alcohol and coffee intakesmoker, denies alcohol and coffee intake

History of present illness
� 56 year old patient, known with Recklinghausen’s Disease (RD) 

since she was 15(diagnosed at Iasi Dermathology Clinic) is in the 
evidence of Iasi Endocrynology Clinic with nodulary goitre since 
’97, being treated with Euthyrox until 2005

� On a reevaluation (21-23.02.2005), due to symptomatology 
worsening(asphyxia feeling, agitation, palpitations, insomnia, 
irritability, dizziness) and to thyroid increase the surgical 
procedureis recommended, for which she is sent to Ist Surgery 
Clinic 
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She is admitted to She is admitted to IstIst Surgery Clinic St Surgery Clinic St SpiridonSpiridon IasiIasi (24.02(24.02--8.03.05)8.03.05)

� On the surgical intervention (28.02.05),the intraoperatory 
macroscopicaspect (nodular, increased Right Thyroid Lobe and 

normal Left Thyroid Lobe), with technically impossible 
extemporaneous exam, imposed right lobeisthmectomy.

� Paraphinum Histopathology Exam:

occult Papillary Thyroid Carcinoma pT1NxMxG1(sclerous 
infiltrative 3 mm node) on joint nodular goitrewith metaplasia, 
hemorrhage, sclero hyalinisation and lymphomatous thyroiditis
aspects.

occult papillary carcinoma, HE, ob. x 4      occult papillary caoccult papillary carcinoma, HE, ob. x 4      occult papillary carcinoma, van rcinoma, van GiesonGieson, ob. x 4, ob. x 4

� Postoperatorythe patient was taken over by the endocrinologistwho 
guided her to Oncologyfor specialty treatment.

� She addresses Cluj Oncology Institute on 22.03.05 where she is 
treated withL Thyroxin, chemotherapy(Cisplatinum, Dacarbazin) 
and radioactive iodine therapy. 

� After oncological evaluationshe is addressed toIst Surgery Clinicfor 
thyroidectomy totalisation and treatment for an under umbilical
tumour occurred after the fourth cure (June-July 2005).

General Physical ExamGeneral Physical Exam
Normal except Body Mass Index=30.42, excessive fat tissue

Local Physical Exams:

� Posterior thorax hyper pigmentationwith lichenifiation, 
multiple disseminated hairy pigmentary naevus; diffuse 
mollusca fibrosa type neurofibromas

� Firmly, badly defined, unpainful 2 cmtumour, localised under 
the umbilicus.

� At the anterior cervical region, on the right anterior-lateral 
side there is a palpable, unpainful, 4/3 cm tumour, mobile
under the superficial plans

Clinical ExamClinical Exam

Laboratory testsLaboratory tests

hyperglycemia(114mg%),anaemia(Hb=11,5 g%, Ht=42,3-35,8%), 

leucocytosis, increased ESR(35 mm / 1h, 68 / 2 h)and ALP (97). 

The other are normal: urea, creatinine, AST, ALT, PT, GGT, amilasis, Na, K, Cl, 
Ca, Mg, Alkaline reserve, PLT, coagulation tests, urinalysis, ECG, chest Xray

Thyroid Ultrasound : 

� No Right Thyroid Lobe. 

� Right neck vessels are pushed in front by a hyperecogenous
inhomogenous badly defined, vascularised structureof 
50/35 mm, with liquid areas (adenopathy). 

� Small Left Thyroid Lobe (2/11/25 mm); 2 liquid structures 

� Absence of left laterocervical adenopathy 

Abdominal ultrasoundAbdominal ultrasound

� liver of normal dimension has a 24 mm formation on segment VI a 24 mm formation on segment VI 
and a 26 mm one in VIII. and a 26 mm one in VIII. 

� Under the livercompressing the gall bladder and the right kidney 
vessels: a 68/58 mm a 68/58 mm hyperechogenoushyperechogenousformationformation with a 23 mm 
transonic central area. 

� The umbilical tumour at 8 mm deep: a 23/18 mm wavy surface 
vascularised inhomogenous-hyperechogenoushyperechogenousformationformation
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Surgical procedureSurgical procedure 21.10.200521.10.2005

Thyroidectomy totalisation with laterocervical nodes Thyroidectomy totalisation with laterocervical nodes 
ablation. Surgical protocolablation. Surgical protocol

� Atypical cervicotomy to avoid the pigmentary area.

� Take-off and suspending the muscle-cutaneous structures. 

� Incision of the median raphe: adherence of the sub hyoid muscles which 
imposed sectioning them.

� On entering the loge: absence of right thyroid lobe and isthmus; 
evidence of a 3 cm structure resembling an adenopathy at evidence of a 3 cm structure resembling an adenopathy at 
vascularvascular--nervous package levelnervous package level. 

� Tumour ablation , sent for extemporaneous exam

� Presence of a lymphatic cell tissue- removed for paraphinum 
histopathological exam

� LTL macroscopically normal. Total left lobectomy. No left adenopathy. 
Haemostasis control, Y tube drainage, skin suture, dressing.

Abdominal timeAbdominal time
�� Approach with 3 Approach with 3 trocarstrocars of 10 mm, exploration reveals 

an under liver 5 cm tumour. 

� No ultrasound liver metastasisconfirmed. 

�� Laparotomy; ablation of the under liver tumourLaparotomy; ablation of the under liver tumour which 
resembles an adenopathy and is sent for extemporaneous 
exam, as well as a metastatic aspect structure on the 
great epiploon and a 3 cm capsulated firm under navel 
wall formation . Wall reconstruction, skin suture, dressing.

Postoperatory evolutionPostoperatory evolution: surgically favourable

Oncology and endocrinology monitorisation and treatment
are recommended

ParaphinumParaphinum Histopathology Exam:Histopathology Exam:
Left Thyroid LobeLeft Thyroid Lobe
-macroscopically: 2/1.3/0.5 cm

- microscopically: MM metastatic nodewith epithelioid
cells, with isolated melanin pigment cellson a colloid 
goitre with a hyper functional micro adenoma 

HE, ob. x 4                            Fontana, numerous cells with          
melanin pigmentation

ParaphinumParaphinum Histopathology ExamHistopathology Exam
Lateral-cervical 
adenopathy

Wall abdominal 
tumour

Extemp massive carcinomatous
infiltration badly differenced 
with tubular and papillary 
differentiation in hotbed

diffuse carcinomatous
infiltration badly 
differenced with 
papillary hotbed and 
fibrous stroma

Paraphinum: 
macroscopically

5/3,7/2,7 cm firm node. 
Compact whitish and 
necrotical- haemorrhagic areas 

white-grey, 
compact, defined 
3,5/3/2,7 cm node

Paraphinum: 
microscopically

lymphatic nodes with total, lymphatic nodes with total, 
predominantly predominantly epithelioidepithelioid MM MM 
MTS. Broad necrosis areas and MTS. Broad necrosis areas and 
isolated melanin loaded cellsisolated melanin loaded cells

MM node, the same MM node, the same 
aspect as the aspect as the 
laterocervical nodeslaterocervical nodes
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ParaphinumParaphinum Histopathology ExamHistopathology Exam

�� supraclavicularsupraclavicular nodesnodes: intense MM MTSMM MTS in 2 out of 3 nodes

�� great great epiploonepiploon MTSMTS : tumour node with joint MM aspectjoint MM aspect (epithelioid
and spindle cells) necrosis areas and low melanin pigmentation

�� under liver tumourunder liver tumour : same aspectsame aspect, but intense pigmentation

ob x 20, HE, epithelioid cells type       HE, ob x 10, spindle cells proliferation      Fontana, ob x 10 numerous cells
with melanin pigmentation

DiscussionsDiscussions
Diagnosis on releaseDiagnosis on release::

� main diagnosis: malignant melanomamalignant melanomawith metastasis: 
Under liver tumour, Abdominal parietal tumour, great epiploon 
MTS, laterocervical Adenopathy, LTL Metastasis; Supraclavicular
adenopathy

�� secondary diagnosissecondary diagnosis

- Operated occult papillary thyroid carcinoma
- Recklinghausen Neurofibromatosis
- Chemotherapy
- Radioiodine therapy 
- first degree obesity

Neurofibromatosis
� genetical systemic diseaseof 8 types with cutaneous, neurological 

and bony manifestations. 

� The most frequent (85%) is the Ist type: Von Recklinghausen’s
Diseasedescribed in 1882, with 1/3.000incidence. 

�� Clinical manifestationsClinical manifestations: : 
• cutaneous: neurofibromas from Schwann cells, fibroblasts, mastocytes 

and vascular elements; "cafe au lait" spots, ephelides, pruritus)

• neurological: tumours, dysfunctions

• endocryne; ocular: Lisch nodes; bony 
• NF malignisation

Associated cancersAssociated cancers: nephroblastoma, rhabdomyosarcoma, 
retinoblastoma, malignant melanoma, leukaemia. 

RD differential diagnosisRD differential diagnosis::
•the other Neurofibromatosis

•McCune-Albright syndrome("cafe au lait" spots, precocious 
puberty, bony symptoms)

• Carney syndrome(lentigines, cutaneous and cardiac mixoma, 
ephelides, hamartomas, pigmentary naevus, endocrynetumours, 
amyotrophy, obesity, osteoporosis, High blood pressure, 
deafness, hyperglycemia, mental delay)

• Westerhof syndrome("cafe au lait" spots, hypo pigmentation, 
mental delay)

• Bourneville sclerosis

• overlap NF- Noonan syndrome

Treatment: symptomatic, ablation of the NF with 
malignisation signs, periodical check-ups

Papillary thyroid carcinomaPapillary thyroid carcinoma
� the most frequent TC, the best prognosis. 
� Lymphatic, rarely by blood metastasis 
� Treated by total thyroidectomy and cervical 

lymphadenectomy, adjuvant methods. 

� The occult types(under 5 mm) are accidentally discovered 
during thyroid resection for other diseases (goitre, Basedow)

MalignantMalignant melanomamelanoma: 
• Etyology factors: pre-existent naevus, dysplastic naevus, giant 

congenital hairy naevus, trauma, UV radiations. 

• Types: lentiginous, superficial, nodular, acral-lentiginous, 
unclassified forms. 

• Very reserved prognosis; treatmentby tumour excision.

PostoperatoryPostoperatoryevolutionevolution
On 28.02.the patient has a 3 day oldundermandibleundermandible formationformation

(4/5 cm, tough, immobile) and a 2 cmzygomathiczygomathicone and
diffuse bone pain.

MM will continue to metastasiswith fast compression, traction, 
invasion of near structures.
Possible malignisation of other RD lesions.
Very reserved prognosis. Needs periodical oncology check-up.
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Whole body Whole body scintigramscintigram

Tc99 and Medronate (27.02.06): multiple multiple 
bone MTSbone MTS::

- Hyperfixation in shoulder joints, 
especially the left one where seems to 
invade the humerus head

- Inhomogeneous spine fixation - small zone 
of moderate hyperfixation on D2

- Hyperfixation on the posterior bow of 
right C7 rib

- Moderate hyperfixation zone: right 
sacrum-iliac joint 

- Hyperfixation zone: left knee
Now she is in the territorial oncology Now she is in the territorial oncology 

clinicclinic’’ s evidence.s evidence.

Case particularitiesCase particularities
• Rarity of RD occurred probably by spontaneous mutation(no 

RD in the family history)

• Association of RD with 2 primitive malignant tumours: occult 
PTC and MM, only one (MM) constantly associated with RD, both 
diagnosed histopathologically

• The giant congenital hyper pigmentationon all posterior thorax 

• Concurrence of no less than 6 MM metastasis
• After 4 months: 2 more fast growing subcutaneous tumours and 

multiple bone MTS, on a relatively good health state

• MM evidenced by MTS
Difficulty of differential diagnosis between nodular metastatic 

MM, Carney syndrome- 150 cases world wide and melanocyte 
schwannoma

ConclusionsConclusions

� Evolution in RD can be long with good general status

� The possibility of RD occurrence by spontaneous 
mutation, of cutaneous lesions’ malignisation, of PTC 
association

� The certainty diagnosisis given by the 
Paraphinum Histopathology Exam 

� Tumour ablation and adjuvant therapy delay the 
evolution and increase life quality

� The need of tight surgeon-oncologist-hystopathologist
cooperationand of careful supervision of the pacients’
condition
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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 
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HEPATOGASTROENETEROLOGY 
vol. 53, nr. 68, martie – aprilie 2006 

 
A apărut numărul 68, vol 53 al revistei 

Hepato-Gastroenterology, jurnalul oficial al 
International Association of Surgeon and 
Gastroenterologists (IASG) care îi are ca 
editori şefi pe N.J. Lygidakis şi E. Moreno 
Gonzalez. Revista este structurată pe mai 
multe secţiuni în care sunt prezentate ultimile 
progrese înregistrate în tratamentul medical şi 
chirurgical al diferitelor afecţiuni din sfera 
hepatobiliopancreatică şi a tubului digestiv. 

În prima secţiune, rezervată 
comunicărilor speciale, Guido Beldi şi 
colaboratorii de la Spitalul Universitar din 
Berna au efectuat un studiu menit să 
stabilească metodologia, fezabilitatea şi 
siguranţa intraoperatorie a colangiografiei 
fluoroscopice tridimensionale la pacienţii care 
suferă o rezecţie hepatică. 

În următoarea secţiune rezervată 
arborelui biliar, găsim articolul lui Panagiotis 
Katsinelos şi colaboratorii de la Spitalul 
Universitar din Thessaloniki, Grecia, care ne 
prezintă experienţa lor în tratamentul 
endoscopic al fistulelor biliare postoperatorii. 

Autorii recomandă sfincterectomia endoscopică şi endoprotezarea căii biliare principale ca 
tratament de elecţie al fistulelor biliare postoperatorii. 

În secţiunea practicii clinice reţinem articolul lui Seung Hyuk Baik şi colaboratorii de 
la Universitatea Yonsei, Seul, Coreea de Sud care au studiat rezultatele postoperatorii după 
implantarea de stent metalic pentru cancer colorectal ocluziv. Autorii au efectuat un studiu 
comparativ între 2 loturi de pacienţi care au suferit intervenţii elective după cancer colorectal 
ocluziv ( un lot de 18 pacienţi  la care s-a montat stent metalic şi un lot de 19 pacienţi la care 
s-a efectuat colostomie temporară în urgenţă). Deoarece inserţia de stent metalic expandabil în 
cancerul colorectal ocluziv se asociază cu rezultate mai bune postoperatorii şi cu o durată de 
spitalizare mai scurtă, această procedură este o bună „bridge to surgery”. 

În secţiunea colorectală, primul articol îi aparţine lui Aysegul Ozakyol şi colaboratorii 
care au încercat să determine frecvenţa supresiei p53 şi amplificarea N-myc în cancerul 
colorectal prin metoda hibridizării fluorescenţei in situ şi relaţia lor cu parametrii clinici. 
Următorul articol vine de la Soichi Tsutsumi şi colaboratorii de la Universitatea Gunma, 
Japonia, care au efectuat un studiu clinic faza I pentru a determina dozele, siguranţa şi 
eficacitatea combinaţiei chimioterapiei S-1(fluoropyrimidină S-1 cu câtiva modulatori) cu 
cisplatin şi irinotecan ca a doua linie de tratament adjuvant în cancerul colorectal rezistent la 
5-FU. Un alt studiu faza I, efectuat tot în Japonia de Yoshiyuki Yamaguchi şi colaboratorii 
încearcă să stabilească siguranţa şi eficacitatea regimului chimioterapic care foloseşte 5-
Fluorouracil şi leucovorină la pacienţii cu cancer colorectal metastatic. Isao Hirayama şi 
colaboratorii de la Universitatea Gunma, Japonia care au studiat efectele gumei de mestecat în 
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îmbunătăţirea motilităţii intestinale la pacienţii cu cancer colorectal. Angelica Habr-Gama şi 
colaboratorii de la Universitatea de Medicină din Sao Paolo, Brazilia au efectuat un studiu în 
care au evaluat rezultatele postoperatorii după rectosigmoidectomia perineală combinată cu 
repararea muşchiului ridicator anal în tratamentul prolapsului rectal. 

În secţiunea rezervată afecţiunilor esofagiene, HN Nguyen şi colaboratorii de la 
Universitatea din Aachen, Germania au studiat prin manometrie relaţia dintre tranzitul 
bolusului alimentar şi relaxarea sfincterului esofagian inferior, descoperind că relaxarea 
sfincterului se produce predominant când bolusul alimentar ajunge în esofagul distal. 

În următoarea secţiune rezervată afecţiunilor gastrointestinale, primul articol îi 
aparţine lui Neven Ljubicic de la Spitalul Clinic „Sestre milosrdnice” din Zagreb, Croaţia. 
Acesta a efectuat un studiu prospectiv în care a demonstrat eficacitatea clipării endoscopice a 
leziunilor Dieulafoy sângerânde. Următorul articol îi aparţine lui M Ishikawa şi colaboratorii 
de la Spitalul Naţional Kochi, Japonia care au studiat diferenţele în răspunsul fiziologic al 
pacienţilor care au dezvoltat sindrom de răspuns inflamator sistemic după proceduri 
chirurgicale şi după infecţii. C Loinaz şi colaboratorii de la Universitatea de Medicină din 
Miami, SUA şi Spitalul „Ramon y Cajal” din Madrid, Spania, au efectuat un studiu 
retrospectiv între 1994-2001 asupra infecţiilor bacteriene după transplantul intestinal şi 
multivisceral, care continuă a fi o complicaţie frecventă. 

 În secţiunea rezervată ficatului, Mitsunobu Kobayashi şi colaboratorii au realizat un 
studiu în care au cercetat rolul proteinkinazei activatoare de mitogen şi asocierea dintre 
congestia inestinală şi disfuncţiile hepatice după leziunile de ischemie-reperfuzie hepatice. 
Autorii au descoperit că shuntul portosistemic reduce leziunile hepatice prin inhibarea 
expresiei citokinelor inflamatorii. Într-un alt articol, Cheng Shuqun şi colaboratorii de la 
Spitalul Estic de Chirurgie hepatobiliară, Shanghai, China au realizat un studiu în care au 
observat recidiva şi prognosticul pacienţilor cu carcinom hepatocelular asociat cu hepatită 
cronică cu virus B cu replicare virală activă, după administrarea postoperatorie de terapie 
antivirală cu lamivudină şi thymosin α1. Terapia antivirală prelungeşte timpul până la apariţia 
recidivei şi prelungeşte supravieţuirea. Din sfera transplantului hepatic găsim articolul lui 
Kyung-Suk Suh şi colaboratorii de la Universitatea din Seul, care au monitorizat rezultatele 
clinice şi puterea de regenerare a ficatului donorului după hepatectomie dreaptă extinsă cu 
prezervarea segmentului IV. În continuare Nobuhiko Taniai şi colaboratorii de la 
Universitatea din Tokyo au evaluat când şi cum terapia adjuvantă trebuie să fie administrată 
pacienţilor cu tumori satelite ce rămân după chirurgia de reducţie tumorală pentru carcinom 
hepatocelular avansat. Un articol interesant îi aparţine lui Sun-Jung Myung şi colaboratorii, 
Coreea de Sud, care au efectuat un studiu privind factorii de risc, diagnosticul şi factorii de 
prognostic în carcinomul hepatocelular infiltrativ difuz în area endemică cu virus hepatitic B. 
Jadwiga Snarska şi colaboratorii de la Universitatea Bialystok, Polonia au evaluat AFP 
(alfafetoproteina), ACE (antigenul carcinoembrionar) în comparaţie cu un relativ nou marker 
tumoral descoperit: procoagulant cancer (CP), care este util şi poate fi folosit  în detectarea 
cancerului hepatic. O experienţă importantă o au Jian Zhou şi colaboratorii din China, care pe 
un lot de 381 de pacienţi cu carcinom hepatocelular şi tromboză de venă portă după 
intervenţia chirurgicală, au studiat factorii care influenţează supravieţuirea. Prognosticul 
pacienţilor cu tromboză portală apărută la mai mult de 2 ani după rezecţia chirurgicală a 
tumorii hepatice au un prognostic mai bun decât pacienţii cu recidivă până în 2 ani. 

În cadrul patologiei pancreatice, Hirozumi Sawai şi colaboratorii de la Universitatea 
Nagoya, Japonia au evaluat prin imunhistochimie roulu nivelelor expresiei IL-1RI în tumorile 
chistice mucinoase pancreatice în estimarea prognosticului pacienţilor cu aceste tumori. Shinji 
Osada şi colaboratorii de la Universitatea de Medicină din Gifu, Japonia au efectuat un studiu 
asupra unei noi tehnici de anastomoză după duodenopancreatectomia cefalică. Porţiunea 
proximală a jejunului se anastomozează lateroterminal cu coledocul cu fire separate PDS 4-0. 
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La 20 cm distal de anastomoza biliară se întrerupe jejunul, fară ligatura vaselor. Pancreasul 
restant este anastomozat prin invaginaţie la jejun, în 2 planuri cu fire separate: silk 3-0 şi PDS 
4-0. La 20 de cm de această anastomoză se face anastomoza gastrojejunală termino-lateral. Se 
întregeşte „Y” prin anastomoză termino-laterală a jejunului de la anstomoza biliară cu jejunul 
de la celelalte 2 anastomoze; jejunostomie. Pe un lot de 21 de pacienţi nu s-a înregistrat nicio 
complicaţie majoră; tehnica este sigură, fezabilă, dar sunt necesare mai multe raportări de 
cazuri pentru ca ea să devină universal valabilă. 

În ultima secţiune rezervată patologiei gastrice, JS Azagra şi colaboratorii din mai 
multe centre europene din Belgia, Spania, Luxemburg au evaluat rezultatele pe termen lung 
după gastrectomiile laparoscopice pentru cancer gastric, pe un lot de 101 pacienţi, în 
intervalul 1993 - 2004. Gastrectomia laparoscopică este o operaţie sigură, cu o rată a 
morbidităţii şi mortalităţii acceptabilă, echivalentă cu tehnica open la pacienţii cu cancere 
avansate sau cu stare generală proastă, dar rezultatele oncologice pe termen lung la aceşti 
pacienţi sunt defavorabile. Hidehisa Yamada şi colaboratorii prezintă un interesant articol 
despre chirurgia radicală pentru cancer gastric recidivat. Rezecţia chirurgicală a diseminărilor 
secundare hepatice sau extrahepatice este un tratament sigur, cu un prognostic bun pentru 
supravieţuirea pe termen lung a acestor pacienţi. 

Revista poate fi citită online la adresa www.iasg.org (full text doar pentru membrii 
IASG). 

 
 

A. Vasilescu 
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CHIRURGIA 
vol. 101, nr. 1, ianuarie – februarie 2006 

 
Numarul 1 din 2006 al revistei 

Chirurgia, de la a cărei primă apariţie se 
împlinesc 101 ani, apărut la editura Celsius, 
www.revistachirurgia.ro, conţine ca de obicei 
articole valoroase şi consistente. După mesajul 
redactorului şef în care se subliniază progresele 
înregistrate de revista Societăţii Române de 
Chirurgie, una din cele mai valoroase reviste din 
peisajul medical postdecembrist, cititorul se 
delectează cu o pagină de istorie a chirurgiei 
româneşti dedicată profesorului C.D. Severeanu, 
semnată de N. Angelescu. Prezentarea 
înaintaşilor este benefică, tinerii chirurgi putând 
găsi modele, chirurgia din ţara noastră fiind de 
la început o chirurgie europeană. 

În cadrul articolelor originale, lucrarea 
colectivului condus de Prof. Dr. Irinel 
Popescu: Tratamentul chirurgical al 
metastazelor hepatice ale cancerului colorectal 
analizează o statistică valoroasă ce însumează 
189 de rezecţii hepatice efectuate la 179 bolnavi 
într-o perioadă de 10 ani. Din această serie, 16 

hepatectomii au fost iterative, iar 2 au fost hepatectomii în 2 timpi. Un număr de 83 bolnavi 
au prezentat metastaze sincrone, iar 88 metastaze hepatice metacrone de origine colorectală. 
S-au efectuat aproape toate tipurile de rezecţii hepatice, cu o morbiditate de 17,4%, o 
mortalitate postoperatorie de 4,7% şi o supravieţuire medie de 28,5 luni. La 6 bolnavi s-a 
folosit distrucţia prin hipertermie a metastazelor multiple, fie asociata rezecţiei, fie în caz de 
recidivă după rezecţie. Acest studiu este foarte valoros deoarece conţine cea mai bogată 
experienţă chirurgicală românească în domeniu. 

Un alt articol se referă la cancerul de rect-probleme de diagnostic şi tratament şi este 
semnat de colectivul Clinicii II Chirurgie, UMF Craiova, având ca autor principal pe Dr. 
Daniel Vâlcea. Sunt analizate 179 de cazuri de cancer de rect diagnosticate într-o perioadă de 
10 ani (1995-2004). Au fost operaţi 163 bolnavi, dintre care în 62 de cazuri (38,03%) 
interventia chirurgicală a avut viză curativă; rezecabilitatea a fost de 84,66% (138 cazuri). 
Radioterapia preoperatorie a fost utilizată în 82 de cazuri. Mortalitatea perioperatorie globală 
a fost de 3,68% (6 decese), iar morbiditateai postoperatorie de 33,74%. 

Următorul articol se referă la fistulele anastomozelor cervicale din chirurgia 
esofagului, semnat de colectivul profesorului S. Bancu de la Clinica II Chirurgie, Tg. Mureş. 
Între 1997-2003, în clinică au fost operati 91 de bolnavi pentru cancere de esofag şi 14 
bolnavi pentru leziuni postcaustice. Rata rezecabilităţii bolnavilor cu  cancer esofagian a fost 
de 67,03% (61 de bolnavi). La 8 bolnavi nerezecabili s-au efectuat operaţii de by-pass 
esofageal retrosternal cu tub gastric. Anastomozele cervicale au fost efectuate manual la 68 de 
bolnavi. Postoperator s-au notat 9 fistule anastomotice (13,24%), din care 2 au necesitat 
reintervenţii. Cele mai frecvente cauze ale fistulelor sunt dificultăţile tehnice, tub gastric sau 
colonic ischemic, tulburări respiratorii postoperatorii, cu hipoxie prelungită.  



Recenzii si noutati Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 

 239

Un alt articol care scoate în evidenţă avantajele rezecţiei pancreatice în cancerul 
cefalopancreatic, este semnat de G. Lepădat şi colab. de la Clinica de Chirurgie a Spitalului 
Colentina (Cancerul de cap de pancreas – rezecţie vs. paliaţie). În intervalul 1995-2004, doar 
85 din cei 465 pacienţi operaţi pentru cancer de cap de pancreas, au beneficiat de intervenţie 
radicală. În ceea ce priveşte acest lot de bolnavi s-au practicat 60 duodenopancreatectomii 
cefalice tip Whipple, 15 DPC cu prezervarea pilorului, 2 DPC cu păstrarea duodenului, 5 
DPC cu rezecţii associate, 3 duodeno-pancreatectomii subtotale. S-au efectuat 26 anastomoze 
pancreatico-jejunale şi 59 pancreatico-gastrice. Morbiditatea post rezecţie pancreatică a fost 
de 34%, iar mortalitatea postoperatorie de 9%. 

Monica Nanu semnează un studiu experimental pe cobai care a avut drept scop 
evaluarea încorporării protezelor la nivelul peretelui abdominal, a aparitiei complicatiilor 
specifice precum si necesitatea fixării biomaterialelor. Studiul s-a efectuat pe 59 de cobai, 
utilizând proteze din polipropilenă (Marlex) si poliester (Mersilene si Plastex) implantate 
properitoneal si intraperitoneal, cu sau fără fixare. Lipsa de încorporare a materialului protetic 
s-a constatat în special la plasa Plastex (7 cazuri). Aderenţele intestinale au fost regula după 
implantarea intraperitoneală a protezelor; s-a înregistrat un caz de ocluzie intestinală şi unul 
de fistulă digestivă. Autorii recomandă utilizarea protezelor de calitate, de preferinţă 
polipropilena (Marlex) şi abandonarea protezei din poliester de fabricaţie autohtonă (Plastex) 
care prezintă evidente probleme de „biocompatibilitate”. Este contraindicată implantarea 
intraperitoneală a protezelor. Fixarea corespunzătoare a biomaterialelor împiedică migrarea 
ulterioară a acestora. 

Următorul articol al colectivului profesorului F. Ghelase de la Clinica I Chirurgie, 
UMF Craiova, analizează 115 cazuri de ulcere postbulbare ce reprezintă 9,33% din totalul 
ulcerelor duodenale. Autorii descriu două forme de U.D.P.B.: proximale (D1 fix) 62,60% si 
distale (D2 supravaterian) 37,40%. Forme particulare cu asocieri lezionale biliodigestive au 
fost 30 (26,08%). Prin topografie, etiopatogenie agresivă de tip endocrin, evoluţie spre 
complicaţii redutabile şi rezistenţă la tratamentul medical modern U.D.P.B. are de la început 
indicaţie terapeutică chirurgicală prin procedee radicale ori de câte ori este posibil. Rezecţia 
gastrică sau vagotomia tronculară asociată cu rezecţie limitată au fost realizate la 90,43% din 
pacienţi. S-a preferat varianta Bilroth II la 65,20% recurgând la excluderea ulcerului şi/sau 
fistulă duodenală dirijată la 26% cazuri. Morbiditatea postoperatorie specifică a fost de 
12,17%, reintervenţii precoce 6,05% şi mortalitatea postoperatorie pentru U.D.P.B. a fost de 
3,47% fată de 2,05% la U.D. pe ansamblu, subliniind gravitatea acestor forme particulare de 
ulcer. 

În domeniul chirurgiei pediatrice se remarcă lucrarea Actualitaţi în diagnosticul şi 
tratamentul atreziei de esofag, semnat de profesorul Sabetay alături de specialişti din 
Craiova, Bucureşti şi Chicago. Sunt prezentate 17 cazuri de atrezie de esofag internate şi 
operate într-o perioadă de 4 ani (2001-2004). Autorii subliniază importanţa diagnosticului 
prenatal, a pregătirii preoperatorii, a şanselor de anastomozare pentru tipul III A al atreziei de 
esofag, îngrijirile postoperatorii, complicaţiile şi prognosticul legate de tipul atreziei. Atrezia 
de esofag reprezintă o realizare de echipă, în care rolul neonatologului şi al anestezistului, 
alături de chirurg, este foarte important. 

Colecistita emfizematoasă reprezintă o formă particulară de colecistită acută. În acest 
articol M. Safioleas din Atena prezintă cinci pacienţi care au fost trataţi prin colecistectomie 
clasică în 3 cazuri şi prin drenaj transvezical percutan în 2 cazuri, singurele care s-au însoţit 
de complicatii musculo-scheletice septice. Apariţia complicaţiilor musculo-scheletice 
postoperatorii trebuie luată în considerare la orice pacient cu colecistită emfizematoasă supus 
unei intervenţii de drenaj transvezicular percutan. 
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O secţiune relativ nouă, dar esenţială în pregătirea tinerilor chirurgi este cea intitulată 
Tehnici operatorii: atitutine personală. În această rubrică Prof. Dr. Irinel Popescu ne 
prezintă magistral, cu superbe imagini intraoperatorii, tehnica hepatectomiei dreapte. 

În secţiunea cazuri clinice, Mădălina Grigoroiu prezintă tratamentul chirurgical al 
maladiei hidatice hepato-pulmonare pe un lot de 10 bolnavi, în care se precizează şi locul 
abordului minim invaziv, iar I. Brezean de la Clinica de Chirurgie “I. Juvara”, Spitalul “Dr. I. 
Cantacuzino“ Bucureşti descrie persistenţa unei fistule bilio-jejunale după o perchistojejuno 
anastomoză pentru chist hidatic hepatic, efectuată în urmă cu 9 ani, fapt constatat cu ocazia 
efectuării unei colecistectomii clasice cu coledocolitotomie şi drenaj Kehr pentru litiază 
biliară veziculocoledociană post-hidatică. 

Revista se încheie cu două referate generale, privind Telemedicina în chirurgie, R.C. 
Merrell şi Tumorile gastrointestinale stromale, Adriana Bădulescu. 

 
E. Târcoveanu, A.Vasilescu 
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ADVANCED COURSE IN LAPAROSCOPIC DIGESTIVE SURGERY 
30 martie - 1 aprilie 2006, Strasbourg, Franţa 

 
La sfârşitul lunii martie, prestigioasa 

organizaţie IRCAD/EITS (Institut de 
Recherche contre les Cancers de l’Appareil 
Digestif / European Institute of TeleSurgery) 
din Strasbourg, a organizat una din ediţiile 
cursului de chirurgie laparoscopică digestivă. 
Cursul a fost patronat de M. Bailey (Marea 
Britanie) şi J. Marescaux (directorul centrului 
IRCAD). 

Au fost prezenţi 100 chirurgi din 
diverse ţări ale lumii. Statistica centrului 
IRCAD/EITS a evidenţiat o medie de vârstă de 
45 ani şi o participare românească de 7% (7 
chirurgi din Bucureşti şi Iaşi). 

Structura cursului a fost similară cu a 
altor manifestări organizate de IRCAD: o parte teoretică reprezentată de prelegeri şi, mai ales, 
demonstraţii operatorii live şi înregistrate comentate de chirurgi de renume şi partea practică, 
reprezentată de intervenţii chiurgicale laparoscopice pe porc, rezervată numai pentru 34 de 
cursanţi. Am avut prilejul de a participa la sesiunile teoretice – opţiunea A. 

Cursul a fost axat pe chirurgia 
laparoscopică eso-gastrică, cura laparoscopică a 
herniilor inghinale şi colectomii/rezecţii 
anterioare de rect realizate pe cale laparoscopică. 

În privinţa intervenţiilor laparoscopice 
pentru hernii hiatale şi reflux gastro-esofagian, au 
fost prezentate intervenţii live realizate de B. 
Dallemagne (Belgia) şi L. Swanstrom (S.U.A.). 
Ambii operatori (şi atitudinea centrului IRCAD) 
au realizat o disecţie esofagiană mediastinală 
transhiatală relativ extensivă (6 cm) şi sunt adepţii 
tehnicii Nissen. De asemenea, au insistat asupra 
prezervării unei eventuale artere hepatice stângi şi 
a ramurilor vagale din micul epiploon. Secţiunea 
vaselor gastrice scurte a fost realizată cu 
LigaSure® sau cu un instrument nou, ce funcţionează pe principiul LigaSure® (curenţi de 
înaltă frecvenţă), dar care este mai rapid. Discuţiile au vizat complicaţiile tehnicii Nissen: B. 
Dallemagne a raportat migrarea intratoracică a valvei (7 cazuri din peste 2000 pacienţi 
operaţi, 5 dintre aceştia fiind complet asimptomatici) consecinţă a hiperpresiunii abdominale 
din momentul trezirii; de aceea, opinia sa este de a efectua un tranzit baritat eso-gastric în 
primele 24-48 ore postoperator. Complicaţia cea mai severă a intervenţiei Nissen este 
perforaţia esofagiană sau gastrică; ambii chirurgi au insistat asupra simptomelor minime pe 
care le pot avea pacienţii cu o astfel de complicaţie: disfagie, durere, uneori febră/sepsis, 
colecţii subhepatice la ecografie sau tomografie computerizată şi a reintervenţiei 
(laparoscopice) precoce. 

Centrul IRCAD/EITS Strasbourg 
www.websurg.com 

Sala de intervenţii laparoscopice pe 
animale de experienţă (opţiunea B) 

www.websurg.com 



Recenzii si noutati Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 

 242

Discuţiile despre splenectomia  
laparoscopică – F. Corcione 

F. Corcione (Italia) a prezentat experienţa sa în splenectomia laparoscopică (peste 200 
cazuri) insistând asupra avantajelor abordului posterior asupra pediculului splenic. 

Au fost prezentate şi comentate rezecţiile rectale laparoscopice (cu excizia completă a 
mezorectului) efectuate de dr. J. Leroy (IRCAD, Franţa). Acesta a subliniat importanţa 
tehnicii „no touch” (abord primar al vaselor mezenterice inferioare) şi a LigaSure® în 
chirurgia rectală. 

O parte importantă din programul 
cursului a fost reprezentată de intervenţiile 
laparoscopice pentru hernii inghinale. Astfel, 
avantajele abordului extraperitoneal, în opinia 
dr. M. Bailey, sunt: evită complicaţiile intra-
abdominale (hemoragie, aderenţe, hernii de 
trocar), disecţie mai puţin extensivă, mai 
rapidă, durere postoperatorie mai redusă şi 
refacere mai rapidă. Dr. J. Leroy a prezentat 
avantajele abordului transperitoneal: tehnică 
sigură, care reproduce anatomia (de aceea este 
utilă pentru începători), indicată pentru herniile 
bilaterale. Ambii chirurgi au susţinut tehnica 
laparoscopică versus tehnica clasică (cu 
proteză): recurenţă abord transperitoneal vs 

open mesh = 2 vs 2%; recurenţă abord extraperitoneal vs open mesh = 2,2 vs 1,4%; durere 
cronică abord extraperitoneal vs open mesh = 2 vs 14,5%. Indicaţia tehnicilor laparoscopice 
este certă în herniile bilaterale, deoarece se practică aceleaşi 3 incizii, disecţia adiţională este 
minimă, timpul operator este puţin crescut, iar durerea postoperatorie este redusă, cu refacere 
rapidă. 

Au fost, de asemenea, prezentate intervenţii live de rezecţie a unei tumori gastrice 
stromale prin abord transgastric (B. Dallemagne), gastro-banding (M. Vix), rezecţie 
hepatică laparoscopică etc. 

O prelegere interesantă a fost a dr. J. Leroy despre controlul hemoragiei în timpul 
intervenţiilor laparoscopice; au fost prezentate leziuni de aortă (în timpul disecţiei arterei 
mezenterice inferioare) rezolvate pe cale laparoscopică (sutură). Autorul a subliniat 
importanţa şi succesiunea posibilităţilor de hemostază: compresiune (eventual cu o compresă 
introdusă în abdomen), coagulare bipolară, clamp vascular, sutură. Pentru hemoragiile din 
plexul presacrat (în timpul rezecţiilor de rect) chirurgul a recomandat: menţinerea 
compresiunii (dacă este nevoie se introduce un trocar adiţional), hemostază prin aplicare de 
clip, sutură sau aplicarea de gel cu fibrină. 

Cursul a fost de înaltă ţinută, iar organizarea de excepţie. Este de remarcat meritul 
Prof. J. Marescaux de a aduce experţi de înalt nivel, din întreaga lume, la astfel de manifestări. 
Date suplimentare despre cursurile organizate de IRCAD/EITS, tehnici laparoscopice, opinia 
experţilor etc. sunt disponibile pe site-ul organizaţie: www.websurg.com 

 
R. Moldovanu 
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AL III-LEA CURS AVANSAT DE URGENŢE CHIRURGICALE 
3 - 5 aprilie 2006, Ulm, Germania 

 
În perioada 3 - 5 aprilie 2006, la Facultatea de Medicină a Universităţii din Ulm a fost 

organizat un curs de urgenţe chirurgicale, al treilea dintr-o serie pe care instituţia o are 
planificată pentru acest an. Participarea unor chirurgi din alte ţări a fost posibilă datorită 
implicării Centrului Internaţional pentru Studii Avansate în Ştiinţele Medicale şi Servicii 
(ICAS) al Universităţii din Ulm, centru condus de Prof. Dr. Theodore M. Fliedner. Din partea 
Facultăţii de Medicină, organizator efectiv a fost Clinica de Traumatologie şi Chirurgie 
Reconstructivă, condusă de Prof. Dr. Lothar Kinzl. Alături de aceasta, cursul a avut şi girul 
BDC (Berufsverband Deutscher Chirurgen), asociaţie ştiinţifică şi profesională asemănătoare 
ca scop Societăţii Române de Chirurgie. Cursul a fost creditat cu 34 puncte EMC de către 
Landesärztekammer Baden-Württemberg, Stuttgart şi recunoscut de European Accreditation 
Council for Continuing Medical Education (EACCME) ca 18 credite europene externe, 
recunoscute şi de American Medical Association (AMA). 

Au fost prezenţi 39 chirurgi, dintre care doi din Slovenia şi doi din România, restul 
fiind germani. Scopul cursului a fost aprofundarea managementului în politraumatisme, 
precum şi a gesturilor chirurgicale ce trebuie efectuate în urgenţă pentru ca bolnavul să reziste 
transportului până la cel mai apropiat serviciu specializat. În Germania există o presiune mare 
pe specialiştii de chirurgie generală, care trebuie să efectueze în condiţii de urgenţă diverse 
manopere impuse de situaţia pacientului (trepanaţii pentru hematoame intracraniene, 
toracotomii, laparotomii, suturi vasculare etc.). 

În fiecare din cele trei zile de curs, programul a fost structurat astfel: între orele 9 - 13 
prelegeri susţinute de specialişti din fiecare domeniu de interes, iar între orele 14 - 19 
demonstraţii practice pe cadavru, cu efectuarea fiecărei manevre de către absolut toţi 
participanţii. În legătură cu aceste demonstraţii subliniez dotarea excepţională a sălilor de 
anatomie, modalitatea de conservare a cadavrelor (practic fără modificări de culoare şi 
consistenţă a ţesuturilor), precum şi meticulozitatea tipic germană pentru aprofundarea 
fiecărui detaliu practic, susţinută de un instrumentar de înaltă calitate. 

 

 
Coordonatorul cursului a fost Prof. Dr. Alexander Beck, medic primar chirurg 

(Oberarzt) de la Clinica de Traumatologie şi Chirurgie Reconstructivă a Facultăţii de 
Medicină din Ulm. 

Aspecte de la demonstraţiile practice 
Imagine de ansamblu a sălii de anatomie (stânga); Montarea fixatorului extern în 

fracturile de bazin (dreapta) 
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În prima zi, după formalităţile de înregistrare, au fost prezentate prelegeri referitoare la 
managementul în traumatisme, traumatismele toracice şi cardiace închise şi deschise. După-
amiază s-au desfăşurat demonstraţii practice: pericardocenteza, pericardotomia, tratamentul 
plăgilor cardiace, toracotomiile de urgenţă, drenajul pleural, coniotomia şi traheostomia. 

Ziua a doua a fost consacrată urgenţelor abdominale traumatice şi netraumatice, 
traumatismelor craniene şi fracturilor bazinului şi membrelor. S-au efectuat practic trepanaţii 
(instrumentar furnizat de firma Aesculap), ligatura vaselor hipogastrice, sutura vasculară, 
splenectomia şi tehnici de prezervare a splinei, atitudinea în rupturile hepatice, explorarea şi 
tratarea leziunilor blocului duodeno-pancreatic. 

În ziua a treia discuţiile au fost axate pe tehnicile de anestezie regională (plex cervical, 
brahial, anestezie epidurală), sindroamele de compartiment şi traumatismele complexe ale 
mâinii. S-au efectuat practic tehnici de bază în defectele tegumentare şi tisulare postraumatice 
de la nivelul mâinii şi degetelor, tenorafii, inciziile pentru sindromul de compartiment cu 
diverse localizări, montarea fixatorului extern în fracturile deschise ale gambei şi în fracturile 
grave de bazin şi tehnica anesteziei loco-regionale. 

Un aspect la care organizatorii au ţinut foarte mult, a fost evaluarea cursului, adică 
acordarea de către participanţi a unor calificative pentru fiecare prelegere şi demonstraţie 
practică. 

Participarea a costat 480 euro în acest preţ fiind incluse prelegerile, demonstraţiile, 
gustările zilnice din pauze, masa de prânz şi o masă festivă din seara zilei a doua. A fost o 
experienţă care a meritat orice efort, dincolo de înaltul nivel al învăţământului medical 
german, oraşul Ulm fiind deosebit de bogat şi în atracţii turistice. Simbolul oraşului este 
Ulmer Münster, catedrala cu cel mai înalt turn din lume (160,6 m). De asemenea, trebuie 
menţionat că în Ulm s-a născut şi a predat ca profesor, Albert Einstein. Vizitarea oraşului 
reprezintă o încântare a privirii, o lecţie de estetică şi civilizaţie. 

ICAS organizează sistematic cursuri postuniversitare pentru diferite specialităţi, lista 
acestora fiind publicată pe site-ul oficial al Facultăţii www.uniklinik-ulm.de şi recomand 
tuturor celor interesaţi să aleagă fără ezitare ca destinaţie Universitatea din Ulm, atât medicii 
specialişti cât şi studenţii şi rezidenţii găsind aici posibilităţi excepţionale de dezvoltare 
profesională. 

 
C.N. Neacşu 

 




