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EXEMPLE 

 

INSULINOAMELE PANCREATICE 
E. Târcoveanu, C. Lupaşcu, … 

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

 
 

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

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

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

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

 
 
BIBLIOGRAFIE 

1. Jensen T.R., Norton A.J. Pancreatic endocrine tumors. In: Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal 
and Liver disease, 7-th edition, Saunders Elsevier Science 2002, 988-1016. 

2. Juvara I., Dragomirescu C. Insulinoamele. In: I. Chiricuţă (editor), Cancerul şi alte tumori ale 
sistemului endocrin, Colecţia Enciclopedia Oncologică, Vol. 14, 1984, Cluj-Napoca, 262-283. 

3. Popovici A., Petca Anca, Grigoriu Mădălina, Nica Alina. Insulinoamele – Nesidioblastoamele; o 
experienţă clinică, Chirurgia, 1997, 92(6): 387-397. 



                                                                                              Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 III

CUPRINS 
 
 
 
EDITORIAL 

FAST-TRACK SURGERY – A NEW CONCEPT –  
THE PERIOPERATIVE ANESTHETIC MANAGEMENT…………………………………………………………….....89 
Ioana Grigoraş 
Anesthesia and Intensive Care Department 
University of Medicine and Pharmacy, Iaşi 

 
ARTICOLE DE SINTEZA 

PET ŞI PET-CT: PRINCIPIU FIZIC ŞI APLICAŢII MEDICALE..............................................................................92 
V.Rusu, Cipriana Ştefănescu 
Departamentul de Biofizică, Fizică medicală - Medicină Nucleară  
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi, Facultatea de Medicină 
 
FIZIOLOGIA COAGULĂRII - DESPRE MODELUL CELULAR (I).......................................................................102 
B. Ţuţuianu 
Clinica Anestezie Terapie Intensivă, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi 

CHIMIOTERAPIA ÎN CANCERUL GASTRIC AVANSAT:STANDARDE ACTUALE...........................................110 
L. Miron, M. Marinca 
Disciplina de Oncologie, Facultatea de Medicină 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 

FACTORII PROGNOSTICI AI CANCERULUI COLORECTAL (I)........................................................................117 
M. Bărbulescu 
Secţia Chirurgie Generală 
Spitalul Orăşănesc Lehliu-Gară, Călăraşi 

ASPECTE CLINICE ŞI TERAPEUTICE ÎN ESOFAGITELE ACUTE POSTCAUSTICE......................................130 
C.N. Neacşu, C. Pleşa, D. Vintilă, Paula Popa, N. Dănilă 
Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu – Vl. Buţureanu”, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 

 
ARTICOLE ORIGINALE 

DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL MEGACOLONULUI CONGENITAL  
PRIN METODE CLASICE – EXPERIENŢA PERSONALĂ..................................................................................141 
G. Aprodu, Doina Mihăilă, C. Botez, Doina Nedelcu, 
V. Munteanu, Simona Gavrilescu 
Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică Iaşi 
Spitalul Clinic „Sf. Maria” Iaşi 
 
SINDROMUL DE JONCŢIUNE PIELO-URETERALĂ CONGENITAL  
PRIN VAS POLAR INFERIOR - ROLUL EXPLORĂRILOR IMAGISTICE  
ÎN STRATEGIA TERAPEUTICĂ...........................................................................................................................148 
C. Novac, C. Ciută, B. Novac, L. Todosi, I. Tomac, Veronica Tănasă 
Clinica de Urologie şi Transplant Renal 
Spitalul Clinic „C.I. Parhon” Iaşi 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“ Iaşi 

 

 



                                                                                              Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 IV

 

LIPOAMELE: TUMORI RARE ALE GLANDEI PAROTIDE.................................................................................153 
Daniela Trandafir, D. Gogălniceanu, Violeta Trandafir, Carmen Vicol, V.V. Costan 
Clinica Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 
Facultatea de Medicină Dentară 

OCLUZIILE INTESTINALE LA PERSOANELE VÂRSTNICE..............................................................................159 
Maria Silvia Ţighiliu, M. Hamburda, A. Jakab, O. Ilea,  
T. Jutis, F. Sână, C. Pleşca, I. Preda, B. Viziteu 
Secţia Chirurgie, Spitalul Judeţean Mavromati Botoşani 

 
CAZURI CLINICE 

CHISTUL DE COLEDOC – CONSIDERAŢII ASUPRA DOUĂ CAZURI..............................................................164 
E. Târcoveanu, C. Lupaşcu, C.N. Neacşu, Felicia Crumpei,A. Vasilescu 
Clinica I Chirurgie „I.Tănăsescu-Vl.Buţureanu”,  
Centrul de Cercetare în Chirurgie Generală şi Laparoscopică 
Spitalul Universitar „Sf. Spiridon” 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi 

 
ANATOMIE SI TEHNICI CHIRURGICALE 

LAPAROSCOPIC REPAIR OF PERFORATED PEPTIC ULCER........................................................................171 
S. Luncă, N.S. Romedea, C. Moroşanu 
Emergencies Surgery Clinic, Emergency Hospital Iaşi 
University of Medicine and Pharmacy „Gr.T. Popa” Iaşi 

CLASIFICAREA TIPURILOR DE REZECŢII PANCREATICE.............................................................................177 
R. Moldovanu 
Clinica I Chirurgie „I.Tănăsescu-Vl.Buţureanu”,  
Centrul de Cercetare în Chirurgie Generală şi Laparoscopică 
Spitalul Universitar „Sf. Spiridon” 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi 

 
ARTICOLE MULTIMEDIA 

INGUINAL HERNIA REPAIR - ACTUAL STATUS...............................................................................................180 
R.Van Hee 
University of Antwerp, Belgium 
European Academy of Surgical Sciences 

SURGICAL VERSUS ENDOSCOPIC CHOLEDOCUS – INDICATION,  
TECHNIQUES, RESULTS....................................................................................................................................185 
E. Brătucu 
Caritas Clinic Hospital, Surgical Department 
University of Medicine and Pharmacy Bucureşti 

 
ISTORIA CHIRURGIEI 

NICOLAE OBLU (1912 – 1995)............................................................................................................................194 
Creatorul primului Spital de Neurochirurgie din România 
H. Aldea 



                                                                                              Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 V

 
RECENZII SI NOUTATI 

CHIRURGIA..........................................................................................................................................................196 
Vol. 102, Nr. 1, 2007, www. revistachirurgia.ro 
E. Târcoveanu 
 
JOURNAL OF GASTROINTESTINAL AND LIVER DISEASES..........................................................................199 
Vol. 16, Nr. 1, Decembrie 2007, www.jgld.ro 
E. Târcoveanu 
 
 
DIGESTIVE SURGERY.........................................................................................................................................202 
Vol. 24, nr. 1, 2007, www.digestive-surgery.com 
E. Târcoveanu 
 
 
GASTROENTEROLOGIE PRACTICĂ ŞI ILUSTRATĂ........................................................................................203 
Vasile Drug, Ed. Junimea, Iaşi, 2007, 233 pagini, ISBN (13)978-973-37-1236-7 
E. Târcoveanu, Oana Epure 
 

 



Editorial                                                                              Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 89

FAST-TRACK SURGERY – A NEW CONCEPT 
- THE PERIOPERATIVE ANESTHETIC MANAGEMENT - 

Ioana Grigoraş 
Anesthesia and Intensive Care Department 
University of Medicine and Pharmacy, Iaşi 

 
The continuously growing pressure upon medical systems as a result of the increasing 

number of patients who need a surgical procedure and as a result of the economical restrains 
lead to the development of a new concept: fast-track surgery. This concept brings together 
different perioperative strategies which according to evidence-based medicine are useful 
strategies. The goal of the concept is to optimize the perioperative management of the patient 
in order to reduce morbidity, to enhance recovery of the patient after a surgical procedure, to 
reduce hospital stay and to reduce costs. 

The fast-track concept raised medical interest and enthusiasm after a published paper 
which presented the results of a multimodal fast-track rehabilitation protocol in colonic 
surgery - the ERAS (Early Rehabilitation After Surgery) protocol. The authors concluded 
„…institution of a multimodal fast-track rehabilitation program reduced hospital stay and 
medical complications in a comparative, nonrandomized study in elderly high-risk patients 
undergoing colonic surgery” [1]. The hospital stay in the ERAS group was reduced to a mean 
duration of 2-3 days compared to 8-10 days in the group of conventional care. 

The growing interest to this concept is reflected by the fact that a lot of studies were 
published, studies which apply the same strategies in different types of surgery: abdominal 
surgery, orthopedics, gynecology, urology, a.o. [2]. 

The implementation of this concept relies upon hospital policies developed and 
applied in all departments and services involved in the management of the surgical patients. 
The team approach includes a lot of medical personnel, but the main actors are the surgeon 
and the anesthetist, which have the most constant and direct contact with the patient. 

The fast-track concept refers to all phases of perioperative care: preoperative, 
intraoperative and postoperative strategies.  

 
The preoperative strategies include no fasting, no preoperative bowel preparation (at 

least for right colonic resection), preoperative metabolic and nutritional support and patient 
education. 

- Patient undernutrition results in defective immunologic response, impaired wound healing 
and increased postoperative morbidity and mortality. Along with other well recognized 
causes an important factor in the development of undernutrition is in-hospital fasting and 
improper nutrition. Fasting is regularly recommended for the diagnostic procedures and 
for preoperative bowel preparation and extends upon at least several days. Improper 
nutrition during hospitalization is a word-wide reality. The European Council adopted a 
resolution in order to draw attention to the spread and consequences of this problem. 

- Facing these realities medical practices regarding fasting tend to change. The „classical” 
over-night 6-hours fasting period is in reality usually longer (8-10 hours). It is evidence-
based that long-lasting fasting results in increased volume and decreased pH of the gastric 
content increasing the risk for aspiration. The current recommendations include a 2-hours 
fasting period for elective surgery in patients without further risk for aspiration. Thus 
during night the patient is allowed to drink clear fluids. More than that, it is recommended 
that the patient drinks 150ml of a clear carbohydrate-rich drink 2 hours before the planned 
surgical procedure. This will increase patient comfort alleviating thirst, hunger and 
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anxiety as a result of endogenous opioids release decreasing the intraoperative anesthetic 
need. It will promote gastric empting as well, without any further increase in risk of 
aspiration. As a result of the carbohydrate intake the surgery-induced stress metabolism is 
ameliorated and postoperative insulin-resistance decreased. 

- The postoperative nutrition of the patient is a matter of medical concern, but usually the 
preoperative nutrition is neglected. Due to lack of means or knowledge or due to 
restraining medical recommendations patients often decrease their oral intake beyond their 
usual capacities. Preoperative nutritional management includes identification of patients 
with or at risk for undernutrition and nutritional recommendations. Whenever possible the 
preferred route is the enteral one. For patients at risk for undernutrition it is useful to add 
to the usual food intake oral nutritional supplements (sip drinks). The malnourished 
patient will benefit from a preoperative nutritional support, mainly in case of cancer or 
major surgical procedure. 

- Patient education is an integral part of medical management. It implies thorough 
explanations and realistic information about the medical and surgical procedures and 
about the realities of the postoperative period. In the absence of information delivered by 
the medical staff the patient will gather anecdotic data delivered by other patients 
according to their experiences, to their level of understanding and of copping with those 
realities. Patient education results in gaining patient cooperation. It will place the patient 
in the proper position of an important partner in the medical act. Also it will result in 
increased patient satisfaction and in decreased complains. Pre-admission counseling is 
most advisable.  

 
The intraoperative strategies include optimized anesthesia, tranverse surgical 

incision, atraumatic surgical technique, avoidance of drains and tubes, optimized volume 
therapy, single dose antibiotic prophylaxis, maintenance of intraoperative normothermia and 
prophylaxis of postoperative nausea and vomiting (PONV).  

- Optimized anesthesia includes all strategies to achieve proper depth of anesthesia and 
analgesia, avoiding too deep anesthesia and late recovery in order to minimize surgery-
induced stress, but also in order to permit early extubation of the patient. Intraoperative 
use of epidural analgesia combined with general anesthesia will allow decreased use of 
opioids, will alleviate postoperative stress and will enable effective postoperative epidural 
analgesia. 

- Intraoperative optimized volume therapy relies upon avoidance of excessive crystalloid 
administration by the use of colloids. Over-night permission to drink and avoidance of 
colonic preparation result in absence of hypovolemia at the start of the surgical procedure 
and result in decreased intraoperative volume replacement.  

- Intraoperative hypovolemia results in intestinal malperfusion prior to the decrease of 
systemic blood pressure. Gut hypoperfusion will promote malfunction of the intestinal 
barrier with release of pro-inflammatory intestinal mediators and bacterial translocation. 
On the other hand, excessive crystalloid infusion will result in tissue edema, impaired 
tissue oxygenation and impaired tissue healing. Avoidance of intraoperative hypovolemia, 
but also avoidance of excessive crystalloid infusion may be achieved using a combination 
of crystalloids and colloids. 

- The development of intraoperative hypothermia is a constant reality in all type of surgery, 
but it is of greater magnitude in case of thoracic or abdominal surgery. It has a lot of 
consequences, but the most important are impaired hemostasis with increased intra- and 
postoperative blood loss, delayed metabolism of anesthetic drugs with delayed recovery, 
increased incidence of postoperative shivering with increased oxygen consumption and 
increased risk of myocardial ischemia. Maintenance of intraoperative normothermia is 
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achieved by active warming of the patient using intraoperative hot air warming blankets 
which cover the nonoperated parts of the body and administration of warm intravenous 
fluids. 

- Postoperative nausea and vomiting are frequent after general anesthesia and/or abdominal 
surgery. Often the patient forgets the postoperative pain, but remembers well and long the 
misery of nausea and vomiting. The presence of these symptoms impairs the ability to 
resume oral hydration. The treatment of PONV begins intraoperatively 
avoiding/decreasing the dose of drugs which result in PONV and administering antiemetic 
medication at the end of surgery.  

 
The postoperative strategies include effective pain relief, early ambulation and early 

oral hydration and nutrition.  
- Mistreated pain results in physiologic and psychological consequences, delayed and 

impaired ambulation and decreased comfort and satisfaction. Adequate pain relief relies 
upon use of written protocols, use of epidural analgesia and frequent pain evaluation and 
documentation (pain evaluation results should be written in patient’s file). 

- Early ambulation has a lot of well known favorable consequences. It means bed rest in the 
day of major surgery, but at least 6 hours out of bed during day 1 after surgery. It is 
possible in the presence of adequate pain relief without opioids. This strategy proved to be 
appropriate in case of colonic surgery and with adaptations is explored in other types of 
surgery. 

- Early oral hydration is recommended in different types of surgery. The ERAS protocol for 
colonic surgery recommends no naso-gastric tube, oral fluid intake in the day of surgery 
more than 300ml fluids and stop of iv fluids on day 1. If necessary colloid administration 
is encouraged. 

- Early oral nutrition means early resumption of oral intake. In ERAS protocol for colonic 
surgery in the day of surgery oral nutritional supplements are indicated and solid food 
during day 1 after surgery combined with oral supplements (sip drinks). 

 
It is always difficult to change routine. The term is not used meaning comfort, but 

meaning time-proven ways of doing things. Jose Maessen from the University Hospital in 
Maastrichit (Netherland) presented at the ESPEN Congress in Lisbon 2004 the lecture 
„Compliance with a newly introduced treatment protocol – hurdles in changing practice”. He 
showed that the compliance with the newly implemented ERAS protocol was modest (only 
about 54% of protocol parameters being fully accomplished). He disclosed with humor the 
traditional thinking of surgeons („as long as we do not have an anastomotic leakage”), of 
anesthetists („postoperative pain is a solved issue”), of nurses („the patient was dizzy, so I 
left him in bed”) and of patients („I don’t mind staying a little longer in bed”).  

In conclusion it is not a simple task to implement a new protocol for the surgical 
patient. It needs a lot of determination, wide-spread acceptance, objectives compatible with 
common practice, concrete definitions of desired parameters and an easy accessible and user 
friendly format. But in the era of evidence-based medicine and of economical concerns we 
should try. 
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PET ŞI PET-CT: PRINCIPIU FIZIC ŞI APLICAŢII MEDICALE 
V.Rusu, Cipriana Ştefănescu 

Departamentul de Biofizică, Fizică medicală - Medicină Nucleară  
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi, Facultatea de Medicină 

 
PET AND PET-CT: PHYSICAL PRINCIPLE AND MEDICAL APLICATIONS (Abstract): Positron emission 
tomography (PET) is a noninvasive imaging method that can “see” the metabolisms inside the living cells. It 
involves the acquisition of functional images based on the detection of radiation coming from the positron 
emission of a radiotracer administered to the patient. This radiotracer can be a metabolic analog, like is the case 
of glucose analog 2-[fluorine-18]-fluoro-2-deoxy-D-glucose (18FDG), the most commonly used PET radiotracer. 
PET images of the human body are used to evaluate a variety of diseases, most often to detect cancer and to 
examine the effects of cancer therapy by characterizing cell viability and biochemical changes in the cell. It is 
potentially useful in cancer imaging because the increased metabolism of tumor cells leads to increased uptake 
of glucose, and, therefore, uptake of 18FDG, also. PET-CT is the fusion of functional and anatomic information 
acquired almost simultaneously, that lets us see both the structural anatomy and the functional data on the same 
image. They complete each other: if PET scan is powerful in evaluating the functional characteristics of the 
tissues, CT is a powerful structural resolution imaging method. The highly sensitive PET scan detects the 
metabolic signal of actively growing cancer cells in the body and the CT scan provides a detailed picture of the 
internal anatomy that reveals sites, size and shape of cancer tissue. Alone, each imaging test has particular 
benefits and limitations but when the results of PET and CT scans are "fused" together, the combined image 
provides complete information on cancer location and metabolism. * 
 
KEY WORDS: PET, PET-CT, ONCOLOGY 

 
 

INTRODUCERE 
Descoperirea unei metode imagistice in vivo care să permită „vizualizarea” 

metabolismelor din organism a reprezentat o revoluţie atât în medicina nucleară cât şi în 
imagistica moleculară. Aceasta în condiţiile în care cele patru elemente fundamentale ale 
materiei vii (C, H, O, N) nu posedă izotopi radioactivi ale căror proprietăţi fizice să fie 
adaptate detecţiei scintigrafice convenţionale. În cazul a trei dintre aceste elemente există, 
însă, radioizotopi care emit pozitroni (11C, 15O şi 13N) [1]. Radioelementele menţionate au un 
timp de înjumătăţire foarte scurt (20 minute, 123 secunde şi, respectiv, 10 minute) şi se obţin 
cu ajutorul ciclotronului. Un alt element emiţător de pozitroni, 18F (timp de înjumătăţire 120 
minute), deşi nu există în organism, poate marca molecula de glucoză, al cărei metabolism îl 
poate face, astfel, „vizibil”, detectabil cu ajutorul gamma camerei [2]. Acestea sunt, de altfel, 
şi principalele elemente radioactive utilizate de tomografia prin emisie de pozitroni (Positron 
emission tomography - PET). 

 
PET – PRINCIPIU FIZIC 
PET permite detecţia distribuţiei în organism a unor radiofarmaceutice care includ 

radioizotopi emiţători de pozitroni. 
Cei patru radioizotopi menţionaţi anterior sunt folosiţi la marcarea unei varietăţi de 

molecule obţinându-se, astfel, radiotrasori utilizabili în investigarea atât a diferitelor tipuri de 
metabolism cât şi a altor procese biologice. 

Pozitronul, anti-particulă a electronului de aceeaşi masă şi cu sarcină electrică egală 
dar pozitivă, are un parcurs scurt (circa 1 mm) şi o durată de viaţă limitată în ţesuturile 
organismului, deoarece interacţionează cu electronii existenţi în ţesuturi, ceea ce conduce la 

                                                 
* received date: 1.02.2007 
accepted date: 15.03.2007 
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anihilarea sau dematerializarea celor două particule (Fig. 1). Această anihilare se însoţeşte de 
apariţia cvasisimultană a doi fotoni gamma, fiecare cu o energie de 511 keV, emişi la 180° 
unul de altul, care vor traversa ţesuturile, părăsind organismul şi fiind detectaţi cu ajutorul 
gamma camerei [3]. Acest fenomen fizic face posibilă detecţia distribuţiei izotopului emiţător 
de pozitroni din radiofarmaceuticul administrat intravenos pacientului.  

 

 
GAMMA CAMERA PET 
Deşi PET se bazează, în esenţă, pe acelaşi principiu fizic de detecţie a scintilaţiilor ca 

şi gamma camera „convenţională” sistemele de detecţie PET prezintă două modificări 
esenţiale: tuburile fotomultiplicatoare trebuie astfel plasate încât să permită detecţia în 
coincidenţă, de jur împrejurul organismului a fotonilor gamma rezultaţi, iar cristalul de 
scintilaţie trebuie să fie dintr-un material care să permită conversia fotonilor gamma cu 
energie mai mare decât în cazul scintigrafiei convenţionale (511 keV, în cazul PET, faţă de 
intervalul 100 - 400 keV, în scintigrafia convenţională) în fotoni în domeniul vizibil [4].  

Ca urmare, camera PET este formată din fotomultiplicatoare dispuse circular, în mai 
multe coroane de blocuri detectoare (între 2 şi 8), iar cristalul de scintilaţie este de germanat 
de bismut (BGO), cel mai frecvent, sau fluorură de bariu (BaF2) spre deosebire de gamma-
camera „convenţională” al cărei cristal este alcătuit din iodură de sodiu (NaI). 

În ultimii ani a fost propusă detecţia în coincidenţă utilizând gamma camere adaptate, 
cu dublu cap (două detectoare), acestea rămânând totodată utile pentru realizarea 
scintigrafiilor „tradiţionale”. Cele două capuri detectoare sunt plasate de o parte şi de alta a 
pacientului. Diferenţa faţă de gamma-camera „tradiţională” apare la nivelul cristalului de 
scintilaţie: acesta este înlocuit cu unul de dimensiuni duble (19 mm în loc de 9,5 mm) [11]. 
Spre deosebire de PET unde doza injectată este în jur de 500 MBq, utilizând o gamma-camera 
cu sistem de detecţie în coincidenţă doza optimă este de 100-200 MBq (pentru eliminarea 
artefactelor). Imaginea tomoscintigrafică se obţine prin rotirea extrem de lentă a celor 2 
detectoare în jurul pacientului. Secţiunile pot fi apoi reconstruite în 3D. Se încearcă chiar 

Modificări esenţiale ale detectorului: 
- cristal de germanat de bismut 

- tuburi fotomultiplicatoare situate în direcţii opuse (dispuse 
circular sau nu) 

RADIOIZOTOP EMIŢĂTOR DE 
POZITRONI 

18F, 11C, 15O şi 13N

POZITRON 
ELECTRON 
din ţesuturi 

2 fotoni gamma, 511 keV 

detecţie în coincidenţă 
(interval de ordinul a 10-9 sec.) 

Fig.1. Principiul tomografiei prin emisie de pozitroni 
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construcţia unei gamma-camere cu 3 detectoare, crescând astfel sensibilitatea detecţiei şi, 
deci, calitatea imaginii [6]. 

 
RADIOFARMACEUTICE PET 
18F- Fluorodeoxiglucoza 
Utilizarea 18F FDG (Fig. 2) pentru vizualizarea ţesuturilor mari consumatoare de 

glucoză a transformat, neîndoielnic, oncologia nucleară în cea mai inportantă metodă pentru 
depistarea şi evaluarea evolutivă a ţesutului tumoral. 

(FDG) este un analog al glucozei, şi, deci, pătrunde în celulă în acelaşi mod ca şi 
glucoza. Odată ajunsă în celulă, FDG este fosforilată şi se acumulează intracelular, nefiind 
catabolizată. Absenţa gruparii OH in poziţia 2 determina o blocare enzimatică cu acumulare 
de 18F FDG intracelular (sub forma de FDG-6-PO4), în platou (proporţional cu intensitatea 
glicolizei) - fenomen cunoscut sub numele de trapping [7]. Regiunile în care există o captare 
crescută a radiofarmaceuticului corespund, deci, zonelor cu metabolism glucidic ridicat. 

 
Celulele canceroase au un metabolism crescut şi particular al glucozei [8] prin: 

creşterea glicolizei anaerobe, creşterea activităţii hexokinazei (HK) şi piruvatkinazei (PK), 
alterarea numărului, formei şi funcţiei mitocondriilor, creşterea transportului membranar al 
glucozei (prin creşterea numărului transportorilor, în special GLUT-1 şi GLUT-3). Prin 
urmare, aceste celule vor acumula 18F FDG în cantitate mare. 

Factorii care au impus utilizarea 18F-FDG ca radiotrasor PET principal (alţi 
radiotrasori PET sunt utilizaţi în procent de 10% din frecvenţa de utilizare a FDG) sunt: 

- captarea 18F-FDG de către celulele tumorale cu activitate glicolitică crescută; majoritatea 
tumorilor maligne (pulmonare, mamare, de colon, limfoame, melanoame) pot fi detectate 
cu 18F-FDG (9);  

- timpul relativ lung de injumătăţire al radionuclidului (18F) - 110 min; 
- obţinerea 18F în cantităţi suficiente în ciclotroane de mici dimensiuni. 

 
Trasori PET pentru imagistica tumorală, alţii decât 18F FDG 
Alături de evaluarea metabolismului glucidic, PET permite evaluarea şi a altor tipuri 

de metabolism, folosindu-se alţi radiotrasori (Tabelul I). 
11C-metionina şi analogii marcaţi de aminoacizi 
Utilizarea 11C-L-metioninei în imagistica tumorală se bazează pe observarea transpor-

tului şi utilizării crescute a aminoacizilor în cancere, a activităţii crescute a căilor de 
transmetilare în unele cancere [10]. În mod normal există o captare substanţială a acestui 

Fig. 2. Structura 18F-FDG, în comparaţie cu  
D-glucoza şi 2-deoxi-D-glucoza 

Fig. 3. Imagine PET cu 18F FDG: 
neoplasm pulmonar primar (lob superior stâng) cu 

metastaze (paratraheal şi în lobul hepatic stâng) 
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trasor în pancreas, glande salivare, ficat şi rinichi. Ca aminoacid natural, există un anumit 
grad de metabolizare a L-metioninei în sânge. Trasorul a fost folosit în imagistica tumorilor 
cerebrale, a cancerelor de cap şi gât, a limfoamelor şi cancerelor pulmonare. S-a demonstrat 
stereospecificitatea captării tumorale, cu o captare a L-metioninei mult mai mare decât cea a 
D-metioninei în tumori cerebrale cu bariera hemato-encefalică intactă. 

 
 

Tabelul I 
Radiotrasori uzuali în PET 

 

Radiotrasor Analog biologic Activitate investigată 

18F-FDG glucoză metabolismul glucozei 
fosforilarea prin hexokinază 

18F-fluoro-DOPA dopamină metabolismul aminoacizilor 
18F-fluoro-metiltirozină tirozină metabolismul aminoacizilor 
18F-fluoro-2-deoxiuridină fluorodeoxiuridină metabolismul acizilor nucleici 
18F-fluoro-aciclovir aciclovir fosforilarea prin timidinkinază 
11C-acetat acetat metabolismul acizilor graşi 
13N-amoniac --- perfuzia tisulară 
15O-apă apă perfuzia tisulară 

 
Alţi aminoacizi utilizaţi în PET sunt L-tirozina şi aminoacizi artificiali care nu sunt 

metabolizaţi semnificativ in vivo şi reprezintă, astfel, o alternativă bună de examinare a 
transportului aminoacizilor în tumori. 

 
11C-timidina şi alţi precursori ADN 
Rate crescute ale sintezei de ADN caracterizează multe tumori cu creştere rapidă şi 

ţesuturi care proliferează rapid în mod normal. Din acest motiv, unele tumori pot fi investigate 
cu 11C-timidină şi analogi structurali ai acesteia, deoarece timidina se fixează numai în 
ţesuturi cu sinteză ADN în curs de desfăşurare [11]. Însă, utilizarea sa este complicată de 
faptul că este rapid metabolizată în sânge, ceea ce înseamnă că doar o mică fracţiune din 
materialul marcat din sânge este 11C-timidină. Localizarea markerului radioactiv este 
importantă în utilizarea 11C-timidinei. De exemplu, dacă este marcat pe inel în partea opusă 
poziţiei C-1, vor apărea mai mulţi metaboliţi, cuantificarea devenind mai dificilă. 

Alţi compuşi, ca 18F-fluoro-deoxiuridina, reprezintă de asemenea potenţiali agenţi 
imagistici. Analogi structurali ai timidinei marcaţi cu 18F sunt în curs de investigare in vivo, 
pe pacienţi [12]. 

 
Agenţi chemoterapeutici radiomarcaţi 
O serie de agenţi chemoterapeutici marcaţi pentru PET au fost sintetizaţi şi aplicaţi 

deja într-o măsură restrânsă la pacienţi, pentru a urmări livrarea şi acumularea agentului 
terapeutic în cancer. De exemplu, 18F-fluoro-deoxiuridina a fost folosită în terapia cancerelor 
colorectale şi a altor tipuri, iar studiile preliminare au arătat că are potenţial de predicţie a 
răspunsului la terapie, pe baza unei investigări PET iniţiale. 

 
Radiotrasori pentru studiul fluxului sanguin tumoral 
Prin PET pot fi investigaţi şi o serie de alţi parametri tumorali. Fluxul sanguin tumoral 

poate fi măsurat cu ajutorul 15O-H2O sau prin inhalarea de 15O-CO2 urmate de cuantificarea 
imaginilor. Volumul de distribuţie al tumorii (porţiunea din tumoră care comunică liber cu 
sângele) poate fi studiat folosind 15O-H2O [13]. Aceşti parametri pot fi determinaţi cantitativ 
folosind tehnici de modelare matematică. 
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Radiotrasori pentru studiul statusului receptorilor tumorali 
Tumorile pot exprima o varietate de markeri pe suprafaţa lor, inclusiv receptori sau 

antigeni asociaţi cu tumora, cum ar fi receptorii la estrogen sau progesteron. Au fost sintetizaţi 
liganzi specifici pentru aceşti receptori, dintre care cel mai cunoscut este 18F-17β-estradiol 
(FES), utilizat în imagistica cancerelor de sân [14]. 

 
Oligonucleotide radiomarcate  
Reprezintă o clasă de radiofarmaceutice încă în studiu, domeniu care s-a dezvoltat prin 

disponibilitatea oligonucleotidelor sintetice. Se deosebesc două categorii: oligonucleotide 
antisens şi oligonucleotide aptamer.  

Oligonucleotidele antisens sunt oligonucleotide cu lanţ scurt, de câteva nucleotide, a 
căror secvenţă este complementară şi permite legarea la ARN ţintă (mARN sau ARNviral) 
inhibând translarea, şi, în final, sinteza unor proteine.  

Oligonucleotidele aptamer sunt fragmente de ARN sintetizate in vitro, asemănătoare 
oligonucleotidelor antisens, de care se deosebesc esenţial deoarece se pot lega şi la alte 
molecule mici, proteice, din organism (molecule celulare de suprafaţă etc.), nu doar la acizii 
nucleici. Au afinitate şi specificitate mai mare decât anticorpii. 

Principiul imagisticii cu oligonucleotide radiomarcate este următorul: 
oligonucleotidele radiomarcate (doze mici) administrate i.v. pacientului difuzează în organism 
fără a fi degradate, pătrund în anumite celule, se hibridează specific cu o secvenţă 
complementară (ţintă) de ARNm (în celulele care exprimă acest ARN); se pot observa, 
scintigrafic, focare de acumulare de radioactivitate, corespunzând supraexpresiei unei anumite 
gene (care codează o anume disfuncţie), în regiuni bine delimitate din organism [15]. 

 

Utilizând diferitele radiofarmaceutice PET menţionate, dar îndeosebi 18F FDG, până în 
prezent, principalele aplicaţii ale PET sunt în oncologie şi anume: tumori cerebrale (glioame), 
cancer pulmonar, cancer colo-rectal, hepatic, pancreatic, cancer mamar, cancer de ovar, 
limfom Hodgkin şi non-Hodgkin, melanoame şi sarcoame, cancere din sfera ORL, cancer de 
prostată. 

 
PET-CT: PRINCIPIU FIZIC ŞI UTILITATE 
Principala limită a metodei PET constă în rezoluţia mică în comparaţie cu CT şi RMN, 

ceea ce determină imposibilitatea localizării precise a detaliilor anatomice şi, implicit, a 
leziunilor în întregime sau a regiunilor metabolic active în ansamblul unor leziuni de 
constituţie eterogenă, necesar a fi biopsiate, de exemplu [6,16]. 

Fig. 4. Dispozitiv PET-CT 
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Pe de altă parte, CT este o metodă imagistică care poate pune în evidenţă detalii 
anatomice, structurale, cu o rezoluţie foarte bună dar nu şi diferenţe în fiziologia ţesutului 
respectiv, pe care PET le poate vizualiza. Ani de zile pentru a localiza cu precizie modificările 
funcţionale observate prin PET s-au propus două variante: fuziunea imaginilor PET şi CT 
folosind repere anatomice pentru a achiziţiona imagini din regiuni identice şi după realinierea 
seturilor de imagini obţinute prin cele două metode, folosind soft-uri specializate în acest 
sens. Dar acest lucru era dificil din mai multe puncte de vedere, cum ar fi: diferenţe legate de 
respiraţie, de distanţa la care se găseşte detectorul în timpul achiziţiei, de poziţionarea 
pacientului etc. Aceste inconveniente au fost rezolvate prin aşezarea celor două detectoare pe 
acelaşi suport (Fig. 4), prin metoda PET-CT, iniţiată de D. Townsend în anul 2000 [4]. 

 

 
Rezultă că PET şi CT prezintă avantaje complementare, iar combinarea acestora creşte 

potenţialul de localizare a leziunilor şi reduce dificultăţile de interpretare a imaginilor obţinute 
prin PET. 

Fig. 6. Imagini CT, PET (18FFDG), şi PET-CT normale (secţiuni coronale) [18] 

Fig. 5. Carcinom rectal – recidivă: 
a) CT: formaţiune presacrată de dimensiuni mari, omogenă; săgeata indică direcţia acului de biopsie, rezultatul 

biopsiei fiind negativ; b) Imagine PET (18FFDG), cu fixare eterogenă, demonstrând o zonă tumorală activă, 
periferic; c) imaginea fuzionată PET-CT demonstrează prezenţa unui inel tumoral discontinuu care înconjoară un 

centru necrotic; repetarea biopsiei în zona funcţională a tumorii demonstrează recidiva tumorală [17]. 
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Indicaţiile clinice ale PET-CT sunt, de fapt, identice cu acelea ale PET, referindu-se 

îndeosebi la domeniul oncologiei nucleare: diagnostic tumoral (Fig. 5, 7, 8,) stadializare (Fig. 
10, 11) şi evaluare evolutivă (Fig. 9), pre- şi post- terapie [19-22]. Evident, metoda PET-CT 
prezintă o serie de avantaje faţă de fiecare dintre cele două metode utilizate separat: a) se pot 
obţine imagini metabolice şi anatomice într-un timp redus faţă de utilizarea separată a celor 
două metode (Fig.6); b) o singură explorare imagistică permite atât diagnosticul tumorii 
primare cât şi al metastazelor, dând şi posibilitatea stadializării tumorale; c) ţesutul tumoral 
este diagnosticat imagistic cu mare sensibilitate şi specificitate (prin PET) dar şi localizat 
anatomic cu mare precizie şi rezoluţie (prin CT); d) faptul că pacientul nu se deplasează între 
achiziţia celor două tipuri de imagini face ca fuziunea imaginilor să fie aproape perfectă (doar 
mişcările respiratorii mai pot interveni); e) regiuni dificil de evaluat imagistic (cum ar fi 
regiunea cervicală, capul, mediastinul, abdomenul postchirurgical) pot fi examinate cu mare 
acurateţe; f) imaginile fuzionate PET-CT pot fi folosite atât pentru stabilirea cu precizie a 
regiunilor pentru radioterapie cât şi pentru evaluarea post tratament chirurgical, chimioterapie 
sau/şi radioterapie. 

Fig. 7. Metastaze intrahepatice: imagini PET (18FFDG), CT şi PET-CT. 
secţiuni transversale (stânga) şi secţiuni coronale (dreapta) [18] 

Fig. 8. Cancer de colon 
Imagini fuzionate PET-angiografie CT, 3D reconstruite. Zona colorată în albastru 
corespunde unei formaţiuni tumorale. Vizualizarea metabolică şi vasculară face 
posibilă o planificare chirurgicală. Imaginea mărită (dreapta) permite o analiză a 

vascularizaţiei tumorale anterior intervenţiei chirurgicale [18]. 
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În prezent, aplicaţiile clinice ale PET cu 18F FDG-CT în oncologie includ diagnosticul 

diferenţial între ţesutul benign şi malign, stadializarea cancerului înainte de terapie, evaluarea 
rezultatului terapiei neoplaziilor, depistarea recurenţelor tumorale post terapeutice în 
numeroase tipuri de neoplazii, incluzând: cancerul pulmonar, gastrointestinal, mamar, 
limfomul malign [10]. 

 

Fig. 9. Urmărire evolutivă a unui sarcom aflat sub tratament ţintit, intratumoral, (ziua 
5 şi 54) comparativ cu imagini anterior tratamentului (ziua 1).  

Imaginile CT nu demonstrează o reducere semnificativă a dimensiunilor tumorale, 
comparativ cu imaginile PET (18FFDG), care arată o reducere evidentă a metabolismului 

glucidic tumoral, demonstrând eficienţa terapiei [23]. 

PET CT PET-CT 
Fig. 10. Neoplasm pulmonar drept cu metastază ganglionară (săgeţile roşii) [24] 



Articole de sinteza                                                               Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 100

 

 
În viitorul apropiat MN va deschide posibilitatea obţinerii unor imagini moleculare, în 

acord cu evoluţia medicinii moleculare, îndeosebi prin tehnici PET şi PET-CT [26]. Aceasta 
ca o consecinţă a cercetărilor de genomică şi proteomică. Rămâne un imperativ ca aceste 
progrese să devină accesibile şi la noi în ţară. 
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FIZIOLOGIA COAGULĂRII - DESPRE MODELUL CELULAR (I) 
B. Ţuţuianu 

Clinica Anestezie Terapie Intensivă, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi 
 

PHYSIOLOGY OF BLOOD COAGULATION (Abstract): Untill the XIXth century we knew very little about 
coagulation and haemostasis, most of our knowledge being based on observations. The discovery of thrombin, 
platelets, fibrinogen and calcium led to one of the most important theories (Paul Moravitz, 1890), which gave a 
scientific explanation of the haemostasis, describing the main steps of coagulation. Further on, the discovery of 
coagulation factors, of vitamin K, of heparin and of coagulation tests offered the ground for a new theory, 
namely the classical theory of the coagulation cascade (MacFarlane RG, 1964). At the end of the XXth century a 
new drug (Novoseven) proved to be efficient in obtaining haemostasis (not only in patients with hemophilia but 
also in other bleeding situations). This finding together with some unsolved questions (for example why patients 
with deficiency  of FXII do not have a tendency to bleed,) drove to a new theory which emphasizes the role of 
specific cells in coagulation. According to this theory, there are two types of cells involved: the tissue factor 
bearing cells (extravascular) and platelets (intravascular). These cells need to make contact through a 
discontinuation of the vessel wall in order to initiate the coagulation process. The reactions take place in three 
phases: initiation, amplification and propagation. This is the cell-based theory of coagulation. 
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INTRODUCERE  
Coagularea sângelui face parte dintr-un sistem complex de reacţii hemostatice care 

cuprinde factori vasculari, celulari şi plasmatici. 
La mamifere, cinci proteaze (factorii coagulării VII, IX, X, protrombina şi proteina C) 

acţionează împreună cu alţi cinci cofactori (factorul tisular, factorul V, VIII, trombomodulina 
şi proteina S) pentru a controla generarea fibrinei în cadrul hemostazei fiziologice. Aceasta 
este compusă din patru domenii funcţionale, interdependente: coagularea, anticoagularea, 
fibrinoliza şi antifibrinoliza (Fig. 1) . În momentul activării sistemului coagulării, în cadrul 
acestor patru domenii sunt iniţiate o serie de procese: domeniile coagulant şi anticoagulant 
sunt în competiţie în ceea ce priveşte formarea cheagului, iar domeniile fibrinolitic şi 
antifibrinolitic sunt în competiţie în ceea ce priveşte îndepărtarea cheagului. 

 
 
ISTORIC 
În 1730 Jean-Louis Petit, chirurg, recunoaşte că după amputaţia unui membru, un rol 

important în oprirea sângerării îl are coagularea [1]. În 1830 Andrew Buchanan, descoperă 
trombina, purificată apoi, de Alexander Schmidt [2]. 

În 1840 sunt descoperite plachetele, rolul lor în coagulare fiind afirmat de catre Max 
Schultze [2]. Fibrinogenul a fost purificat în 1875 de Hammarsten [1]. Implicarea calciului în 
coagulare a fost identificată de Arthus, în 1890 [1]. 

Paul Morawitz, în 1904, a emis ipoteza că procesul coagularii se desfăşoară în două 
etape: într-o primă fază protrombina este transformată în trombină prin intervenţia 
trombokinazei (tromboplastinei) şi în prezenţa calciului, în timp ce în a doua fază, trombina 
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scindează fibrinogenul în fibrina (necesară formării cheagului), pentru această reacţie nefiind 
necesară prezenţa calciului [3]. 

Ulterior Brinkhous et al [4] defineşte două tipuri de tromboplastine (denumire 
generică pentru substanţele care transformă protrombina în trombină): tromboplastina 
completă – care determină acelaşi timp de coagulare indiferent dacă plasma provenea de la o 
persoană normală sau de la un hemofilic şi tromboplastina incompletă (parţială) – care 
determină un timp de coagulare prelungit în plasma hemofilică. 

Acest principiu influenţează şi astăzi practica medicală, tromboplastina completă fiind 
reprezentată de elementele care alcătuiesc testul timpului de protrombină (calea extrinsecă a 
coagulării). Tromboplastina incompletă este reprezentată de elementele care alcătuiesc testul 
timpului de tromboplastină parţială activată (calea intrinsecă a coagulării). 

 
 

 
În secolul XX, o serie de alte evenimente marchează cunoaşterea proceselor implicate 

în coagulare: încep sa fie puse la punct teste care explorează coagularea, este descoperită 
heparina (William Howell), este descoperită vitamina K (Henrik Dam), sunt identificaţi 
ceilalţi factori ai coagulării, iar în 1958 factorii coagulării sunt denumiţi folosind numere 
romane. 

În 1964, MacFarlane RG introduce ipoteza clasică a coagulării – cascada enzimatică a 
coagulării, cu cele două căi (extrinsecă şi respectiv, intrinsecă) [5]. 

Acesta a fost punctul culminant al unei perioade de mai bine de 100 de ani de studiu al 
factorilor şi proceselor implicate în coagulare. 

 
HEMOSTAZA FIZIOLOGICĂ 
Hemostaza fiziologică se desfăşoară în patru etape:  

- timpul parietal (ansamblul fenomenelor prin care lumenul vasului lezat  se micşorează, 
reducând sau chiar oprind momentan hemoragia [6]); 

- timpul trombocitar (formarea trombusului alb trombocitar, ce închide mai ferm lumenul 
vascular deja contractat [6]); 

- timpul plasmatic (ansamblul fenomenelor ce implică activarea unei succesiuni de reacţii 
care au ca rezultat transformarea fibrinogenului solubil in fibrină insolubilă în ochiurile 
căreia se vor fixa elementele celulare, asigurându-se în acest fel închiderea de durată a 
vasului); 

- hemostaza definitivă (în care fibroblaştii invadează trombusul şi prin secreţia de colagen 
determină închiderea definitivă a defectului vascular). 

 

Fig. 1 Mecanismele hemostatice normale Taylor, 1999 

Antifibrinoliză 

Coagulare Anticoagulare 

Fibrinoliza 
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FACTORII IMPLICAŢI ÎN COAGULARE  
 
A) Elementele celulare care intervin în coagulare 
 
Plachetele sunt structuri subcelulare care provin din megacariocitele din măduva 

osoasă. Într-un mililitru de sânge se găsesc între 150000 şi 300000 de plachete având o durată 
medie de viaţă de 7 zile. Acestea au, alături de monocite, un rol esenţial în coagulare. 

Plachetele intervin în hemostază la trei niveluri diferite:  
În primul rând, ele aderă la colagenul endovascular şi între ele şi formează în acest fel 

o barieră care opreşte pierderea de sânge. 
În al doilea rând, facilitează formarea reţelei de fibrină la locul leziunii vasculare. 

Pentru a-şi exercita activitatea procoagulantă, ele trebuie să fie activate. Pe măsură ce se 
realizează acest lucru, plachetele expun fosfatidilserină, fenomen necesar pentru declanşarea 
coagulării şi modulat prin mecanisme de transport activ [7-9]. Fosfatidilserina are rolul de a 
lega factorul Xa, care va activa coagularea prin stimularea scindării protrombinei la trombină 
[10-11]. Expunerea fosfatidilserinei la suprafaţa plachetelor este suficientă pentru a conferi 
acestora un status procoagulant [7]. Totuşi, există dovezi din ce în ce mai numeroase că 
locusurile specifice de legare de pe plachete modulează formarea complexelor coagulării [12-
14]; în sprijinul acestei afirmaţii vin şi studiile care au evidenţiat diferenţa dintre activitatea 
complexelor IXa/VIIIa şi Xa/Va la suprafaţa plachetelor provenind de la subiecţi diferiţi 
[15,16-24]. Există, deci, şi alţi factori, pe lângă fosfatidilserina, necesari pentru generarea 
trombocit-dependentă de trombină [25]. 

Unele din situsurile situate pe plachete care au o afinitate înaltă pentru factorii 
coagulării nu se încadrează în definiţia clasică a receptorilor, fiind din această cauză numiţi 
proteine de legare [25]. Plachetele neactivate par să conţină cel puţin trei proteine de legare a 
trombinei [26-27]. Legarea trombinei şi a complexului FVIII/vWf de aceeaşi proteină duce, 
prin apropierea spaţială a acestora, la activarea FVIII de către trombină [25,28,29]. Activarea 
FXI se realizează în acelaşi mod [25,30]. 

FVa se leagă strâns de lipide, aceasta fiind responsabilă de cea mai mare parte, dacă 
nu de toată activitatea procoagulanta a FVa pe plachete [31]. FVa acţionează ca o proteină de 
legare a FXa pe plachete [32]. 

FIXa în absenţa FVIIIa se leagă de plachete cu o constanţă de disociere de 200 de ori 
mai mare decât de lipide [33], reacţia fiind amplificată de FVIIIa. 

FVIIIa se leagă rapid de plachetele activate sau de microparticulele derivate din 
plachete [34,35]. Această legare pare să fie mediată de proteine [14] dar ar putea exista şi un 
mecanism de legare a FVIIIa de către fosfatidilserină [36, 37]. 

Legarea fibrinogenului de plachete este, de asemeni, mediată de proteine şi este mai 
importantă în cazul plachetelor activate decât în cazul celor neactivate [38]. Această proteină 
care leagă fibrinogenul la suprafaţa plachetelor este o integrină, receptorul glicoproteină 
IIb/IIIa [40]. Legarea fibrinogenului la acest receptor promovează agregarea plachetară 
[38,39,40]. 

În al treilea rând, anumiţi constituenţi ai granulelor plachetare au un efect 
vasoconstrictor care promovează în continuare hemostaza. 

 
Celulele purtătoare de factor tisular.Factorul tisular (FT) este o glicoproteină 

membranară care joacă un rol central în declanşarea evenimentelor coagulării. În condiţii 
normale, celulele care conţin factor tisular sunt separate fizic de elementele constitutive ale 
sângelui, dar „străjuiesc” sistemul circulator [41-43]. Celulele endoteliale integre nu exprimă, 
aşadar, pe suprafaţa lor, factorul tisular, dar când acestea sunt stimulate de endotoxină, TNF, 
IL-1 îşi pot modifica fenotipul într-unul procoagulant. Concentraţia factorului tisular creşte 
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progresiv dinspre celulele musculare netede din medie către fibroblaştii din adventice [41-43]. 
Concentraţiile cele mai mari de factor tisular sunt întâlnite în celulele miocardice, fibroblaştii 
de la nivel pulmonar, astrocitele de la nivel cerebral şi în placentă (adică locurile unde 
hemostaza este esenţială). 

 
Sistemul monocit-macrofag – monocitele circulante au capacitatea de a iniţia şi 

accelera cascada coagulării, fiind singura celulă circulantă capabilă de a genera o activitate 
procoagulantă semnificativă [44]. 

 
B) Factorii coagulării şi alte substanţe implicate 
 

- I – fibrinogen – formează cheagul de fibrină; 
- II – protrombina – forma activă (IIa) activează I, V, VII, XIII, proteina C, plachetele 
- Factorul tisular – cofactor al VIIa; 
- Calciu – necesar legării factorilor de coagulare de fosfolipid; 
- V – proaccelerina, factorul labil – cofactor pentru X, cu care formează protrombinaza; 
- VI – forma activată a V; 
- VII – proconvertina, factorul stabil – activează IX, X; 
- VIII – factorul antihemofilic A – cofactor pentru IX, cu care formează tenaza; 
- IX – factor Christmas, antihemofilic B – formează tenaza împreună cu VIII, activează X; 
- X – factor Stuart-Prower – formează protrombinaza cu V, activează II; 
- XI – antecedent al tromboplastinei plasmatice, antihemofilic C – activează XII, IX şi 

prekalikreina; 
- XII – factor Hageman – activează prekalikreina şi fibrinoliza; 
- XIII – factor stabilizator al fibrinei – formarea legăturilor între monomerii de fibrină; 
- Factor von Willebrand – se leagă de VIII, mediază adeziunea plachetară; 
- Prekallikreina – activează XII şi Kininogenul cu greutate moleculară mare (HMWK); 
- HMWK – activare reciprocă cu XII, XI şi prekalikreina; 
- Fibronectina – mediază adeziunea celulară; 
- Antitrombina III – inhibă IIa, Xa şi alte proteaze; 
- Heparin cofactor II – inhibă IIa, cofactor pentru heparină şi dermatan sulfat (antitrombina 

minoră); 
- Proteina C – inactivează Va şi VIIIa; 
- Proteina S – cofactor pentru proteina C activată; 
- Proteina Z – mediază adeziunea trombinei la fosfolipide şi stimulează degradarea X de 

Protein Z-related protease inhibitor (ZPI); 
- ZPI – degradează X (în prezenţa proteinei Z) şi XI; 
- Plasminogen – este convertit la plasmină, lizează fibrina şi alte proteine; 
- Alfa 2-antiplasmina – inhibă plasmina; 
- Activatorul tisular al plasminogenului (tPA) – activează plasminogenul; 
- Urokinaza – activează plasminogenul; 
- Inhibitorul activatorului plasminogenului -1 (PAI1) – inactivează tPA şi urokinaza (PAI 

endotelial); 
- Inhibitorul activatorului plasminogenului -2 (PAI2) – inactivează tPA şi urokinaza (PAI 

placentar); 
- Factorul procoagulant din cancer – activator patologic al X, legat de statusul procoagulant 

din cancer 
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C) Cascada coagulării 
Conform teoriei clasice, coagularea se desfăşoară în cascadă. Procesele fiziologice pot 

parcurge fie calea intrinsecă, fie calea extrinsecă, ambele căi terminându-se cu activarea 
factorului X (Fig. 2). 

 

 
Calea extrinsecă este iniţiată de leziuni ale peretelui vascular si ale ţesutului 

perivascular. În acest fel, plasma este expusă celulelor extravasculare (care conţin factor 
tisular). Factorul VII plasmatic se va lega de factorul tisular, activându-se la FVIIa. Acest 
complex, în prezenţa calciului şi a fosfolipidelor, activează factorii IX şi X la IXa şi Xa 
[45,46]. Factorii IXa şi Xa pot rămâne legaţi de celulele purtătoare de factor tisular  
sau pot difuza şi se pot lega la suprafaţa trombocitelor, care au format deja trombusul alb, 
plachetar [47]. 

Factorul Xa şi factorul Va formează un complex legat de fosfolipide numit 
protrombinază, care este intens activat pe suprafaţa plachetară şi care, în prezenţa calciului, 
scindează protrombina (factorul II), la trombină (factor IIa). Trombina scindează fibrinogenul 
(factor I) la fibrină (factor Ia). Ulterior, factorul XIIIa determină formarea legăturilor 
covalente între filamentele de fibrină. 

Factorul VIII determină creşterea importantă a vitezei de activare a factorului X. 
Factorul VIII circulă legat de factorul von Willebrand (vWF), care este o proteină cu rol 
important în adeziunea trombocitară şi formarea trombusului iniţial, plachetar [48]. După 
activare, factorul VIIIa disociază de factorul von Willebrand şi formează un complex pe 
suprafaţa plachetară, complex care are şi el un rol în activarea factorului X la Xa. 

Generarea şi feedback-ul trombinei au un rol important în tot acest mecanism descris 
mai sus. Există un paradox în această situaţie: activarea factorilor V şi VIII necesită trombină, 
in timp ce conversia protrombinei la trombină necesită factor Va şi factor VIIIa. Aceasta este 
expresia echilibrului fin şi precis al hemostazei fiziologice, în care cantităţi infime de factori 

Fig. 2 Modelul clasic al coagulării (schemă) 
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activaţi circulă permanent în plasmă, activarea factorilor coagulării fiind mai degrabă un 
proces continuu decât un proces care se desfăşoară în salturi, prin activări şi inactivări 
succesive. Trombina, odată generată, este un puternic factor procoagulant. Ea catalizează în 
continuare activarea factorilor V şi VIII printr-un mecanism de feedback pozitiv, ducând la 
conversia unei cantităţi mai mari de protrombină la trombină. În acest mod, trombina este 
capabilă să accelereze întreaga cascadă, rezultatul fiind generarea unor cantităţi mari de 
fibrină. 

Calea intrinsecă. Rolul fiziologic şi mecanismul precis al activării căii intrinseci sunt 
mai puţin bine elucidate. Probabil factorul iniţiator al acestei cascade este expunerea sângelui 
la colagenul denudat din peretele vascular. Rezultatul este, pe de o parte, conversia factorului 
XII (factorul Hageman) în forma sa activă (factor XIIa) şi, pe de alta parte, activarea 
plachetară. Factorul XIIa, printr-o reacţie enzimatică, activează factorul XI la factor XIa, 
reacţia necesitând prezenţa kininogenului cu greutate moleculară mare (HMWK) şi 
prekalikreinei. Factorul XIa are rolul de a converti factorul IX la factor IXa, care, la rândul 
lui, activează factorul X la factor Xa. Odată generat factorul Xa, fenomenele urmează calea 
comună, la fel ca şi în cazul căii extrinseci. 

 
Mecanismele de modulare ale cascadei coagulării 
Menţinerea unei balanţe între coagulare şi anticoagulare, între fibrinoliză şi 

antifibrinoliză înseamnă, de fapt, activarea coagulării dar numai local, fără extinderea 
fenomenelor trombotice, şi are ca rezultat formarea unui trombus care să oprească hemoragia, 
dar să nu producă ischemie tisulară. Factorii principalii implicaţi în menţinerea acestui 
echilibru includ inhibitorul căii factorului tisular (TFPI), antitrombina III (ATIII), proteina C 
activată şi proteina S, trombomodulina şi sistemul fibrinolitic.  

 
Inhibitorul căii factorului tisular (TFPI) 
După cum s-a menţionat anterior, fenomenele coagulării sunt iniţiate atunci când, prin 

intermediul unei leziuni vasculare şi/sau tisulare, factorul circulant VIIa intră în contact cu 
factorul tisular. Complexul rezultat în urma acestei interacţiuni, TF-FVIIa, activează cantităţi 
mici de factori IX şi X, acestea ducând ulterior la formarea unor cantităţi limitate de trombină. 
Inhibitorul căii factorului tisular (TFPI) este o proteină care mediază mecanismul de feedback 
negativ, prin care se inhibă complexul TF-FVIIa. Rezultatul acestei acţiuni este eliberarea 
unei cantităţi mai mici de factor IX şi factor X activate. Astfel, cantităţi limitate de factor Xa 
realizează inhibiţia propriei sinteze via TFPI [49]. 

 
CONCLUZII 
Elaborarea cascadei coagulării a fost primul pas consistent prin care observaţiile 

clinice privind hemostaza au dobândit şi un suport ştiinţific. În acelaşi timp, folosirea cascadei 
coagulării pentru explicarea fenomenelor fiziologice şi patologice legate de apariţia cheagului 
a contribuit esenţial la dezvoltarea unor soluţii terapeutice care s-au dovedit în numeroase 
cazuri salvatoare de vieţi omeneşti.  

Pornind de la una din aceste opţiuni terapeutice (factorul VII activat recombinat), ca şi 
de la formularea unor întrebări legate de diferenţa între coagularea in vitro şi in vivo, la 
sfârşitul secolului trecut şi începutul secolului XXI a fost elaborată o nouă teorie, care pune 
accentul pe rolul celulelor specifice în coagulare. Aceasta este teoria celulară a coagulării.  
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CHEMOTHERAPY IN ADVANCED GASTRIC CANCER: PRESENT STANDARDS (Abstract): Despite 
a sharp decline of its incidence during the second half of the 20th century, gastric cancer remains the second 
leading cause of cancer mortality in the world. Most gastric cancer patients are diagnosed when the tumor is 
inoperable. For these patients, systemic chemotherapy remains the main treatment option. Although a large 
number of chemotherapy regimens have been tested in randomized studies, there is no globally accepted 
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EPIDEMIOLOGIE 
În ciuda unei scăderi rapide a incidenţei cancerului gastric (CG) în a doua jumătate a 

secolului XX, acesta continuă să reprezinte a doua cauză de mortalitate prin cancer (12,1%) şi 
a doua sau a treia neoplazie ca frecvenţă pretutindeni în lume. 

Prevalenţa şi mortalitatea CG (particular în localizările distale) a scăzut semnificativ în 
toate regiunile geografice şi la toate vârstele, cu 2% până la 7% pe an. Incidenţa CG în 
Uniunea Europeană este de 18,9/100.000/an, mortalitatea este de 14,7/100.000/an, cu rate de 
1,5 ori mai crescute la sexul masculin şi cu vârful de incidenţă în decada a şaptea [1]. 

În Japonia, Europa de Est şi America de Sud (în special Chile şi Costa Rica), incidenţa 
CG este epidemică. În Japonia, incidenţa CG este cea mai ridicată (100/100.000/an) şi 
reprezintă prima cauză de deces prin cancer [2]. 

 
ETIOLOGIE 
Principalii factori de risc pentru CG sunt: infecţia cu Helycobacter pylori, sexul 

masculin, anemia Biermer, fumatul, boala Menetrier şi factorii genetici (cancerele de colon 
non-polipozice). Dintre anomaliile genetice, se reţin: inactivarea genei p53 (în > 60% dintre 
CG); alterarea genei APC (în > 50% dintre adenocarcinoamele gastrice bine diferenţiate); 
amplificarea oncogenei c-met (în CG avansate) [2]. 

Supravieţuirea la 5 ani în CG local-avansate este redusă la 5-15%. Riscul de recidivă 
locoregională sau la distanţă, chiar după gastrectomia curativă este mai mare de 80%. Circa 
20% din pacienţi se prezintă cu boală rezecabilă [3]. 
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DIAGNOSTIC 
Elementele sugestive pentru cancerul gastric sunt: 

- semne clinice: simptome digestive diverse şi nespecifice – dureri minime (jenă, 
disconfort) epigastrice şi/sau intestinale, pierdere ponderală, anorexie, vărsături, eructaţii, 
senzaţia de plenitudine epigastrică precoce, hematemeză; 

- semne fizice: masă tumorală palpabilă, adenopatie supraclaviculară stângă, noduli 
subcutanaţi periombilicali, hepatomegalie (stadii foarte avansate); 

- semne radiologice: pierderea mobilităţii peretelui gastric, defecte de umplere (imagini 
lacunare), alterări ale mucoasei (imagini de ulceraţie sau zonă extinsă de rigiditate a 
peretelui gastric); 

- semne gastroscopice: prezenţa unei formaţiuni tumorale de diferite aspecte (vegetantă, 
ulcerată, infiltrativă, linita plastică); 

- alte semne: hemoragie ocultă în materiile fecale, anemie hipocromă hiposideremică 
persistentă, achantosis nigricans şi/sau dermatomiozită. 

Dintre markerii tumorali, antigenul carcinoembrionic (ACE), crescut în 40-50% din 
cazuri, este util în urmărirea pacienţilor (nu însă şi în screening). Alfa-fetoproteina (AFP) şi 
CA19.9 sunt crescute la 30% dintre pacienţii cu CG. 

Orice ulcer peptic persistent, refractar la tratament, trebuie prompt evaluat radiologic 
(sulfat de bariu) şi/sau endoscopic [4]. 

Malignitatea unei leziuni gastrice evidenţiate prin examene clinice, imagistice şi 
endoscopice trebuie confirmată prin biopsia gastrică endoscopică sau chirurgicală, iar 
rezultatul histopatologic se va formula în acord cu clasificarea O.M.S. [5]. 

 
HISTOLOGIE ŞI CLASIFICARE 
Circa 90-95% din CG sunt adenocarcinoame, restul de 5% fiind leiomiosarcoame, 

limfoame, tumori carcinoide, carcinoame scuamocelulare sau alte tipuri; tumorile gastro-
intestinale stromale (GIST) reprezintă 2-3% din toate tumorile gastrice.  

Localizarea cancerelor este distală în 40% din cazuri, proximală în 35% din cazuri şi 
la nivelul corpului gastric în 25% din cazuri. 

- clasificarea histologică (Lauren): tip difuz (leziuni unice sau depozite reduse de celule 
mici în submucoasă), tip intestinal (celule mari columnare, cu infiltrate inflamatorii, 
localizate în arii de gastrită atrofică sau metaplazie intestinală) şi tipuri mixte; 

- clasificarea anatomică macroscopică: diseminare superficială, focală (polipoidă, aspect 
fungic sau ulcerativ) şi infiltrativă (linita plastică); 

- clasificarea Societăţii Endoscopice Japoneze (Japanese Endoscopic Society - JES): tip I 
(polipoid sau pseudotumoral), tip II (plat, minim supradenivelat/subdenivelat) şi tip III 
(cancer asociat cu ulcer adevărat).  

Stadializarea cancerului gastric se face conform sistemului TNM adoptat de 
AJCC/UICC în 2002 (ediţia VII). Actualul sistem de stadializare nu ia în consideraţie 
localizarea tumorii în stomac, tipul histologic, tipul creşterii (linita plastică) sau dacă boala 
este rezecabilă [6]. 

 
TRATAMENTUL CHIRURGICAL 
Este unica soluţie cu intervenţie curativă, problema rămânând aceea de a stabili care 

dintre pacienţi sunt candidaţi la rezecţie şi care sunt inoperabili. În ţările europene circa 18% 
din pacienţii cu cancer gastric sunt inoperabili, 19% sunt supuşi unei intervenţii paliative şi 
numai 37% sunt eligibili pentru o intervenţie curativă. 

Rezecţia chirurgicală rămâne tratamentul definitiv pentru formele precoce de CG (T1-
2), cu supravieţuiri la 5 ani de la 70% la 95%; totuşi, formele localizate de CG cu extensie 
dincolo de submucoasă sunt asociate cu supravieţuiri la 5 ani de 20-30% [10]. 
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CHIMIOTERAPIA 
Pe parcursul a peste 20 de ani au fost studiate mai multe citostatice în tratamentul CG. 

Deşi rata de răspuns (RR) s-a îmbunătăţit continuu, supravieţuirea pacienţilor cu tumori 
avansate este încă redusă [8,9]. 

Monochimioterapia. Principalul citostatic studiat în monoterapie a fost 5-fluorouracil 
(5-FU), care a demonstrat o RR obiectiv de 21%. Alţi agenţi chimioterapici investigaţi au fost 
cisplatin (RR 19%), mitomicina C (RR 30%, dar cu efecte secundare importante de tipul 
mielosupresiei tardive şi cumulative, motiv pentru care se administrează la intervale de 4-8 
săptămâni), doxorubicina (RR 17%, principalul efect secundar fiind afectarea cardiacă).  

Noii agenţi de tipul taxanilor au demonstrat răspunsuri obiective de 5% (paclitaxel), 
maxim 14% (docetaxel). 

Fluoropirimidinele orale (UFT, capecitabină), camptotecin, oxaliplatin sunt în curs de 
studiu. Până în prezent, capecitabina s-a demonstrat a nu fi inferioară faţă de 5-FU, iar 
oxaliplatin s-a demonstrat a nu fi inferior faţă de cisplatin [13]. 

Polichimioterapia. Asociaţiile de citostatice au fost utilizate pentru a ameliora 
rezultatele; s-au făcut numeroase încercări de a dezvolta protocoale de chimioterapie (CHT) 
mai eficiente. Unele au demonstrat rate de răspuns cuprinse între 5 şi 50%, dar până în 
prezent nici unul nu s-a dovedit superior, din punct de vedere al supravieţuirii, faţă de 
monoterapia cu 5-FU [14-17]: 

- asociaţia FAM (5-FU, adriamicin, mitomicină C) a fost larg utilizată în anii ’80, cu RR de 
maxim 42% şi o supravieţuire mediană de 12.5 luni; este asociată cu efecte secundare 
semnificativ mai mari decât monoterapia cu 5-FU şi nu aduce beneficii suplimentare 
pentru supravieţuire şi durata răspunsului. 

- FAMTX (5-FU, adriamicin, metotrexat) aplică principiul modulării biochimice a 5-FU, 
determinând RR de 40%, 12% răspunsuri complete (RC) şi supravieţuire mediană de 7-12 
luni. Nu prezintă un avantaj semnificativ faţă de monoterapia cu 5-FU. 

- FAP (5-FU, adriamicin, cisplatin) determină RR de 34% şi supravieţuire mediană de 30 
săptămâni, dar cu o toxicitate secundară semnificativă. 

- ECF (epirubicin, cisplatin, 5-FU) determină RR de 50-70% şi supravieţuiri mediane de 
10-17 luni; a devenit standard în Canada şi unele ţări din Europa (recomandat de 
Societatea Europeană de Oncologie Medicală – ESMO), dovedindu-se superioară 
FAMTX în termenii ratelor de răspuns obiectiv şi ai supravieţuirii. 

- EAP (etoposid, doxorubicin, cisplatin) determină RR de 50% în boala metastatică şi de 
70% în boala localizată, cu supravieţuiri mediane de 10-17 luni; poate fi eficient la 
pacienţii cu boala loco-regională dar mai puţin benefic la cei cu carcinomatoză peritoneală 
şi alte M1; determină toxicitate importantă (decese în 10% din cazuri). 

- ELF (etoposid, 5-FU modulat cu leucovorin) conduce la RR de 48%, cu 12% RC şi 
supravieţuire mediană de 10 luni, cu toxicitate minimă, ceea ce îl recomandă la pacienţii 
vârstnici cu funcţie renală alterată. 

- MLP-F (5-FU, cisplatin, metotrexat, leucovorin) determină RR de 82%, cu 33% RC şi 
supravieţuire mediană de 16 luni; acest regim ameliorează rezultatele în boala metastatică, 
dar cu preţul unei toxicităţi severe la 25% din pacienţi (necesită spitalizare). 

- PELF (cisplatin, epirubicin, leucovorin, 5-FU) determină RR de 43%, dar cu efecte 
secundare importante. 

Mai multe studii mari randomizate sunt în curs, comparând de exemplu docetaxel sau 
irinotecan şi asociaţii pe bază de cisplatin cu protocolul „standard”, cisplatin şi 5-FU (PF). 
Capecitabina şi oxaliplatin oferă alternative la cisplatin şi 5-FU, şi sunt încorporate în 
regimurile actuale de referinţă în studiile clinice: ECF, ECX, EOF şi EOX [16]. 

Foarte recent, o meta-analiză a studiilor randomizate de fază II-III care au evaluat 
eficacitatea şi tolerabilitatea CHT la pacienţii cu CG (utilizând bazele de date Cochrane 
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Controlled Trials Register, Medline, Embase şi Cancerlitt) până în februarie 2005 ajunge la 
concluzia: „cele mai bune rezultate de supravieţuire sunt obţinute prin utilizarea asociaţiilor 
de trei citostatice conţinând 5-fluorouracil, antraciclină şi cisplatin; 5-FU administrat în bolus 
determină o rată mai crescută de decese datorate toxicităţii, spre deosebire de administrarea 
continuă”[18]. 

 
MODALITĂŢI DE ADMINISTRARE ALE CHIMIOTERAPIEI 
1. Chimioterapia neoadjuvantă (preoperatorie), însoţită sau nu de tratament adjuvant 

intraperitoneal, este în prezent studiată într-un număr de centre din S.U.A. Aplicarea sa în 
clinică necesită trialuri de fază III pentru confirmarea rezultatelor. Îmbunătăţeşte procentul de 
rezecabilitate al tumorilor local avansate, până la 72-77% în diverse studii, fără o creştere 
semnificativă a morbidităţii şi mortalităţii operatorii. 

Recent, studiul MAGIC (503 pacienţi) a fost primul care a identificat un avantaj de 
supravieţuire pentru chimioterapia peri-operatorie (24 luni vs. 20 luni) [17,18]. 

2. Chimioterapia adjuvantă. Mai multe meta-analize ale studiilor actuale indică un 
beneficiu redus în favoarea CHT adjuvante. Analiza de subset indică că beneficiul de 
supravieţuire se aplică numai la studiile întreprinse în Asia şi Europa de Vest. Recomandarea 
ESMO 2005: „Conform datelor din meta-analizele actuale, CHT adjuvantă conferă un 
beneficiu minim de supravieţuire. Totuşi, toxicitatea este considerabilă şi CHT trebuie 
efectuată după o selecţie atentă (nivel de evidenţă I, grad de recomandare C).” [19]. 

3. Chimio-radioterapia preoperatorie (neoadjuvantă). Pacienţii cu T3-4, orice N şi 
M0 prezintă un risc foarte crescut de recidivă după chirurgia potenţial curativă (rezecţia 
tuturor tumorilor macroscopice, fără evidenţa bolii metastatice) în CG; chiar şi la pacienţii cu 
ganglioni negativi (T3N0), supravieţuirea la 5 ani este de 50%. Asocierea CHT-RT 
neoadjuvante la pacienţii high-risk poate conduce la reducerea bolii loco-regionale, obţinerea 
unei paliaţii pe termen lung şi poate converti un cancer nerezecabil la rezecabilitate.  

4. Chimio-radioterapia postoperatorie (adjuvantă). Este considerată standard în 
S.U.A. în fazele avansate ale CG, dar nu se acceptă pretutindeni în Europa (datorită 
problemelor de toxicitate a iradierii abdominale şi a tipului de chirurgie recomandat). Un 
studiu de referinţă (INT-0166) a demonstrat un beneficiu semnificativ de supravieţuire 
generală (50% vs. 41%) şi supravieţuire fără boală (48% vs. 31%) pentru CHT-RT adjuvantă 
comparativ cu chirurgia singură [11]. 

 
Tabelul I 

Protocoalele de CHT-RT neoadjuvantă folosite în cancerele gastro-esofagiene 
Asociere secvenţială 

5-Fluorouracil 425 mg/m2 I.V. zilele 1-5 
Acid folinic 20 mg/m2 I.V. zilele 1-5 

Se administrează 1 ciclu înainte şi 2 cicluri după RT. 
Asociere concomitentă 

5-Fluorouracil 400 mg/m2 I.V. zilele 1-4 şi 33-35 
Acid folinic 20mg/m2 I.V. zilele 1-4 şi  33-35 
Radioterapie 180 cGy/zi  5 zile/săptămână 

Se administrează timp de 5 săptămâni (doză totală 4500 cGy) 
 
4. Chimioterapia paliativă. Deşi nu vindecă şi are impact foarte redus asupra 

supravieţuirii, CHT poate determina paliaţia satisfăcătoare a simptomelor în CG avansat/ 
metastatic (beneficiu clinic), determinând (uneori) chiar remisiuni durabile. Ultimele studii 
efectuate cu regimuri de tip FAMTX au arătat totuşi o îmbunătăţire a supravieţuirii, faţă de 
tratamentul simptomatic. Supravieţuirea la 1 an este de 40%, iar la 2 ani de 10%, pentru 



Articole de sinteza                                                               Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 

 114

pacienţii care au primit chimioterapie, în timp ce aproape toţi pacienţii care primesc numai 
tratament simptomatic decedează în cursul primului an de la diagnostic. 

5. Chimioterapia intraperitoneală. Indicaţia CHT intraperitoneale (I.P.) se bazează pe 
apariţia recidivelor peritoneale şi hepatice (obişnuite în CG), această terapie părând capabilă 
să trateze micrometastazele cu aceste localizări. Laparotomia creşte riscul de extensie 
abdominală a bolii şi de implantare la nivelul cavităţii peritoneale. Diverse studii arată 
rezultate contradictorii, în ceea ce priveşte rata de răspuns şi durata de supravieţuire. 
Tratamentul se poate efectua cu mitomicină C, 5-FU şi analogii săi, cisplatin.  

O altă posibilitate o constituie perfuzia peritoneală hipertermică continuă. 
Principalele indicaţii sunt prezenţa carcinomatozei peritoneale după rezecţia tumorii primare 
sau riscul crescut de recidivă cu aceeaşi localizare. În timpul laparoscopiei exploratorii, după 
rezecţia tumorii primare, se introduce mitomicină C (cu sau fără cisplatin), şi se lasă în 
cavitatea peritoneală 1-2 ore, ceea ce permite o mare intensitate a dozei, fără toxicitate 
sistemică. Perfuzia I.P. hipertermică se dovedeşte eficientă numai în tratamentul bolii 
peritoneale de volum mic. Procentele de supravieţuire la 3 ani sunt mai crescute, comparativ 
cu pacienţii netrataţi, dar fără diferenţe semnificative. Ca efecte secundare, poate afecta 
anastomoza operatorie sau poate prelungi ileusul postoperator. 

 
STRATEGIA TERAPEUTICĂ ÎN CANCERUL GASTRIC 
Stadiul 0 (Tis N0 M0) 
Supravieţuirea la 5 ani raportată în Japonia (unde stadiul 0 este diagnosticat frecvent) 

la pacienţii trataţi cu gastrectomie şi limfadenectomie este mai mare de 90%, fapt confirmat şi 
de studiile americane [2,13,17]. 

Stadiul I (T1-2a/b N0 M0) 
Tratamentul standard este rezecţia gastrică şi limfadenectomia regională. Se 

recomandă gastrectomia subtotală, distală, cu excepţia localizărilor tumorale la nivelul 
fundusului gastric sau a joncţiunii gastroesofagiene. În cazul neoplaziei cardiale, se practică 
gastrectomie totală, însoţită de esofagectomie distală (aceste tumori prezintă frecvent extensie 
la nivelul limfaticelor submucoase ale esofagului). Infiltrarea tumorală difuză (linita plastică) 
sau tumora de corp gastric cu extensie până la 6 cm spre cardia sau pilor, indică gastrectomia 
totală asociată cu limfadenectomia regională. Splenectomia nu se recomandă ca procedură de 
rutină. CHT-RT postoperatorie este recomandată la pacienţii cu ganglioni pozitivi (T1N1) şi 
cu invazia muscularei (T2N0). CHT neoadjuvantă este în curs de evaluare clinică [16]. 

Stadiul II (T1-3 N1-2 M0) 
Tratamentul standard constă în intervenţia chirurgicală parţială sau extinsă, în funcţie 

de localizarea tumorii, aşa cum a fost descrisă pentru stadiul I. Rolul limfadenectomiei D2 
este neclar; unele studii semnalează morbiditate secundară crescută. CHT adjuvantă este 
recomandată în toate cazurile cu status de performanţă bun. CHT neoadjuvantă este în curs de 
evaluare clinică [2,13,17]. 

Stadiul III (T3-4 N1-2 M0) 
Rezecţia radicală este rezervată pacienţilor ce nu prezintă extensie ganglionară 

regională la momentul explorării chirurgicale. Toţi pacienţii cu tumori rezecabile vor fi 
operaţi, 15% din aceştia putând fi vindecaţi chirurgical, în special dacă extensia limfatică este 
minimă (mai puţin de 7 ganglioni regionali). Intenţia terapiei la pacienţii cu rezecţie 
incompletă rămâne paliativă, iar supravieţuirea generală în condiţiile aplicării tratamentelor 
actuale uni- şi multimodale este scăzută. CHT adjuvantă este recomandată în toate cazurile cu 
status de performanţă bun. CHT neoadjuvantă este în curs de evaluare clinică. Toţi pacienţii 
din stadiul III de boală vor fi consideraţi candidaţi potenţiali pentru participarea la studii 
clinice [2,13,17]. 
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Stadiul IV (orice T oriceN M1) 
Chirurgia radicală va fi practicată când este posibil, şi va fi urmată de chimio-

radioterapie adjuvantă. Chimioterapia neoadjuvantă este în curs de evaluare clinică. 
Recomandări ESMO 2005 
„La pacienţii cu CG în stadiul IV se poate lua în considerare chimioterapia paliativă. 

Sunt utilizate în general asociaţii cu cisplatin, 5-fluorouracil, cu sau fără antracicline (ECF, 
ELF), iar la pacienţii vârstnici cu perturbări ale funcţie renale se poate considera asociaţia PF 
sau monoterapia cu 5-FU. Asociaţia ECF (epirubicin 50 mg/m2, cisplatin 60 mg/m2 şi 5-
fluorouracil 200 mg/m2/zi în perfuzie continuă, 21 de zile) este unul dintre cele mai active 
regimuri actuale (nivel de evidenţă II, grad de recomandare A). Pot fi luate în considerare 
regimuri alternative ce includ oxaliplatin, irinotecan, docetaxel şi fluoropirimidinele orale 
(capecitabina, UFT)” [19]. Toţi pacienţii nou diagnosticaţi vor fi consideraţi candidaţi 
potenţiali pentru studii clinice, ori de câte ori va fi posibil. Complicaţiile acute/ cronice se 
trateză prin metode paliative: distrucţia endoscopică cu laser sau electrocauterizarea 
(obstrucţii cardiale), RT externă (sângerare, durere, ocluzie). CHT paliativă constă în 5-FU 
monoterapie sau inclus în protocoale cum ar fi PF, FAP, ECF [16,18]. 

Boala recidivată Pacienţii selecţionaţi vor intra în trialuri clinice de fază I şi II care 
testează noi agenţi chimioterapici. Complicaţiile acute se rezolvă prin RT paliativă, 
dezobstrucţie etc. CHT paliativă include regimuri cum ar fi: 5-FU monoterapie, PF, FAM, 
FAMTX, FAP, ECF, ELF, FLAP, PELF (sunt asociate cu toxicitate importantă hematologică 
şi digestivă, şi pot necesita terapie suportivă – glutation, filgrastim etc.). 

 
CONCLUZII 
Răspunsurile terapeutice actuale în cancerul gastric rămân nesatisfăcătoare. 

Supravieţuirea la 5 ani în absenţa invaziei seroasei gastrice variază între 33-67%, dar scade la 
15-20% când peretele gastric este invadat în întregime. Prezenţa metastazelor ganglionare  
reduce supravieţuirea de la 35-40% (No) la 10-15% (N+).  

În ciuda impactului pozitiv al chimioterapiei actual disponibile, prognosticul 
pacienţilor cu cancere gastrice avansate inoperabile rămâne dramatic, cu o supravieţuire 
mediană de numai 7 până 10 luni în majoritatea studiilor clinice. 

Deşi beneficiile quod ad vitam ale chimioterapiei ar putea fi mai mari la anumiţi 
subgrupe, principiile tratamentului paliativ trebuie avute în vedere la majoritatea pacienţilor 
cu cancer gastric avansat. Trebuie mereu reamintită definiţia OMS a îngrijirii paliative: 
„totalitatea intervenţiilor care asigură calitatea vieţii pacientului şi a familiei sale în faţa 
problemelor asociate unei boli care ameninţă viaţa”. 

Ameliorarea rezultatelor este posibilă prin utilizarea chimioterapiei neoadjuvante şi a 
radioterapiei externe.  

Se speră ca noile citostatice, chimioterapia postoperatorie în formele rezecabile şi 
asocierile citostatice cu utilizarea factorilor de creştere hematopoietici în formele metastatice 
să contribuie la creşterea ratelor de răspuns şi a supravieţuirii [17]. 

Terapiile ţintite şi integrarea noilor determinanţi moleculari tumorali vor ajuta cu 
siguranţă la ameliorarea standardelor actuale şi vor facilita administrarea „ţintită” a unor 
intervenţii terapeutice mai puţin agresive. 
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FACTORII PROGNOSTICI AI CANCERULUI COLORECTAL (I) 
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PROGNOSTIC FACTORS OF COLORECTAL CANCER (I) (Abstract): Despite the last advances recorded in 
the surgical methods and adjuvant therapy of colorectal cancer, the total median 5-year survival rate of patients 
with radical therapies is just 62 %, and the local recurrence and/or positive lymph nodes appear in more then 
90% of patients with failure of treatment. The purpose of the first section of this review article is to evaluate 
prognostic factors in colorectal cancer from clinical and histopathological  aspects, in order to reassess and 
arrange data from this domain and predict the span of life for a patient diagnosed with this neoplasic disease. The 
study of prognostic factors in colorectal cancer reveals firstly their great variety, and thus the challenge to predict 
the accurate survival time after diagnosis, and secondly, impossibility to modify some unfavorable prognostic 
factors, but still having the chance to improve the survival rate by early recognition of favorable factors. TNM 
staging at the moment of diagnosis remains the most important clinical prognostic factor of survival and  
regional lymphodes invasion the most important histopathological one. 
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INTRODUCERE 
Cancerul rămâne o problemă de sănătate publică cu un impact uriaş asupra 

morbidităţii şi mortalităţii populaţiei. Cele mai răspândite cancere sub aspectul numărului de 
cazuri nou diagnosticate  sunt cancerul pulmonar (1,2 mil), mamar (1,05 mil), cancerul 
colorectal (945.000), gastric (876.000) şi cancerul hepatic [1]. În fiecare an în lume, conform 
World Health Organisation, peste 945.000 de persoane dezvoltă cancer colorectal şi 
aproximativ 492.000 mor din această cauză [1,2]. Supravieţuirea pe glob diferă de la o ţară la 
alta, fiind influenţată de nivelul socio-economic, de posibilităţile de diagnostic precoce şi mai 
ales de metodele moderne de tratament curativ. În S.U.A., unde există o strategie naţională 
împotriva cancerului colorectal, rata de supravieţuire la 5 ani este printre cele mai ridicate, 
peste 60% , pe când în ţările mai puţin dezvoltate aceasta nu atinge 40%. Cancerul intestinului 
gros reprezintă a doua cauză de deces prin neoplazii în Statele Unite, după cancerul pulmonar, 
şi a patra în lume [3,4] 

În pofida progreselor înregistrate în ultimii ani în tehnica chirurgicală şi terapia 
adjuvantă a neoplasmului colorectal, supravieţuirea medie totală la 5 ani a pacienţilor cu 
rezecţii curative pentru cancer colorectal rămăne de doar 62% [5,6], iar recidivele  locale 
şi/sau metastazele carcinomatoase în limfoganglionii regionali survin în peste 90% din 
cazurile la care terapia a eşuat. [7]. 

Prognosticul cancerului colorectal depinde de o multitudine de factori care pot fi 
grupaţi în mai multe categorii: factori care ţin de stadiul tumorii, factori clinici, factori 
histopatologici şi factori biologici (oncogenetici  şi moleculari). 

Vom prezenta în acest prim articol numai primele trei categorii de factori de 
prognostic în cancerul colorectal, şi anume cei care ţin de tumora primară, factorii clinici şi 
factorii histoparologici, urmând ca într-un articol viitor să abordăm subiectul factorilor de 
prognostic biologici. 
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I. FACTORI DE PROGNOSTIC CARE ŢIN DE TUMORA PRIMARĂ 
 
1. Stadiul tumoral 
Începând cu clasificarea Dukes, toate sistemele de clasificare ale cancerului colorectal 

au constituit cel mai important predictor al supravieţuirii, stabilirea prognosticului fiind şi 
motivul pentru care au fost create. Cel mai folosit şi mai fiabil sistem de clasificare este 
sistemul TNM adoptat de AJCC (American Joint Committee on Cancer) şi UICC 
(International Union Against Cancer) [8]. 

Fără îndoială, cei mai importanţi factori pentru prognosticul supravieţuirii îl constituie 
gradul invaziei tumorale în perete şi prezenţa metastazelor în ganglionii regionali - stadiul în 
care a fost diagnosticat cancerul colorectal [9]. Evident, cu cât stadiul cancerului de colon sau 
de rect este mai avansat cu atât speranţa de viaţă este mai mică [10]. 

Astfel, dacă în stadiul 0 - TNM supravieţuirea la 5 ani este de peste 95 %, în stadiul 
IV, când sunt prezente metastazele la distanţă, aceasta scade dramatic la sub 7%. (Tabelul I). 
Gradul invaziei tumorale a peretelui colonic (T) afectează prognosticul independent de 
statusul limfoganglionilor regionali (N) [9]. Totuşi, gradul invaziei peretelui se poate corela în 
aprecierea prognosticului, cu numărul de ganglioni regionali metastazaţi. În ediţia curentă (a 
şasea) a stadializării TNM conform AJCC, stadiul II este subîmpărţit în două substadii IIA şi 
IIB, iar stadiul III este subîmpărţit în substadiile IIIA, IIIB, and IIIC pe baza atât a extensiei 
tumorale în grosimea peretelui intestinal cât şi a numărului de limfonoduli regionali invadaţi. 
Aceste schimbări în stadializare au fost implementate ca urmare a unor studii care au 
demonstrat diferenţe semnificative în supravieţuirea acestor subgrupuri, studii efectuate de 
Greene F.L. et al. [11] pe un lot de peste 50.000 pacienţi [10]. 

Astfel, în stadiul III, metastazarea în 1-3 respectiv 4 sau mai mulţi limfonoduli 
regionali (N1 sau N2) are semnificaţie prognostică separată, direct proporţională cu numărul 
acestora.. Supravieţuirea la 5 ani observată în stadiul III A (T1,2 N1) a fost de 59,8 %, în 
stadiul III B (T3,4 N1) de 42,0 % iar în stadiul III C (orice T N2) de doar 27,3% [11]. 

 
Tabelul I 

Supravieţuirea la 5 ani în funcţie de stadiul TNM în cancerul colorectal  
(după Weitz J, Koch M, Debus J, Hohler T, Galle PR, Buchler MW. Colorectal cancer. Lancet. 2005; 365(9454): 

153-163. [2]) 
 

STADIUL 
TNM PARAMETRII TNM SUPRAVIEŢUIREA 

LA 5 ANI 
Stadiu 0 Tis N0 M0 >95 % 

Stadiu I T1 
T2 

N0 
N0 M0 80-95 % 

Stadiu IIA T3 N0 M0 72-75 % 
Stadiu IIB T4 N0 M0 65-66 % 

Stadiu IIIA T1 
T2 

N1 
N1 

M0 
M0 55-60 % 

Stadiu IIIB T3 
T4 

N1 
N1 

M0 
M0 35-42 % 

Stadiu IIIC oricareT N2 M0 25-27 % 

Stadiu IV oricareT oricare N M1 0-7 % 
 

2. Dimensiunea tumorii  
Clasificarea TNM pentru carcinoamele umane este bazată în parte pe observaţia 

faptului că, pentru majoritatea cancerelor, dimensiunea tumorii se corelează direct 
proporţional cu invazia locală şi diseminarea la distanţă, deci implicit cu prognosticul. 
Numeroase studii sugerează însă că o excepţie de la această regulă este reprezentată de 
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cancerul colorectal, dimensiunea tumorii maligne primare necorelându-se cu prognosticul [9]. 
Nu s-a găsit nici o legătură semnificativă între dimensiunea longitudinală sau diametrul 
tumorii şi supravieţuirea la 5 sau 10 ani. Mai mult, s-a considerat la un moment dat că 
tumorile mari decelate clinic ar putea avea un prognostic mai bun. O posibilă explicaţie l-ar 
constiutui faptul că volumul tumorii apreciat clinic este adesea amplificat de fenomene 
inflamatorii peritumorale de apărare ale organismului, în realitate volumul tumoral propriu-zis 
fiind mai mic [12]. 

Acestă apreciere clinică eronată poate duce uneori la încadrarea greşită într-un stadiu 
evolutiv sau aprecierea falsă a inoperabilităţii.  

 
3. Invazia seroasei peritoneale 
Conform clasificării TNM [8] pT4 reprezintă cel mai avansat stadiu al evoluţiei 

tumorale locale în cancerul colorectal, incluzând atât invazia tumorală directă a organelor 
adiacente (pT4a) cât şi invazia peritoneului visceral cu/fără invazia structurilor adiacente 
(pT4b) incluzând aici şi perforaţia liberă în cavitatea peritoneală. Dintre caracteristicele 
tumorilor colorectale care se încadrează în T4 cea mai importantă şi mai nefastă în privinţa 
prognosticului o reprezintă invazia seroasei peritoneale. O serie întreagă de studii care au 
evaluat invazia tumorală a seroasei peritoneale ca o variabilă anatomopatologică separată au 
demonstrat pe analize multivariate că aceasta este un factor independent de prognostic negativ 
[13]. Astfel, supravietuirea mediană după rezecţia chirurgicală a cancerului colorectal este 
semnificativ mai mică pentru tumorile care penetrează seroasa (pT4b) comparativ cu cele fără 
invazia seroasei peritoneale (pT4a), cu sau fără metastaze la distanţă prezente; rata de 
supravieţuire la 5 ani în cazul asocierii prezenţei invaziei seroasei şi a metastazelor fiind de 
0%. (Tabelul II). 

 
Tabelul II 

Semnificaţia prognostică a invaziei tumorale a seroasei în cancerul colorectal (8) 
 

 Rata supravieţuirii 
la 5 ani (%) 

Supravieţuirea 
mediană (luni) 

pT4a,M0 49 58,2 
pT4b,M0 43 46,2 
pT4a,M1 12 22,7 
pT4b,M1 0 15,5 

 
Un studiu anatomopatologic privind invazia locală peritoneală intreprins de Shepherd 

et al. în 1997 [14] arăta că importanţa prognostică a prezenţei invaziei seroasei poate inlocui 
prezenţa metastazelor tumorale în ganglionii limfatici (N1), aceasta din urmă având, de 
asemenea, un prognostic negativ asupra supravieţuirii. 

Au fost definite trei pattern-uri histologice ale invaziei tumorale peritoneale locale: 1) 
o reacţie inflamatorie şi/sau hiperplastică a mezoteliului, tumora fiind subjacentă dar fără 
expresie pe seroasă; 2) tumora prezentă la suprafaţa seroasei peritoneale cu reacţie 
inflamatorie, hiperplazie mezotelială şi/sau eroziune/ulceraţie; 3) celule tumorale libere 
prezente la suprafaţa seroasei cu ulceraţii adiacente ale peritoneului visceral. Toate cele trei 
aspecte sunt asociate cu o supravieţuire scăzută, dar în special ultimele două [14]. 

În pofida importanţei sale prognostice deosebite, invazia seroasei peritoneale în 
cancerele colorectale este adesea subdiagnosticată histopatologic, un diagnostic corect 
necesitând o analiză meticuloasă a specimenului rezecat pe secţiuni multiple seriate, ceea ce 
scapă la o examinare de rutină. Astfel, unele studii au arătat că 26% dintre tumorile 
colorectale încadrate ca T3 la examinarea histopatologică simplă, la examinări detaliate 
citologice din seroasa supraiacentă au fost decelate cu celule maligne prezente (deci T4b) [8]. 



Articole de sinteza                                                               Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 

 120

Este posibilă încadrarea tumorii ca T4b numai pe baza găsirii de celule maligne în citologia 
din raclajul intraoperator al seroasei de deasupra tumorii. 

 
4. Invazia organelor adiacente 
Cu toate că organele şi structurile adiacente sunt invadate macroscopic prin 

contiguitate în circa 10 % din cazurile de cancer colorectal, unele studii au arătat că extirparea 
lor nu a avut influenţă asupra ratei supravieţuirii la 5 ani [12]. Acest lucru s-ar explica prin 
faptul că multe cazuri în care macroscopic organele adiacente par invadate, în realitate ele 
sunt acoperite de un ţesut inflamator şi nu se decelează histopatologic microscopic invazie 
tumorală. Astfel, un studiu pe un lot de pacienţi încadraţi iniţial în stadiul B3 Astler-Coller 
modificat (echivalentul stadiului IIB TNM – T4N0M0) cei confirmaţi întradevăr cu invazia 
tumorală a organelor adiacente au avut o rată de supravieţuire la 5 ani de 27%, pe când cei la 
care histopatologic s-a infirmat invazia, supravieţuirea a fost de 88 % [12]. 

 
5. Aspectul macroscopic al tumorii primare 
Forma anatomopatologică macroscopică este un parametru în formularea 

prognosticului, aspectul tumorii reflectând natura biologică a acesteia. Pacienţii cu tumori 
exofitice sau polipoide par să aibă un prognostic mai bun comparativ cu cei cu tumori ulcerate 
sau infiltrative [9]. Grinnell, care clasifica tumorile în protruzive (exofitice,vegetante), 
intermediare şi infiltrative, constata încă din 1939, că 83% dintre pacienţii cu tumori 
vegetante supravieţuiesc la cinci ani, în timp ce procentajul scade la doar 38% pentru cei cu 
tumori infiltrative sau 48 % pentru cei cu tumori intermediare. Explicaţia acestor diferenţe de 
supravieţuire ar consta în procentajul mai scăzut de penetrare a peretelui intestinal în cazul 
tumorilor vegetante comparativ cu cele ulcerate (24% faţă de 39%), în frecvenţa mai mică de 
metastazare ganglionară şi/sau hematogenă a tumorilor vegetante (cca 24% faţă de 31% 
pentru tumorile ulcerate) şi în faptul că, în general, cele vegetante sunt mai limitate ca grad de 
profunzime la peretele intestinal decât cele ulcerativ-infiltrative [12]. 

De asemenea, are importanţă prognostică şi gradul în care tumora obstruează lumenul 
intestinului gros; cu cât  tumora este mai obstructivă cu atât prognosticul este mai rezervat. 

 
6. Tumora reziduală – marginile de rezecţie 
Acest indicator prognostic se referă la rezecţiile chirurgicale pentru cancer colorectal, 

fiind mai important în cancerul rectal. Dacă în trecut se considera ca sigură oncologic o 
margine distală de rezecţie de 5 cm, actualmente s-a constatat că numai 2% dintre cancerele 
colorectale au o extindere mai mare de 2 cm [12]. Şansa rămânerii unei tumori reziduale 
şi/sau apariţiei unei recidive locale precoce este însă semnificativ crescută în cazul unei 
margini de rezecţie indemne sub 1 mm; prin aceasta, prognosticul este influenţat în sens 
negativ. 

În cancerul rectal, se considera clasic, că pentru securitate oncologică marginea de 
rezecţie distală indemnă trebuie să fie de cel puţin 5 cm . Studiile au arătat că sunt suficienţi 2 
cm de margine distală indemnă histopatologic fără a influenţa negativ nici supravieţuirea şi 
nici apariţia recidivei locale [15]. În ultimii ani, odată cu avântul procedurilor „sphincter 
saving”, s-a constatat că este suficientă chiar şi o margine distală negativă microscopic de 
numai 1 cm, la pacienţii care primesc radiochimioterapie adjuvantă [16]. 

Importanţa invaziei marginii laterale (radiale) în cancerul rectal nu a fost recunoscută 
decât relativ recent, odată cu descrierea tehnicii de excizie totală a mezorectului, fiind 
considerată unicul factor important de predicţie a recidivei locale. Astfel, 85% dintre pacienţii 
cu margini radiale pozitive fac recidivă locală, comparativ cu numai 3 % dintre cei cu margini 
radiale negative [17]. Mai mult, studiindu-se bolnavii cu recidivă locală s-a constatat că între 
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20 şi 33% din pacienţii cu cancer rectal care aveau margini distale şi proximale negative 
microscopic aveau margini radiale pozitive [12,17]. 

Invazia tumorală laterală a mezorectului este considerată a fi un predictor atât pentru 
recidiva locală cât şi pentru supravieţuirea la distanţă după rezecţia potenţial curativă din 
chirurgia cancerului rectal [18]; de asemenea, se asociază cu o creştere a riscului de 
metastazare la distanţă [19]. Marginile radiale negative mai mici de 2 mm sunt asociate cu 
creşterea riscului de a face recidivă locală [19] iar în aceste cazuri, radioterapia adjuvantă nu 
poate compensa acest risc [20]. 

 
II. FACTORI CLINICI CU IMPORTANŢĂ PROGNOSTICĂ  
 
1. Vârsta  
Multe studii au raportat un prognostic nefast la pacienţii tineri cu neoplasm colorectal. 

Totuşi, numai aproximativ 3 % dintre carcinoamele colorectale apar la pacienţi cu vârsta sub 
30 de ani, iar dintre aceştia doar 11 % au stări precanceroase în antecedente cum ar fi polipoza 
adenomatoasă familială sau colita ulcerativă. Prognosticul este mai nefavorabil decât al 
pacienţilor vârstnici şi dramatic la copii [9]. S-au publicat supravieţuiri de 19% pentru 
pacienţii sub 30 de ani, în timp ce pentru loturi neselectate în funcţie de vârstă, aceasta atinge 
valori cel puţin duble [12]. 

Bolnavii tineri se pare că au un prognostic rezervat datorită asocierii cu prezenţa mai 
frecventă a unor tumori slab diferenţiate cu un grad înalt de malignitate (53% la tineri faţă de 
20% în loturile neselectate după vârstă). Majoritatea acestor pacienţi tineri se prezintă într-un 
stadiu avansat datorită diagnosticării tardive, gradului slab de diferenţiere tumorală şi 
prezenţei în număr mare a celulelor tumorale mucinoase şi „în inel cu pecete”, elemente de 
prognostic nefast [9,21]. Oricum, la analiza supravieţuirii corelată cu stadiul  
cancerului colorectal, nu se constată diferenţe semnificative în prognosticul grupelor tinere de 
vârstă [22]. 

La bolnavii cu vârste peste 70 de ani prognosticul este influenţat negativ de rata 
scăzută a rezecabilităţii datorită stadiului avansat şi/sau patologiei asociate dar şi datorită 
mortalităţii postoperatorii mai ridicate; în ultima perioadă însă, s-a raportat şi la aceste grupe 
de vârstă o îmbunăţăţire a prognosticului datorită schemelor moderne de tratament. 

 
2. Sexul 
Cele mai multe studii statistice atribuie un prognostic mai bun femeilor cu cancer 

colorectal, la fel ca şi pentru alte localizării ale cancerului. Riscul de cancer de colon proximal 
ar fi invers proporţional cu paritatea [12]. 

 
3. Obstrucţia şi perforaţia 
Obstrucţia şi perforaţia înrăutăţesc semnificativ supravieţuirea în neoplasmele 

colorectale, unele studii apreciindu-le ca factori de prognostic independenţi de stadiul Dukes 
[23]. Asocierea acestor doi factori care influenţează negativ prognosticul la aceeaşi pacienţi 
face ca, după unele studii, supravieţuirea la 5 ani să scadă la doar 6% [12], iar recidiva bolii 
neoplazice după rezecţie să fie crescută [9]. 

În condiţii de chirurgie de urgenţă, cum se întâmplă în cazul tumorilor obstructive cu 
ocluzie intestinală, se consideră că numai 50% din pacienţi sunt candidaţi pentru gesturi cu 
intenţie curativă, morbiditatea şi mortalitatea postoperatorie fiind evident mai mare faţă de 
operaţiile programate. Chiar dacă se poate efectua o chirurgie oncologic „curativă” 
supravieţuirea la 5 ani în aceste cazuri este rareori mai mare de 30% [12]. 

În cazul tumorilor maligne colorectale perforate în cavitatea peritoneală, aceasta este 
însămânţată cu celule tumorale, ceea ce face ca gestul terapeutic chirurgical să nu mai poată fi 
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considerat curativ şi prin aceasta, speranţa de supravieţuire este diminuată considerabil. Pe un 
lot de 99 de cazuri cu perforaţie tumorală liberă sau acoperită s-a constatat o supravieţuire la 5 
ani de 41,4 % pentru sublotul de 58 pacienţi cu perforaţie acoperită, şi de numai 7,3% pentru 
cei 41 pacienţi cu perforaţie liberă [12]. 

 
4. Localizarea tumorii primare 
Sunt opinii divergente cu privire la modul în care localizarea cancerului colorectal pe 

diverse segmente ale intestinului gros ar influenţa sau nu, supravieţuirea. 
Un studiu arăta că localizarea cancerului sub reflexia peritoneului pe rect (rectul 

subperitoneal) ar diminua supravieţuirea la 5 ani comparativ cu localizările deasupra acestei 
reflexii (rectul intraperitoneal) şi pe colon [24]; deci cancerul de rect ar avea un prognostic 
mai nefast decât cancerul de colon. S-ar părea că localizările pe colonul drept ar avea un 
prognostic mai pesimist decât cele la nivelul colonului stâng, supravieţuirea „disease-free” la 
3 ani postrezecţie fiind mai mare cu 2-14 % pentru cancerele colonului stang comparativ cu 
cele localizate pe colonul drept [9], probabil prin disecţia mai dificilă tehnic a staţiei limfatice 
centrale de la nivelul originii arterei mezenterice superioare. 

 
5. Simptomatologia 
Programele de screening pentru cancerul colorectal au arătat că tumorile diagnosticate 

la pacienţii asimptomatici sunt mai puţin avansate şi au un prognostic mai bun. Supravieţuirea 
la 5 ani este mai bună la aceşti pacienţi - 71%, comparativ cu pacienţii simptomatici - 49%, 
posibil datorită diagnosticării în stadii mai timpurii a neoplaziei prin screening [25]. 
Corelându-se procentajul supravieţuirii peste 5 ani cu semnele clinice predominante, 
Copeland et al. găseşte următoarele date: 37% - anemie, 35%- tumoră palpabilă, 24% - semne 
de obstrucţie [12]. Este logic că atunci când sunt prezente complicaţiile şi/sau cancerul este 
depistat în stadiu avansat este afectat atât prognosticul imediat postoperator cât şi 
supravieţuirea la distanţă. 

 
6. Durata simptomatologiei 
Unii autori au raportat în trecut, la pacienţii cu o simptomatologie mai lungă de 6 luni 

o rată de supravieţuire la 5 ani mai ridicată, posibil datorită creşterii mai lente a tumorii [26]. 
Totuşi, numeroase studii mai recente au arătat că nu există o corelaţie între durata scurtă a 
simptomatologiei şi o îmbunătăţire a supravieţuirii postoperatorii şi nici între o suferinţă 
clinică de mai lungă durată şi o agravare a prognosticului la distanţă [12]. Se poate presupune 
că o simptomatologie mai scurtă ar trăda o tumoră mai agresivă, pe când o simptomatologie 
întinsă pe un interval de timp mai lung ar fi apanajul unor tumori mai puţin virulente, deci cu 
un posibil prognostic mai bun; însă trialurile randomizate, cu analize multivariate corelate cu 
stadiul neoplaziei colorectale, nu au arătat nicio asociere între durata simptomelor şi 
supravieţuire [27]. 

 
7. Rectoragia 
Rectoragia sau hemoragia digestivă inferioară asociată cu cancerul colorectal, spre 

deosebire de complicaţiile acute cum ar fi obstrucţia sau perforaţia, se corelează cu un 
prognostic mai bun, posibil datorită faptului că duce la alarmarea pacientului cu diagnostic şi 
tratament mai precoce. Un studiu statistic efectuat pe un lot de 267 cazuri de cancer de colon 
drept, constata că supravieţuirea la 5 ani a fost de 54% pentru pacienţii care prezentau clinic 
hemoragie, 28% pentru cei cu obstrucţie şi doar 11% pentru cei cu perforaţie [12]. Alte lucrări 
ce includ analize multivariate nu atribuie o semnificaţie prognostică rectoragiei [27]. 

 

8. Transfuziile de sânge perioperatorii 
Administrarea de sânge perioperator este asociată conform unor autori cu creşterea 

ratei de recidivă, reducând intervalul liber de boală, sau chiar cu scăderea supravieţuirii totale 
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[28]. Se crede că, de fapt, sunt responsabile pentru aceasta motivele pentru care a fost 
necesară transfuzia de sânge. Totuşi se poate deduce că trebuie acordată o atenţie mai mare 
faptului de a nu recurge la transfuzii de sânge perioperatorii decât dacă acest lucru este 
temeinic motivat.  

 
III. FACTORI DE PROGNOSTIC HISTOPATOLOGICI  
 
1. Invadarea limfonodulilor regionali  
Constituie fără îndoială unul dintre cei mai importanţi factori de prognostic negativ 

independenţi. Acest factor prognostic se poate corela pentru o mai bună predicţie cu gradul de 
diferenţiere tumorală şi prezenţa invaziei limfatice sau vasculare [17]. Un studiu al lui Dukes 
şi Bussey din 1958 efectuat pe un lot de peste 2000 de cazuri de cancer rectal constata o 
supravieţuire la 5 ani de doar 32% pentru pacienţii cu ganglioni pozitivi comparativ cu 83 % 
pentru cei cu ganglioni negativi microscopic [29]. Absenţa invaziei ganglionare pe 
specimenele rezecate corect analizate microscopic, poate prezice o supravieţuire de 90% la 5 
ani [17]. 

Topografia limfonodulilor invadaţi joacă şi ea un rol prognostic, prinderea statiei 
limfatice centrale (ganglionii apicali) înrăutăţeşte prognosticul, preconizând diseminarea 
celulelor tumorale la distanţă. Astfel, implicarea ganglionilor intermediari se corelează cu o 
supravieţuire la 5 ani de 41%, pe când metastazarea în ganglionii centrali duce la scăderea 
supravieţuirii la 13% [29]. 

Numărul nodulior limfatici metastazaţi este, de asemenea, foarte important pentru 
prognosticul supravieţuirii şi al recidivei tumorale. În clasificarea TNM actuală a cancerului 
colorectal conform AJCC [8], se încadrează separat prezenţa histopatologică a metastazelor 
tumorale în 1-3 limfonoduli regionali (N1) faţă de invazia a peste 4 limfonoduli (N2), datorită 
constatării diferenţelor semnificative în ratele de supravieţuire în cele două cazuri, 
independent de gradul invaziei în peretele intestinal. Aceasta a dus, de fapt, şi la subîmpărţirea 
stadiului III în cele 3 substadii A,B şi C. S-a stabilit că pentru o evaluare cu acurateţe a 
prezenţei/absenţei metastazelor ganglionare este necesară examinarea microscopică a 
minimum 12-18 ganglioni, 12 limfonoduli examinaţi fiind consideraţi ca numărul minim 
acceptat [8]. 

Datele privind diferenţele de evoluţie şi supravieţuire sunt elocvente. Astfel, Morson 
et al. [17] arăta că supravieţuirea la 5 ani este de 60 % când sunt invadaţi 1-4 ganglioni şi 
scade la 20% când sunt invadaţi tumoral 5 sau mai mulţi ganglioni. Studiul GITSG 
(Gastrointestinal Tumour Study Group) din 1975, raporta că la un interval median de 5,5 ani 
de la rezecţia chirurgicală pentru cancer colorectal, recidiva tumorală era prezentă la 35% din 
pacienţii cu 1-4 limfonoduli pozitivi faţă de 61% la pacienţii cu mai mult de 4 limfonoduli 
pozitivi [9]. Greene, analizând peste 50000 de pacienţi diagnosticaţi între 1987 şi 1993 cu 
cancer colonic în stadiul III (cu prezenţa metastazelor în nodulii limfatici) a observat că rata 
de supravieţuire la 5 ani pentru pacienţii care prezentau 1-3 limfonoduli invadaţi şi tumora 
extinsă în profunzimea peretelui până la musculara proprie (T1,2 N1) era de 59,8%, pe când a 
celor care prezentau metastaze limfatice în 4 sau mai mulţi limfonoduli regionali, indiferent 
de extensia tumorii în perete, era de doar 27,3% [11]. 

Micrometastazele. În ultimul timp, atenţia cercetătorilor a fost orientată spre 
detectarea prin tehnici speciale performante a unor metastaze ganglionare de foarte mici 
dimensiuni, care altfel ar scăpa atenţiei prin metode microscopice uzuale, ganglionii respectivi 
examinaţi prin tehnici uzuale fiind catalogaţi ca fiind „negativi”. Acestea pot merge de la 
prezenţa doar a unor celule tumorale izolate („isolated tumor cells” - ITC) cu dimensiunea sub 
0,2 mm diametru, până la prezenţa unor „micrometastaze” cu dimensiunea între 0,2 şi 2 mm. 
Se pare că micrometastazele sunt răspunzătoare de reducerea ratei de supravieţuire a unor 
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cazuri catalogate eronat ca N0 prin tehnicile uzuale şi care au dezvoltat ulterior metastaze la 
distanţă. Detectarea ITC sau a micrometastazelor, necesitând tehnici costisitoare şi scumpe 
(cum ar fi imunohistochimia, tehnici PCR pentru identificarea ARN/AND tumoral etc.), nu se 
face de rutină deocamdată, cel puţin până când studii randomizate viitoare nu vor stabili 
importanţa lor prognostică. 

Adenopatia limfatică reactivă. Face parte din răspunsul imun de apărare al 
organismului la agresiunea tumorală care se petrece la nivelul limfonodulilor regionali 
tumorii primare. Se consideră că o reacţie imunologică la nivelul ganglionilor limfatici 
regionali (histiocitoza sinusală şi reacţia imunoblastică paracorticală, hiperplazia 
paracorticală) se corelează cu un prognostic mai bun al supravieţuirii. 

Un studiu al lui Patt din 1975, efectuat pe specimenele rezecate în cancerul sigmoidian 
releva următoarele date de supravieţuire la 5 ani după tratamentul chirurgical: 74% pentru 
cazurile cu infiltraţie abundentă imunoblastică a grupelor ganglionare mezocolonice faţă de 
numai 35% la cazurile în care prezenţa imunoblaştilor în ganglionii respectivi este scăzută sau 
absentă; 77% la bolnavii cu histiocitoză sinusală comparativ cu 50% la cei fără histiocitoză 
sinusală; dacă se asociau şi infitraţia imunoblastică şi histiocitoza sinusală supravieţuirea 
atingea peste 83% [30]. 

Prezenţa hiperplaziei paracorticale la nivelul ganglionilor limfatici regionali pe mai 
mult din 15% din suprafaţa ganglionului secţionat influenţează favorabil supravieţuirea [12]. 

 
2. Gradul de diferenţiere al tumorii (grading-ul histopatologic) 
Importanţa prognostică a grading-ului histopatologic ca factor independent este de 

netăgăduit şi a fost relevată în multe studii, de mai mult timp. Dukes, încă din 1949 [31], 
constata că există o corelaţie între grading-ul tumorii rectale şi metastazarea la nivelul 
ganglionilor limfatici exprimată într-un prognostic mai nefavorabil. Se consideră că 
adenocarcinoamele slab diferenţiate sunt asociate în peste 50% din cazuri cu prezenţa de 
metastaze ganglionare [17,32]. În contrast, tumorile moderat şi bine diferenţiate au rata 
metastazării ganglionare inferioară. 

Gradul de diferenţiere tumorală are influenţă prognostică şi prin corelarea cu invazia 
locală la nivelul peretelui intestinal şi organele adiacente, cu invazia venoasă şi invazia 
limfatică [17,29]. Este demonstrată o relaţie evidentă între rata supravieţuirilor şi grading-ul 
histopatologic al tumorii colorectale; astfel, cu cât grading-ul este mai ridicat, deci tumora 
este mai nediferenţiată, cu atât tumora este mai agresivă şi scad şansele de supravieţuire la 
distanţă [9]. După Morson, citat de [12], supravieţuirea peste 5 ani în formele bine 
diferenţiate, moderat diferenţiate şi cele nediferenţiate este de 80%, 60%, respectiv 25%. 

Există însă dificultăţi în interpretarea studiilor datorită diferitelor sisteme de grading 
mai vechi, iar pe de altă parte, prin greutatea de a încadra tumorile în stadializarea actuală, 
care include 4 grade de la G1 (bine diferenţiat) la G4 (nediferenţiat - anaplazic). De altfel 
tumorile au zone de diverse grading-uri care alternează (G1-G2, G3-G4 etc.). Pot exista şi 
greşeli de încadrare stadială prin faptul că majoritatea tumorilor invazive au în faţa zonei de 
invazie zone focale de celule nediferenţiate, dar care totuşi nu sunt edificatoare pentru 
gradingul întregii tumori [17]. 

 
3. Aspectul histopatologic al tumorii primare 
Are semnificaţie prognostică negativă dovedită doar în cazul unor tipuri speciale de 

adenoarcinoame: carcinomul coloid (mucinos), carcinomul cu celule „în inel cu pecete”, 
carcinomul cu celule mici şi carcinomul schiros. 

 

Carcinomul coloid (mucinos) 
Este o variantă de adenocarcinom colorectal (10-20% din cazuri), în care componenta 

mucinoasă reprezintă peste 50% din tumoră, mucusul fiind localizat predominent extracelular. 
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Spre deosebire de cele nonmucinoase, carcinoamele mucinoase sunt tumori agresive, 
descoperite de obicei într-un stadiu evolutiv mai avansat; au o invazie pericolonică extinsă, 
prezentând o incidenţă crescută a metastazelor ganglionare şi având un mare grad de 
malignitate, deci, implicit, o supravieţuire la distanţă mai scăzută [33]. Grinnell remarcase că 
prognosticul prost al acestor tumori se manifestă chiar şi atunci când tumora este bine 
diferenţiată şi când nu există implicarea ganglionilor limfatici [12]. Antigenele componentei 
mucinoase joacă un rol în proliferarea tumorală şi metastazarea celulelor neoplazice ale 
cancerului de colon [9]. 

 

Carcinomul cu celule „în inel cu pecete” 
Reprezintă o variantă de adenocarcinom coloid (0,1-2,4% din totalul neoplaziilor 

colorectale) [34], în care componenta mucinoasă (coloidă) secretată de structurile glandulare 
neoplazice se acumulează intracelular, înlocuind citoplasma şi determinând aspectul 
histopartologic caracteristic de „inel cu pecete” la peste 50% din celulele tumorale. Sunt 
tumori agresive, cu un grad înalt de invazivitate, diagnosticate frecvent în stadii avansate 
histologic fiind tumori slab sau nediferenţiate [9,17]. Au un impact negativ asupra 
prognosticului. Deşi o treime din aceste tumori sunt asociate cu o instabilitate înaltă a 
microsateliţilor (MSI-H), considerată un factor independent de prognostic favorabil, această 
asociere nu are nici un efect asupra supravieţuirii la distanţă, ci numai de stadiul TNM în care 
au fost diagnosticate [34]. După alţi autori această asociere semnifică un prognostic favorabil 
chiar şi la aceste tumori [35]. 

 

Carcinomul cu celule mici 
Este o varietate rară, de tumoră malignă neuroendocrină, reprezentând mai puţin de 

1% din carcinoamele colorectale. Are un prognostic extrem de nefavorabil, fiind foarte 
agresive; metastazează precoce mai ales în ficat şi ganglioni. Pe o serie de 20 de astfel de 
tumori colonice, publicată de Redman, 85% aveau metastaze la distanţă la diagnosticare, 
aproape toţi pacienţii supravieţuind sub un an [36]. 

Carcinoamele cu celule mici şi carcinoamele cu celule „în inel cu pecete” sunt 
considerate singurele tipuri histologice cu semnificaţie prognostică nefavorabilă, independent 
de stadiul TNM [35]. 

 

Carcinomul schiros 
Are un prognostic nefavorabil. Supravieţuirea pacienţilor cu acest tip de carcinom este 

de 18% la 5 ani, după unele statistici [12]. Este diagnosticat tardiv, în stadii avansate, 
obstructive, adesea cu tumori nerezecabile, clinic nemanifestându-se decât rar prin sângerare. 
Histologic este frecvent nediferenţiat (cca 40% din cazuri). 

 

Carcinomul medular 
Este un tip histologic aparte de carcinom colorectal, care era încadrat până în anul 

2000 în categoria carcinoamelor nediferenţiate, dar care este actualmente asociat cu prezenţa 
instabilităţii microsateliţilor şi/sau cancerul de colon ereditar nonpolipozic (HNPCC).  
Are o influenţă prognostică favorabilă, histopatologic având un bogat infiltrat limfocitar 
peritumoral [35]. 

 
4. Invazia perineurală 
Diseminarea malignă de-a lungul spaţiilor perineurale ajunge până la 10 cm de locul 

tumorii primare, invazia perieurală având o incidenţă care variază între 14 şi 32% [12], fiind 
semnificativ mai crescută la pacienţii în stadiul III TNM, la care prezenţa acesteia se traduce 
printr-o rată a recidivelor locale semnificativ crescută şi o supravieţuire la 5 ani mai  
scăzută comparativ cu cei fără invazie perineurală prezentă (7% respectiv 35%) [9,12,17]. Pe 
analize multivariate invazia perineurală a fost considerată un factor de prognostic independent 
negativ [37]. 
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5. Invazia vaselor limfatice 
Invazia limfatică neoplazică este considerată a fi un factor independent de prognostic 

negativ pentru supravieţuire conform analizelor multivariate efectuate de Minsky et al. [38]. 
Incidenţa invaziei vaselor limfatice (IVL) variază între 8 şi 73 %, fiind proporţională cu 
stadiul tumoral şi gradul de diferenţiere [12,17]. În analiza unui lot de 462 pacienţi cu cancer 
colorectal, Minsky a constatat o incidenţă mai mare a IVL în tumorile colonului faţă de cele 
ale rectului şi rectosigmoidului (15% faţă de 10%) dar şi o diminuare semnificativă a ratei de 
supravieţuire la 5 ani la pacienţii cu tumori IVL pozitive comparativ cu pacienţii cu tumori 
IVL negative atât în localizarea colonică (57% respectiv 84%) cât şi în cea rectală (38% 
respectiv 71%) [12,38]. Prezenţa IVL se corelează deasemenea cu frecvenţa crescută a 
recidivelor locale [17]. 

Dacă toţi autorii sunt de acord că gradul invaziei limfatice este invers proporţional cu 
supravieţuirea, nu este clar dacă această variabilă este independentă prognostic faţă de gradul 
invaziei tumorale parietale sau metastazele limfatice regionale [9]. O problemă în aprecierea 
la justa valoare a IVL o reprezintă dificultatea anatomopatologilor de a identifica vasele 
limfatice datorită artefactelor de fixare, sau de a face distincţia între un mic vas sangvin 
(venulă) sau unul limfatic. Pentru a evita această dilemă se foloseşte termenul de invazie 
limfovasculară, ţinând cont de faptul că ambele variante au prognostic nefavorabil [17]. 

 
6. Invazia vaselor sangvine (venoasă) 
Deşi anatomic sunt două feluri de vase de sânge, termenul de invazie a vaselor 

sangvine (IVS) se foloseşte pentru a desemna invazia vaselor venoase (a venulelor), invazia 
arterială neoplazică având o incidenţă mai mică de 1%. IVS include atât invazia vaselor 
sangvine din interiorul peretelui intestinal (invazie vasculară intramurală), cât şi invazia 
vaselor de sânge exterioare intestinului, din grăsimea pericolonică şi perirectală (invazie 
vasculară extramurală). 

Invazia vaselor sangvine (IVS) în cancerul colorectal se corelează în majoritatea 
studiilor cu recurenţa locală după rezecţie, cu metastazele viscerale şi scăderea semnificativă a 
supravieţuirii. Astfel un studiu realizat de Minsky et al. [39] pacienţii cu tumori IVS pozitive 
au avut o rată de supravieţuire semnificativ scăzută comparativ cu cei cu tumori IVS negative 
(74% faţă de 85%). Acest autor a constat şi că localizarea IVS la nivel extramural are o 
importanţă prognostică deosebită în sens nefavorabil supravieţuirii, remarcând ca rata 
supravieţuirii la 5 ani a scăzut marcat în cazul pacienţilor cu tumori cu IVS extramurală în 
comparaţie cu cei cu IVS extramurală negativă sau doar cu IVS intramurală (35% faţă de 
72%) [39]. Într-o altă lucrare a lui Inoue şi Krasna, care spre deosebire de alţi autori, au 
catalogat separat IVS de IVL, rata de supravieţuire la 3 ani la pacienţii cu tumori IVS pozitive 
a fost marcat diminuată faţă de pacienţii cu tumori IVS negative (30% faţă de 62%), iar 
incidenţa metastazelor extraganglionare a fost mult mai mare la primul grup (30% faţă de 
62%) [12]. 

Conform unor studii, IVS ar reprezenta un factor independent de prognostic a 
supravieţuirii [17,27], dar se pare că nu şi pentru tumorile limitate la peretele intestinal [9]. 
Această inconstanţă în aprecierea rolului prognostic al IVS poate ţine şi de identificarea 
microscopică dificilă a vaselor sangvine invadate neoplazic care au lumenul obliterat, dar mai 
ales prin neutilizarea unor coloraţii specifice pentru ţesutul elastic, caz în care doar în 16-41% 
dintre cazuri se diagnostichează corect invazia vasculară. Incidenţa IVS creşte odată cu stadiul 
şi grading-ul tumoral. 

 
7. Reacţia imună peritumorală 
Organismul gazdă reacţionează faţă de tumora malignă şi printr-o reacţie inflamatorie 

locală întâlnită în circa 50-75% din cazuri. Prezenţa acestei reacţii inflamatorii la nivelul 
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tumorii primare, constând într-un infiltrat limfocitar manşonând celulele mononucleare situate 
la nivelul marginii apicale a carcinoamelor colorectale invazive, reprezintă un indicator de 
prognostic favorabil, îmbunătăţind supravieţuirea [17]. În raport cu gradul infiltraţiei 
limfoplasmocitare peritumorale, unii autori au raportat că proporţia bolnavilor care  
dezvoltă metastaze este zero în cazul tumorilor cu infiltraţie marcată, scăzută (31%) în cazul 
infiltraţiei peritumorale moderate şi ridicată (cca 77%) în cazul celor fără infiltrat limfocitar 
peritumoral [12]. Recţia stromei limfatice s-a stabilit că este un element de prognostic pentru 
recidiva locală în cancerul rectal, pe când infiltrarea limfocitară reprezintă un factor de 
prognostic al supravieţuirii în cancerul colonic. 

 
Tabelul III 

Principalii factori de prognostic şi semnificaţia lor asupra prognosticului în cancerul colorectal  
(adaptat după Bresalier R. Malignant Neoplasms of the Large Intestine,In: Feldman M, Friedman LS, Sleisenger 
MH, editors. Gastrointestinal and Liver Disease (Pathology / Diagnosis / Management). Philadelphia, London, 

New York: Saunders; 2002, p. 2215-2263. [9] ) 
 

FACTORII DE PROGNOSTIC EFECTUL ASUPRA PROGNOSTICULUI 
FACTORI HISTOPATOLOGICI 

Stadiul pTNM postrezecţie  
(documentat histopatologic) 

creşterea stadiului diminuează semnificativ 
prognosticul 

gradul invaziei peretelui intestinal  profunzimea invaziei afectează negativ prognosticul 
numărul limfonodulilor metastazaţi prognostic semnificativ mai bun în cazul a 1-3 faţă 

de peste 4 limfonoduli invadaţi (N1>N2) 
Histologia tumorii primare  

gradul de diferenţiere tumorile bine diferenţiate au prognostic mai bun 
decât cele slab- sau nediferenţiate 

carcinom mucinos (coloid) sau cu celule 
„în inel cu pecete” prognostic nefavorabil 

carcinom schiros prognostic nefavorabil 
invazia venoasă prognostic nefavorabil 
invazia limfatică prognostic nefavorabil 
invazia perineurală prognostic nefavorabil 
reacţia inflamatorie şi imunologică locală  prognostic favorabil 

Morfologia tumorii primare tumorile polipoide/exofitice au prognostic mai bun 
decât cele ulcerative/infiltrative 

mărimea tumorii primare nici un efect în majoritatea studiilor 
FACTORI CLINICI 

diagnosticarea tumorii la pacienţii 
asimptomatici prognostic favorabil ? 

durata simptomatologiei nici un efect demonstrat 
rectoragiile ca simptom de debut prognostic favorabil 
tumorile obstructive prognostic nefavorabil 
tumorile perforate prognostic nefavorabil 
localizarea tumorii pe intestinul gros prognostic mai bun pentru tumorile de colon 

comparativ cu tumorile rectale ? 
prognostic mai bun pentru localizările pe colonul 
stâng comparativ cu cele de pe colonul drept ? 

vârsta pacientului la diagnostic mai mică  
de 30 de ani 

prognostic nefavorabil 

prezenţa metastazelor la distanţă înrăutăţeşte marcat prognosticul 
 
Un aspect particular îl constituie prezenţa unor agregate limfoide numeroase la nivelul 

muscularei proprii sau în ţesuturile grase pericolice în jurul carcinoame invazive, 
asemănătoare cu cele din boala Crohn („reacţie Crohn-like”), care se corelează cu o 
îmbunătăţire a supravieţuirii [17]. Acest pattern histologic se acociază frecvent cu tumorile 
care exprimă o instabilitate a microsateliţilor, considerat factor de prognostic favorabil. 
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Efectele principalilor factori de prognostic histopatologici şi clinici în cancerul 
colorectal sunt redate în Tabelul III (cu semnul ? marcându-se semnificaţiile prognostice 
pentru care studiile efectuate  sunt contradictorii).  

Cei mai importanţi factori predictivi ai supravieţuirii rămân gradul de invazie tumorală 
în peretele intestinal şi prezenţa metastazelor la nivelul ganglionilor limfatici şi/sau la 
distanţă, parametrii incluşi în stadializarea TNM al neoplaziei la diagnostic, încadrarea 
stadială de certitudine realizându-se doar histopatologic, de regulă, după rezecţie. 
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ASPECTE CLINICE ŞI TERAPEUTICE ÎN ESOFAGITELE ACUTE 
POSTCAUSTICE 
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CLINICAL AND THERAPEUTIC ASPECTS IN ACUTE ESOPHAGITIS DUE TO CHEMICAL BURNS 
(Abstract). The management of acute esophagitis due to chemical burns is very important for the patient’s 
outcome. An optimal approach for this trauma can reduce the morbidity related to esophageal stenosis. The 
ingestion of caustic substances affects two basic groups: the pediatric population suffering from accidental 
ingestions, and the adolescent to adult age group in whom almost all of these ingestions are related to suicidal 
attempts. In this paper we tried a review of the actual opinions for this emergency situation. CONCLUSION. 
The potentially catastrophic presentation and lifelong complications that result from caustic ingestion make it 
one of the most challenging clinical situations in emergency care and surgery. 
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INTRODUCERE 
În sens strict etimologic, termenul de caustic se referă la acţiunea bazelor, pe când cel 

de coroziv defineşte efectul acizilor. În literatura medicală actuală se foloseşte termenul de 
caustic pentru ambele tipuri de substanţe. 

Ingestia de substanţe caustice determină leziuni foarte grave la nivelul esofagului şi 
stomacului. Majoritatea pacienţilor supravieţuiesc fazei acute, dar evoluţia lor continuă, 
ajungându-se la apariţia stenozelor esofagiene şi/sau gastrice ce constituie, după unii autori, 
un teren favorabil pentru dezvoltarea cancerului (Fig. 1) [1-3]. 

Incidenţa esofagitelor postcaustice a crescut începând din anul 1960 odată cu lansarea 
pe piaţă a produselor de uz casnic pe bază de substanţe alcaline puternice (în special hidroxid 
de sodiu). Din 1967, au apărut agenţii caustici casnici sub formă lichidă determinând o 
creştere a numărului de cazuri de expuneri directe la acţiunea acestora [4,5]. Prin urmare, s-au 
impus măsuri severe de limitare a acestei tendinţe. Astfel, în S.U.A. s-au elaborat acte 
normative, care începând din 1970 reglementează regimul substanţelor caustice 
comercializate (Federal Hazardous Substance Act, Poison Prevention Act, Safe Packaging 
Act). În aceste norme sunt specificate: obligativitatea producătorilor de a semnala pe ambalaje 
pericolul reprezentat de produsele ce conţin substanţe caustice în concentraţie mai mare de 
10%, condiţiile speciale de transport şi depozitare, realizarea unor ambalaje ce nu pot fi 
deschise de copii, campaniile educaţionale şi informative etc. [6]. Din 1966, Finlanda a 
interzis complet comercializarea şi utilizarea substanţelor de uz casnic periculoase, astfel în 
această ţară raportându-se cazuri rare de esofagite postcaustice produse prin ingestia unor 
substanţe mai puţin nocive (săpun, oţet, detergenţi) [7]. 

În pofida măsurilor restrictive şi educaţionale, în 1994, în S.U.A. se raportau circa 
5000 cazuri de esofagite postcaustice/an la copii (în special la cei cu vârsta de 1-4 ani) şi 
aproximativ 15000 cazuri/an la adulţi [6]. O analiză comparativă a U.S. Poison Control 
Centers a numărului de cazuri din 1988, faţă de anul 2000 evidenţiază tendinţa clară de 
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creştere a incidenţei acestei patologii (Tabel I). Diferenţierea cazurilor în funcţie de vârstă are 
la bază modalitatea prin care causticul a ajuns în organism: accidentală la copii şi 
predominant voluntară la adult. 

Tabel I 
Ingestia de substanţe de uz casnic în SUA în 1988 şi 2000 

(după U.S. Poison Control Centers, Washington DC) 
1988 2000 

CATEGORIA 
PRODUSELOR NR. 

CAZURI 
< 6 
ani 
(%) 

I.V. 
(%) 

DECESE 
(nr.) 

NR. 
CAZURI 

< 6 
ani 
(%) 

I.V. 
(%) 

DECESE 
(nr.) 

Toţi produşii de 
uz casnic 137240 64 2 19 206636 58 3 14 

Substanţe pentru 
desfundat instalaţii 

sanitare 
2199 24 6 6 5359 15 5 4 

Substanţe pentru 
curăţat toaleta 4807 61 3 5 6735 57 3 5 

Diferite substanţe 
alcaline/acide 6333 51 2 2 10307 56 2 0 

Substanţe pentru 
îndepărtat rugina 1550 20 1 1 1275 28 3 2 

Înălbitori 27863 50 3 0 49020 40 4 3 
I.V. – ingestie voluntară 

 
ETIOPATOGENIA ESOFAGITELOR POSTCAUSTICE 
 

Generalităţi 
Acizii şi bazele puternice sunt principalii compuşi chimici implicaţi în producerea 

leziunilor esofagiene şi gastrice postcaustice. Totuşi, primul loc este ocupat de substanţele 
alcaline (în special hidroxidul de sodiu) responsabile de circa 60-80% din cazuri [8]. Aceşti 

INGESTIE DE SUBSTANŢĂ 
CAUSTICĂ 

secunde

NECROZĂ

PERFORAŢIE 24-72 ore 

ULCERAŢIE 

14-21 zile
FIBROZĂ 

săptămâni-ani 

STENOZĂ
decenii 

CANCER 

Fig. 1 Evoluţia după ingestia de substanţe caustice 
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agenţi caustici intră în compoziţia unor produse de uz casnic, fiind astfel uşor accesibile 
ingestiei voluntare sau accidentale (de ex.: Mr. Muscolo®, Domestos®, Anitra WC® etc.). 

O categorie aparte de agenţi caustici este reprezentată de bateriile-buton ce conţin oxid 
de mercur (30,3%), oxid de mangan (17,6%) şi oxid de argint (30,3%). Ingestia acestor baterii 
este grevată de riscul major de perforaţie, de aceea necesită o atenţie şi conduită specială ce va 
fi tratată ulterior. 

 
Caracteristici ale agenţilor caustici ce influenţează leziunile digestive 
Severitatea leziunilor postcaustice depinde de tipul, cantitatea concentraţia şi forma 

de prezentare a substanţei (lichidă sau solidă), precum şi de timpul de expunere a ţesuturilor 
la acţiunea acesteia. 

 

a) Tipul şi concentraţia substanţelor caustice 
Substanţele alcaline 
Bazele în contact cu proteinele determină apariţia de proteinaţi, iar în combinaţie cu 

apa şi lipidele realizează o reacţie de saponificare. Astfel, la locul de contact apare o necroză 
de lichefiere. Compuşii rezultaţi din reacţia dintre ţesuturi şi agentul caustic favorizează 
penetrarea restului de substanţă, prin creşterea solubilităţii acesteia. Astfel, substanţele 
alcaline determină leziuni profunde ce pot interesa întregul perete al esofagului. Pe lângă 
acţiunea directă, prin absorbţia lor din lumenul esofagian, substanţele alcaline favorizează 
trombozele vasculare, determinând astfel ischemie locală ce agravează leziunile deja 
existente. 

La nivelul stomacului, bazele pot fi neutralizate parţial de secreţia gastrică acidă ceea 
ce limitează oarecum leziunile. Totuşi, în cazul ingestiei unor cantităţi mari de agent caustic, 
leziunile gastrice apar atât prin acţiunea directă, cât şi prin căldura degajată de reacţia de 
neutralizare. Un alt factor de gravitate pentru leziunile gastrice îl constituie o eventuală 
aclorhidrie preexistentă. 

Într-un studiu efectuat pe iepuri [10] se arată că ingestia unei soluţii de hidroxid de 
sodiu 3,8% 1N determină leziuni esofagiene la nivelul mucoasei, submucoasei şi stratului 
muscular intern, iar la o concentraţie de 10,7% tunica musculară este interesată în totalitate. 
După ingestia unei soluţii de 22,5%, peretele esofagian al animalului de experienţă a fost 
afectat total. 

În afară de hidroxidul de sodiu (soda caustică) există şi alte substanţe alcaline ce pot 
determina leziuni esofagiene: 

- înălbitorii sunt produse pe bază de hipoclorit de sodiu folosite pentru albirea rufelor. Deşi 
au un pH apropiat de cel neutru, soluţiile obişnuite (<3%) determină arsuri superficiale în 
majoritatea cazurilor. Mult mai periculoşi sunt înălbitorii sub formă de pulbere care 
determină leziuni severe din cauza creşterii timpului de tranzit, cu prelungirea duratei de 
contact cu mucoasa faringiană şi esofagiană [11]; 

- agenţii cosmetici, în special relaxanţii pentru păr, sunt citaţi în literatură [12,13] ca fiind 
responsabili de producerea unor leziuni esofagiene. Aceşti agenţi conţin hidroxid de 
calciu; 

- compuşii amoniacali de uz casnic au concentraţii reduse, determinând leziuni uşoare. 
Leziunile severe apar însă la concentraţii > 4,5% [14]; 

- unii dezinfectanţi pe bază de fenol determină leziuni severe chiar după ingestia unor 
cantităţi mici [14]; 

- detergenţii non-fosfatici au o largă utilizare în prezent datorită faptului că sunt nepoluanţi 
pentru mediu, dar provoacă leziuni grave dacă sunt ingeraţi [6]. Aceştia conţin silicaţi sau 
carbonaţi care determină un pH foarte ridicat, producând leziuni severe la nivelul tractului 
aero-digestiv. Când sunt sub formă de pulbere afectează predominant faringele, aria 
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supraglotică şi căile aeriene superioare. Sub formă lichidă (pentru rufe sau vase) produc 
leziuni mai severe la nivelul esofagului. 

 
Substanţele acide 
Acizii determină în contact cu ţesuturile o necroză de coagulare. La locul de contact 

apare un strat necrotic ce împiedică pătrunderea agentului caustic mai în profunzime. După ce 
sunt parţial tamponate de pH-ul uşor alcalin al salivei, substanţele acide provoacă leziuni mai 
uşoare la nivelul esofagului care este mai rezistent la acizi decât la baze. În stomac, acidul 
stagnează dar acest organ este incapabil să suporte o expunere prelungită la un pH foarte 
scăzut, rezultând leziuni severe ce pot interesa întreg peretele gastric şi/sau duodenal. 

Ingestiile de acizi au o incidenţă mai redusă deoarece produsele de uz casnic ce îi au în 
componenţă sunt mult mai puţine, dar şi datorită mirosului şi gustului lor caracteristic care 
avertizează asupra pericolului, spre deosebire de substanţele alcaline ce sunt inodore şi 
insipide [15]. 

 

b) Timpul de expunere la acţiunea agenţilor caustici 
Efectul timpului de contact cu substanţa caustică este echivalent cu efectul 

concentraţiei, în ceea ce priveşte profunzimea leziunilor [16]. Astfel, s-a demonstrat că după o 
oră de la ingestia unei baterii de ceas apar leziuni la nivelul mucoasei; după 2-4 ore este 
interesată tunica musculară, iar după 8-12 ore survine perforaţia esofagului [16]. 

Leziunile esofagiene sunt mai importante şi din cauza calibrului mai redus al 
organului care implică creşterea duratei de contact. 

La copil, comprimarea esofagului de către timus, determină o prelungire a timpului de 
expunere în 1/3 superioară a acestuia, explicând frecvenţa mai mare a leziunilor de la acest 
nivel [18]. La adult, prezenţa strâmtorilor esofagiene conduce la apariţia unor leziuni mai 
severe în porţiunile suprajacente acestora. 

S-a evidenţiat că ingestia causticului determină o diminuare bruscă şi imediată a 
motilităţii esofagiene, la care dacă se adaugă şi un reflux gastro-esofagian, leziunile capătă o 
severitate marcată [17]. Într-un studiu pe iepuri [19], s-a relevat faptul că refluxul gastro-
esofagian întârzie cicatrizarea leziunilor provocate de agentul caustic. 

 
ANATOMIA PATOLOGICĂ A ESOFAGITELOR POSTCAUSTICE 
Imediat după ingestia agentului caustic, apare o reacţie inflamatorie acută cu eritem şi 

edem la nivelul straturilor superficiale. În prima oră, aria leziunilor nu este bine delimitată. În 
arsurile superficiale, eritemul imprecis delimitat poate fi singura expresie anatomo-patologică, 
mucoasa rămânând intactă. În interesările parţiale sau totale ale peretelui, apar local, tromboze 
vasculare, infiltrate bacteriene, moartea celulelor şi saponificarea grăsimilor (după ingestia de 
baze). Dacă iniţial a fost afectată doar mucoasa, submucoasa intactă este infiltrată de 
limfocite. Interesarea musculară este semnalată de necroza parţială sau totală a acestui strat. 

În leziunile parţiale ale peretelui, începând din zilele 2-4 apar vasele de neoformaţie şi 
se produce migrarea fibroblaştilor către zona afectată. După zilele 4-7, ţesutul necrotic este 
complet eliminat şi apare ţesutul de granulaţie; leziunea este perfect delimitată, iar riscul de 
perforaţie este maxim în acest moment. 

La sfârşitul celei de-a doua săptămâni aria lezată este acoperită de ţesut de granulaţie, 
simptomatologia se remite şi începe procesul de cicatrizare. Reepitelizarea începe din a  
patra săptămână, depozitele de colagen determinând îngroşarea şi cicatrizarea peretelui  
esofagian [20]. 

Procesul de vindecare continuă luni de zile, rezultatul fiind în majoritatea cazurilor 
apariţia stenozei. Stenoza apare după un interval variabil în primul rând în funcţie de 
severitatea leziunilor iniţiale, dar chiar dacă acestea nu au fost foarte grave, micile 
traumatisme provocate de alimente produc ulceraţii pe esofagul afectat ce se vor reepiteliza şi 
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fibroza, accentuându-se astfel în timp, gradul de stenoză. Lângă zonele de stenoză 
musculatura esofagiană este îngroşată şi spastică determinând dificultăţi în efectuarea unui 
tratament dilatator. Ţesutul periesofagian este intens modificat adiacent zonelor stenotice, cu 
aderenţe ce pot menţine cardia deschisă sau scurtează esofagul [21]. Rezultă condiţiile de 
apariţie a unui reflux gastro-esofagian ce agravează şi mai mult leziunile. Aderenţele 
periesofagiene au importanţă şi pentru actul chirurgical, impunând precauţii în indicarea unei 
esofagectomii cu „torace închis”. 

 
MANAGEMENTUL PRIMAR AL ESOFAGITELOR POSTCAUSTICE 
Managementul primar se referă la măsurile ce se impun în faza acută (zilele 1-7 de la 

ingestie). 
 

Evaluarea în urgenţă 
a) Măsurile la locul accidentului 
Personalul ambulanţei care ia primul contact cu pacientul trebuie să aplice următoarele 

măsuri [22]: 1) obţinerea de informaţii privitoare la: momentul ingestiei, tipul agentului 
caustic, concentraţia şi cantitatea acestuia; dacă se găseşte recipientul din care s-a consumat 
substanţa, acesta va fi trimis la un Centru teritorial de toxicologie în vederea analizării, 
informaţiile urmând a furnizate serviciului care va primi bolnavul; 2) examinarea clinică şi 
măsurile terapeutice de urgenţă: 

- verificarea permeabilităţii căilor respiratorii superioare; este necesară laringoscopia 
directă urmată sau nu de intubaţia oro-traheală; dacă se impune traheostomia aceasta se va 
practica la locul accidentului; 

- examinarea cavităţii bucale şi a faringelui: leziunile de la acest nivel pot fi uşoare, dar 
aceasta nu exclude posibilitatea unei interesări grave a esofagului. Faţa şi cavitatea bucală 
se spală cu apă călduţă pentru a îndepărta orice particulă de substanţă caustică. Dacă nu se 
evidenţiază leziuni severe oro-faringiene şi nu există semne clinice de perforaţie se 
recomandă ingerarea de apă călduţă în cantităţi mici pentru a dilua substanţa caustică, fără 
însă a depăşi cantitatea totală de 15ml/kg deoarece există riscul distensiei gastrice şi al 
vărsăturilor; 

- asigurarea unei linii venoase şi începerea resuscitării volemice, hidro-electrolitice şi acido-
bazice; 

- plasarea unei sonde uretro-vezicale; 
- plasarea electrozilor pentru monitorizarea cardio-circulatorie pe durata transportului. 

Este total contraindicată instituirea oarbă a unei sonde nazo-gastrice din cauza riscului 
de producere a perforaţiilor! 

 

b) Evaluarea şi măsurile din serviciul de primire urgenţe 
Odată ajuns pacientul în camera de gardă, se verifică măsurile instituite la locul 

accidentului şi dacă este cazul se completează. În situaţiile în care pacientul a fost transportat 
de persoane nespecializate, atunci măsurile ce trebuiau instituite la locul accidentului se vor 
aplica din momentul preluării de către echipa de gardă. 

În primul rând, se caută semnele clinice de perforaţie: starea de şoc, sindromul de 
iritaţie peritoneală şi durerea toracică intensă. Se impune obligatoriu efectuarea de urgenţă a 
unei radiografii toracice (pentru pneumomediastin) şi abdominale simple (pentru 
pneumoperitoneu). În cazul în care examenul radiologic este neconcludent se indică 
computer-tomografia cu substanţă de contrast administrată oral sau intravenos. Dacă se 
confirmă perforaţia se impune intervenţia chirurgicală de urgenţă ce constă în esofagectomie 
totală cu sau fără gastrectomie cu esofagostomie cervicală şi gastro- sau jejunostomie. 
Intervenţia chirurgicală în aceste cazuri este grevată de o mortalitate şi morbiditate foarte 
ridicate. Tratamentul chirurgical în caz de perforaţie este contraindicat dacă instabilitatea 
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severă a pacientului sugerează moartea iminentă sau dacă există leziuni extinse 
intraabdominale asociate cu cele esofagiene [9]. 

Sunt discutabile următoarele decizii: lavajul gastric, care poate agrava profunzimea 
leziunilor prin riscul de inducere a vărsăturilor la trecerea sondei sau prin volumul mare de 
lichid de spălătură. Se indică totuşi în situaţia rară când întâlnirea dintre pacient şi personalul 
din spital se produce după câteva minute de la accident, caz în care se poate efectua lavajul pe 
un tub introdus în stomac sub control radiologic [16]; neutralizarea substanţei este 
recomandată fără dubii doar de producători prin avertismentele de pe ambalaje. Studii in vitro 
[23,24] susţin că reacţia exotermă de neutralizare agravează leziunile deja existente, la aceasta 
adăugându-se şi riscul vărsăturilor ce reexpun esofagul şi căile aeriene superioare la acţiunea 
agentului caustic. Alţi autori [25] arată că nu se produce o creştere semnificativă a 
temperaturii în cursul reacţiei de neutralizare. De altfel, metoda încă se mai practică de către 
unii, administrându-se soluţii acide când toxicul este alcalin (suc de lămâie, oţet diluat etc.) şi 
invers, când soluţia este acidă se recomandă ingestia de lapte, soluţii alcaline etc. [20]. 

Este interzisă inducerea vărsăturilor! 
În absenţa perforaţiei pacientul este internat în serviciul specializat unde se continuă 

terapia şi supravegherea. 
 

Managementul pacientului internat în serviciul specializat 
a) Măsuri terapeutice iniţiale: se suprimă alimentaţia orală şi se începe alimentaţia 

parenterală; susţinere volemică, hidro-electrolitică şi acido-bazică cu monitorizarea tensiunii 
arteriale, pulsului, diurezei, probelor renale; medicaţie sedativă şi antalgică; corticoterapie. 

Studii efectuate pe animale au arătat că administrarea glucocorticoizilor din primele 24 
de ore de la ingestia de substanţe alcaline, inhibă reacţia fibroblastică locală, diminuând astfel 
incidenţa stenozelor [26,27]. Însă, un studiu prospectiv randomizat [28] demonstrează că 
administrarea corticoizilor nu influenţează apariţia stenozei. Părerea unanimă este că această 
terapie trebuie descurajată deoarece maschează semnele unei peritonite sau mediastinite şi 
creşte riscul infecţiei [4]. 

Antibioterapia cu spectru larg se indică din cauza populării bacteriene a leziunilor 
caustice, infecţia locală determinând amplificarea reacţiei tisulare, cu accentuarea proliferării 
conjunctive [27]. Tratamentul se menţine timp de 3-4 săptămâni [20]. 

Inhibitorii sintezei de colagen (latirogenele): s-au consttat unele rezultate favorabile 
după administrarea de β-aminopropionitril, penicilamină, N-acetilcisteină şi colchicină, 
obţinându-se o întârziere în apariţia stenozelor [4,20]. 

Heparinoterapia ameliorează evoluţia prin prevenirea trombozelor în zonele adiacente 
leziunilor şi diminuarea inflamaţiei [4]. 

Eficacitatea tratamentului antireflux cu prokinetice nu este documentată suficient. 
Administrarea sucralfatului ar proteja ulceraţiile esofagiene dar recomandarea este 

empirică. 
 

b) Endoscopia 
Deoarece nu există o corelaţie între simptomatologie şi aspectul endoscopic al 

leziunilor, indicaţia efectuării acesteia este indiscutabilă. Momentul în care trebuie efectuată 
este controversat. Unii autori [20,29] susţin necesitatea efectuării acesteia în primele 24 de 
ore, beneficiul fiind posibilitatea externării rapide a pacientului dacă se evidenţiază doar 
leziuni uşoare. Alţii sunt adepţii efectuării endoscopiei în intervalul cuprins între 24-72 de ore 
de la ingestie, argumentul fiind că în acest moment leziunile sunt bine delimitate şi pot fi 
corect evaluate [4,24,26]. Oricum, nu există studii comparative între aceste două tendinţe din 
care să reiasă beneficiul clar al uneia dintre ele. 

Dacă intervenţia chirurgicală este iminentă, unii autori [15] susţin efectuarea 
endoscopiei preoperatorii pe masa de operaţie, explorarea având avantajul că oferă o mai bună 
orientare a chirurgului în cazul unor dificultăţi de decizie. 
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Până de curând tendinţa era ca examinarea să se oprească la prima leziune 
circumferenţială întâlnită din teama de producere a unei perforaţii. Odată cu acumularea 
experienţei s-a ajuns la indicarea unui examen endoscopic complet al esofagului şi 
stomacului, cheia reuşitei fiind avansarea permanentă în lumen bine definit şi evitarea 
progresiei oarbe a instrumentului [4,20,30]. 

Aspectul endoscopic al leziunilor se clasifică în patru grade cu implicaţii terapeutice 
(Tabel II). 

Tabel II 
Clasificarea aspectelor endoscopice din esofagitele postcaustice [4] 

(după: Loeb PM, Nunez MJ. Caustic injury to the upper gastrointestinal tract. In: Feldman M, Friedman LS, 
Sleisenger MH, editors. Sleisenger&Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease, 7th edition. Philadelphia:  

Elsevier Science, Saunders; 2002. p. 399-407.) 
 

GRAD ASPECT ENDOSCOPIC 
I eritem şi edem 

IIA hemoragii, eroziuni, sfaceluri, 
ulceraţii cu exsudat II 

IIB ulceraţie circumferenţială 

III ulcere profunde multiple de 
culoare maro, neagră sau gri 

IV perforaţie 
 
Reevaluarea strategiei terapeutice în funcţie de aspectul endoscopic al leziunilor 
Leziunile de gradul I şi IIA – la aceşti pacienţi se poate începe imediat hidratarea 

orală, iar după 24-48 de ore se reia alimentaţia normală fără a mai fi necesare alte măsuri 
terapeutice. La cei care au ingerat substanţa caustică în scop de suicid se recomandă 
supraveghere psihiatrică. 

Leziunile de gradul IIB – hidratarea orală se reia după 24-48 de ore dacă pacientul 
întruneşte următoarele condiţii: este stabil, nu prezintă durere, greţuri, vărsături, înghite saliva 
fără dificultăţi. 

La tentativa de reluare a alimentaţiei poate apărea intoleranţa digestivă caz în care se 
introduce o sondă nazo-gastrică pentru nutriţia enterală. 

Aceşti pacienţi pot fi luaţi în discuţie pentru următoarele proceduri precoce: 
Dilataţiile precoce se încep imediat după examenul endoscopic şi se repetă la intervale 

regulate până la vindecare [31,32]. Nu există studii concludente care să susţină beneficiul 
acestei metode ba chiar dimpotrivă, alţi autori susţin că procedeul creşte riscul de perforaţie şi 
accelerează de fapt fibroza şi instalarea stenozei [33,34]. 

Plasarea profilactică a unui stent esofagian este indicată în leziunile de gradul IIB, dar 
metoda nu şi-a probat eficienţa în combaterea stenozei [4]. Se introduce endoscopic un tub de 
silastic prin esofag până în stomac asociat cu o jejunostomie de alimentare. Tubul va fi lăsat 
pe loc timp de trei săptămâni şi se efectuează o esofagogramă. Dacă bariul trece liber pe lângă 
sondă, aceasta se va scoate, iar dacă nu, se va lăsa încă o săptămână după care se repetă 
esofagograma [20]. 

Indiferent dacă procedurile precoce prezentate sunt accesibile sau nu, aceşti pacienţi 
intră începând din săptămâna 3-4 în programul de dilataţii. 

Leziuni de gradul III – pacienţi despre care se ştie că au ingerat o cantitate mare de 
caustic puternic. Aceştia prezintă risc major de perforaţie, astfel încât se impune menţinerea 
restricţiei de alimentaţie orală şi supraveghere radiologică şi computer-tomografică. 

 

c) Tratamentul chirurgical 
Tratamentul chirurgical în faza acută are indicaţie de necesitate cvasiabsolută în caz de 

apariţie a perforaţiei. Discuţiile se referă la indicaţia de principiu. Unii autori susţin 
tratamentul chirurgical de urgenţă chiar dacă nu a survenit perforaţia la pacienţii cu leziuni 
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severe de gradul III, cu evoluţie dificilă, aducând ca argument că îndepărtarea esofagului lezat 
scade morbiditatea şi cheltuielile de reinserţie socio-profesională a pacienţilor, operaţia fiind 
mai puţin riscantă în absenţa complicaţiei reprezentate de perforaţie. Efectuarea 
esofagoplastiei în acelaşi timp operator este considerată riscantă, fiind mai prudentă 
efectuarea ei după un interval de timp de la esofagectomia cu esofagostomie cervicală şi 
gastro- sau jejunostomie, timp în care pacientul se stabilizează. 

 
MANAGEMENTUL PRIMAR AL INGESTIEI DE BATERII-BUTON 
 

Generalităţi 
Abordarea separată în cadrul managementului primar a problemei ingestiei bateriilor 

este justificată de necesitatea tratamentului rapid în astfel de cazuri, altfel producându-se 
complicaţii foarte grave. 

Incidenţa cazurilor de ingestie de baterii-buton a crescut începând din 1970, odată cu 
creşterea accesului la aparatura electronică ce le utilizează (ceasuri, instrumente de calcul, 
jucării etc.). 

În SUA s-au raportat circa 1800 de cazuri de astfel de accidente în 2000, incidenţa 
fiind mai mare la băieţi, dar circa 90% din cazuri s-au prezentat în primele 72 de ore de la 
ingestie, consecinţele fiind minore [35,36]. 

 

Etiopatogenie 
Aceste baterii conţin hidroxid de sodiu sau de potasiu în concentraţii mari. Severitatea 

leziunilor este influenţată de durata contactului cu mucoasa şi de metalul greu ce intră în 
compoziţia bateriei, mercurul fiind cel mai toxic. Bateriile cu diametrul mai mare de 15 mm 
sunt mai periculoase, deoarece rămân impactate la nivelul strâmtorilor esofagiene [37]. 

Leziunea mucoasei este rezultatul a trei efecte: necroza de lichefiere secundară acţiunii 
caustice a substanţei alcaline din compoziţia bateriei (concentraţii de 26-45%); descărcările 
electrice locale; efectul direct al presiunii bateriei asupra ţesutului. 

Leziunile sunt foarte grave atunci când bateria rămâne blocată în esofag; în două ore 
acestea au o profunzime importantă, iar perforaţia apare după 6 ore [36]. 

 

Măsuri terapeutice 
Ingestia bateriilor constituie o urgenţă extremă, ce impune măsuri terapeutice şi 

diagnostice rapide, dacă obiectul se află la nivelul esofagului sau dacă persistă în stomac 
(endoscopie) (Fig. 2). Dacă după trecerea bateriei dincolo de pilor apar semne de ocluzie sau 
peritonită se indică laparotomia de urgenţă. 

 
MANAGEMENTUL SECUNDAR 
Din săptămâna 2-4 după accident, când epitelizarea este în plină formare se începe 

tratamentul dilatator ce se va continua atât timp cât este necesar în funcţie de starea 
funcţională şi locală a bolnavului [20,38]. 

Dilataţia se poate efectua cu bujii de diferite dimensiuni, dar există pericolul 
perforaţiei fiind o metodă oarbă. Se pot utiliza bujii de plastic tip Savary  - Guillard. La copii, 
cu stenoze izolate sau persistente se poate folosi un cateter cu balon gonflabil tip Gruntzing, 
preluat din tehnica angioplastiei. Poziţionarea acestuia se face sub control endoscopic şi 
fluoroscopic, balonaşul fiind umplut cu substanţă de contrast. Sonda de dilataţie va fi dirijată 
în aşa fel încât să nu intereseze numai zona cicatriceală, care se poate rupe. [20]  

Dilataţia endoscopică cu balon ghidat. Endoscopia identifică şi rezolvă incertitudinile 
de diagnostic iar dilataţiile se fac sub control radiologic; pacientul care suportă aceste dilataţii 
are o stare generală bună, durerea este mult atenuată în comparaţie cu metodele oarbe şi îşi 
poate relua alimentaţia. Dezavantajul metodei este reprezentat de necesitatea anesteziei 
generale [4,20,38]. 
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Dilataţia prin fir continuu trecut prin cavitatea bucală, esofag, stomac şi gastrostomie. 
Acest procedeu este aplicat în stenozele întinse cu interesarea în totalitate a esofagului sau 
stenoze multiple etajate. [20,38]. Prezenţa unor astfel de stenoze impune dilataţii precoce prin 
trecerea unui fir sau cateter subţire în stomac, care va permite introducerea ulterioară a unor 
bujii prin gastrostomie, ce foloseşte în acelaşi timp, şi pentru alimentaţie. Sunt utilizate bujii 
Tucker trecute prin gastrostomie şi ghidate de firul trecut prin esofag. Metoda nu trebuie 
absolutizată. 

Stenozele limitate la 1-2 cm lungime care nu răspund la dilataţie, vor beneficia de 
injectarea locală, sub control endoscopic de steroizi. După instilare se vor relua dilataţiile, 
rezultatele fiind încurajatoare [20,38]. 

 

 
CONCLUZII 
Managementul eficient şi corect al esofagitelor postcaustice începe chiar de la locul 

accidentului şi presupune o colaborare multidisciplinară, toate măsurile terapeutice vizând 
reducerea pe cât posibil a tendinţei către stenoză cicatriceală, situaţie ce aduce pacientul în 
faţa unei noi provocări reprezentate de intervenţia chirurgicală de reconstrucţie sau by-pass 
esofagian. 
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DIAGNOSIS AND TREATMENT BY CLASSICAL METHODS OF HIRSCHSPRUNG’S DISEASE; 
PERSONAL EXPERIENCE (Abstract): Hirschsprung’s disease is one of the most common causes of intestinal 
obstruction in the neonate. The treatment of this condition and its life-threatening complications (such as 
necrotizing enterocolitis) are challenging. The purpose of this study is to evaluate the early and late results of 
classical surgical treatment in a cohort of 52 cases, operated on in Pediatric Surgery Department by the authors.  
Of the 52 cases, 41 had low gestational weight (less than 2500 g). The diagnosis was established at the age less 
than a month in 10 cases, up to one year in 15 cases, up to three years in 13 cases, up to 6 years in 5 cases and 
beyond 6 years in 9 cases. The diagnosis methods comprised clinical exam, rx studies (plain radiography, barium 
enema) and colonic biopsy in all cases. Surgical treatment consisted in initial colostomy in 32 patients and/or 
one of radical procedures: Duhamel technique in 40 cases, Duhamel-Deloyer in 4 cases, Duhamel technique for 
total colon aganglionosis in one cases, Swenson endorectal pull-through in one case and Lester W Martin 
technique in one case. In eighteen cases, the radical procedure was done at first hospital admission. The results 
were appreciated in terms of continence, number of stools per day, tonus of the external and internal sphincters 
and social insertion. The Duhamel technique had 88% good results. The authors conclude that the classical 
approach of Hirschsprung disease give a good continence and social insertion to the patients.  
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Corespondenţă: dr. G. Aprodu, Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică Iaşi, Spitalul „Sf. Maria” Iaşi; e-
mail: sgaprodu@yahoo.com; calinbotez@gmail.com* 

 
INTRODUCERE 
Boala Hirschsprung sau megacolonul congenital aganglionotic reprezintă una din 

cauzele cele mai obişnuite de obstrucţie intestinală neonatală, apărând cu o frecvenţă de 
aproximativ 1/5000 nou-născuţi [1,3]. Maladia se caracterizează prin absenţa celulelor 
ganglionare din plexul nervos al rectului şi colonului distal, asociată cu dilataţia segmentului 
colic normal de deasupra leziunii, obstrucţia fiind de cauză neurogenă [4]. Aspectul clinic al 
bolii îmbracă forma unei obstrucţii complete sau a unei enterocolite în perioada neonatală iar 
la sugarii mari şi la copiii mici, pe cea a unei constipaţii cronice. Prima rezolvare chirurgicală 
a maladiei a fost efectuată de Orvar Swenson în 1947 şi publicată în New England Journal of 
Medicine în 1949 [5]. Ulterior, au apărut îmbunătăţiri precum şi alte procedee chirurgicale 
(Duhamel, Soave) care au în vedere prezervarea inervaţiei rectului şi menţinerea continenţei 
pentru fecale solide şi lichide [6-8]. 

Studiul de faţă şi-a propus să evalueze rezultatele postoperatorii imediate şi la distanţă 
obţinute de autori în tratamentul bolii Hirschsprung, la 52 de copii internaţi şi operaţi în 
Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică Iaşi. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Între 1990 şi 2004 au fost diagnosticaţi un număr de 52 de copii cu megacolon 

congenital. Dintre aceştia, 34 au fost băieţi şi 18 fete. Greutatea la naştere a fost sub 2000g la 
6 copii, între 2000 şi 2500g la 35 de copii, iar 11 copii au avut o greutate mai mare de 2500g. 
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Din cei 52 de copii, 17 au fost prematuri. Un caz provenea dintr-o familie în care mai exista 
un copil prezentând megacolon congenital. La momentul diagnosticului, repartiţia pe grupe de 
vârstă a pacienţilor a fost următoarea: intervalul 0-1 lună – 10 cazuri; intervalul 1 lună-1 an – 
15 observaţii; 1-3 ani – 13 cazuri; 3-6 ani – 5 pacienţi; peste 6 ani – 9 cazuri.  

Diagnosticul bolii a fost realizat prin metode clasice: examen clinic, radiografii 
abdominale, clismă baritată, biopsie de perete colic (Fig. 1). Subliniem confirmarea 
diagnosticului prin biopsie colică la toate cazurile operate. Datele privind întinderea 
agangliozei sunt prezentate în Tabelul I.  

 

 
Tabelul I 

Întinderea zonei de aganglioză 
 

 Nr. cazuri 
Forma clasică rectosigmoidiană 44 

Forma întinsă până la unghiul hepatic 4 
Forma colică totală 2 

Forma joasă 2 

 
Din cei 52 de pacienţi, 7 au fost internaţi după naştere cu sindrom ocluziv, 4 au avut 

enterocolită (2 au fost plasaţi în colostomie, 2 au răspuns la nursing), 16 au avut întârziere în 
eliminarea meconiului. Toţi cei 52 de pacienţi au fost operaţi. La 5 dintre ei nu am practicat 
decât colostomie, urmând a rezolva ulterior cazurile. În 47 cazuri tratamentul a fost încheiat, 
căci lor li s-a practicat coborârea abdominoperineală după cum urmează: procedeul Duhamel - 
40 observaţii; procedeul Duhamel cu artificiul Deloyer - 4 cazuri; coborâre tip Duhamel 
pentru forma colică totală - 1 caz; tehnica Swenson - 1 caz; operaţia Lister W. Martin - 1 caz. 

Trei pacienţi au avut iniţial ileostomie (nou născut, la 3 luni şi la 5 ani). Colostomia 
iniţială a fost practicată la 32 de pacienţi, 5 în perioada neonatală şi 27 la prima internare. 
Coborârea abdominoperineală cu ocazia primei internări a fost practicată la 18 copii. Într-un 
interval de 14-21 de zile de la coborâre, s-a practicat rezecţia ansei coborâte. 

 
REZULTATE 
Am considerat amelioraţi cei 5 pacienţi aflaţi încă în colostomie şi care nu au 

tratamentul chirurgical încheiat, precum şi pacientul cu megacolon formă totală aflat şi el în 
ileostomie definitivă. Cei 46 de pacienţi cu operaţii definitive au avut un rezultat postoperator 
bun şi pot fi consideraţi vindecaţi. Totuşi, în evoluţia postoperatorie imediată semnalăm:  

BA 

Fig. 1 Megacolon congenital 
A. aspect intraoperator al ansei şi locului biopsiei;  

B. examen microscopic al biopsiei de perete colic – nu se evidenţiază celule ganglionare. 
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- ocluzie intestinală postoperatorie - 4 cazuri; 
- evisceraţie - 2 observaţii; 
- ascensiunea ansei coborâte - 1 caz; 
- supuraţie parietală - la 6 pacienţi; 
- prolapsul colostomiei - 2 cazuri. 

Am fost nevoiţi să reintervenim pentru sept restant în 7 cazuri iar un alt pacient a 
necesitat renunţarea la montajul L.W. Martin şi am recurs la ileostomie definitivă. Nu s-a 
înregistrat nici un deces postoperator. Toţi cei 47 de pacienţi cu tratamentul încheiat sunt 
urmăriţi la distanţă cu un interval cuprins între 6 luni şi 14 ani (interval mediu 4 ani şi 7 luni). 

Situaţia pacienţilor la control a fost apreciată pe baza următoarelor criterii clinice: 
numărul de scaune pe zi, continenţa, tuşeul rectal şi inserţia socială. De remarcat că unul din 
pacienţi, acum în vârstă de 10 ani, are ileostomie definitivă. Rezultatele sunt prezentate în 
Tabelul II. 

 
Tabelul II 

Rezultate postoperatorii la distanţă 
 

Criteriu clinic Nr. cazuri 
Numărul de scaune pe zi 

un scaun pe zi 6 
1-3 scaune pe zi 32 
4-6 scaune pe zi 8 

ilestomie 1 
Continenţa 

bună 42 
pierderi fecale  4 

ileostomie 1 
Tuşeul rectal 

tonus normal 35 
stenoză 4 

sept restant 7 
Inserţia socială 

gradiniţă 21 
şcoală 18 
acasă 8 

 
DISCUŢII 
Diagnosticarea bolii Hirschsprung presupune utilizarea unei multitudini de mijloace, 

dintre care enumerăm: 
Examenul clinic 
Întârzierea în eliminarea meconiului este raportată la 50-90% dintre copiii cu 

megacolon congenital [3]. Unii copii prezintă constipaţie cronică. La copiii de vârstă mai 
mare, constipaţia cu caracter cronic este mai dificil de diferenţiat de alte cauze generatoare. 
Un diagnostic prenatal al acestui tip de ocluzie este dificil de stabilit [9]. 

Enterocolita, în particular cu Clostridium difficile, a fost diagnosticată la copii pe baza 
febrei, distensiei abdominale şi diareei şi a generat stare de profundă deshidratare şi sepsis.  

Irigografia 
Toti pacienţii au beneficiat de studiu irigografic cu sulfat de bariu. La nici unul din 

bolnavi nu am calculat indexul recto-sigmoidian dar la toţi am constatat retenţia bariului mai 
mult de 24 de ore, fapt consemnat şi de datele din literatură [4]. 
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Manometria anorectală 
Aceasta presupune identificarea reflexului inhibitor anorectal în urma distensiei 

ampulei rectale [10]. Din păcate, manometria nu poate fi relevantă la copiii prematuri sau la 
cei cu greutatea mai mică de 2700g [11]. 

Diagnosticul histopatologic 
S-au înregistrat progrese importante privind metodele prin care se pot pune în evidenţă 

prezenţa sau absenţa celulelor ganglionare din plexurile mienterice. Acest diagnostic se poate 
realiza fie prin puncţie-biopsie aspiraţie din mucoasa rectală, fie prin biopsie rectală. 

Prima metodă permite examinarea mucoasei şi submucoasei, dar există riscul unei 
biopsii insuficiente şi se impune o nouă biopsie. Pentru înlăturarea acestui inconvenient s-a 
imaginat un aparat special ce permite obţinerea unui fragment bioptic mai profund [12]. 
Fragmentul obţinut este prelucrat la gheaţă şi se foloseşte tehnica rapidă cu acetilcolinesterază 
(AchE) pentru a evidenţia lipsa celulelor ganglionare, hipertrofia şi hiperplazia fibrelor 
nervoase din lamina propria şi musculara mucoasei în situaţia megacolonului congenital [13]. 
Ulterior prelucrarea la parafină şi coloraţia hematoxilină-eozină confirmă absenţa celulelor 
ganglionare din plexurile submucoase precizând astfel, diagnosticul bolii Hirschsprung. 

Noi am practicat biopsia de perete colonic obţinută prin laparotomie cu examen 
extemporaneu; evaluarea întinderii zonei de aganglioză s-a realizat prin biopsii seriate. În 
literatură sunt citate procente scăzute de discordanţă în cazul evaluarii plexurilor mienterice 
prin examen la gheaţă în cazul megacolonului congenital [14]. Tehnica rapidă cu AchE 
aplicată secţiunilor la gheaţă poate fi utilizată pentru confirmarea în 20 min. a zonei 
agangliotice. Amintim de asemenea, faptul că, examenul anatomopatologic extemporaneu al 
pieselor de perete colic în vederea diagnosticului bolii Hirschsprung reprezintă o preocupare 
mai veche a colectivului nostru [15]. Toţi pacienţii care au fost operaţi au avut biopsii 
extemporanee prelevate etajat din colon.  

Examenul final la parafină în coloraţie hematoxilină-eozină indică diagnosticul cu 
certitudine. Mai recent, se discută utilizarea de rutină a tehnicilor de imunohistochimie pentru 
detectare oncoproteinei retinoblastomului (ret), mutaţie genetică implicată în patogeneza bolii 
Hirschsprung [16,17]. 

De asemenea, pentru apreciera în timp a prognosticului bolii Hirschsprung, se propune 
analiza raportului dintre celulele ganglionare şi celulele interstişiale Cajal (ICC) prin 
imunomarcajul cu c-kit [18]. 

Pentru diagnosticul diferenţial cu alte aganglioze se apelează la marcajul 
imunohistochimic cu proteina S100, a-tubulin III(TUJ1) şi CD34, sintetaza oxidului nitric 
neuronal (nNOS). Displaziile sistemului nervos enteric mimează cel mai frecvent boală 
Hirschsprung, find cauzate, ca şi megacolonul congenital, de alterări genetice [19]. 

Odată stabilit diagnosticul de boală Hirschsprung, opţiunea terapeutică este fie 
realizarea unei derivări temporare a fluxului de materii fecale printr-o colostomie sau 
ileostomie, fie efectuarea unei intervenţii chirurgicale definitive, radicale.  

Confirmarea prezenţei celulelor ganglionare la locul plasării stomei atât prin examen 
extemporaneu operator cât şi prin studiul secţiunilor la parafină este obligatorie pentru a 
preîntâmpina persistenţa obstrucţiei. Există trei procedee clasice pentru cura chirurgicală a 
bolii Hirschsprung: rectosigmoidectomia Swenson [1,3], coborârea abdominoperineală 
retrorectală intrasfincteriană Duhamel [6,7], coborârea endorectală Soave derivată din tehnica 
de reparare a malformaţiilor anorectale Rehbein-Romualdi [8]. 

Momentul exact al efectuării procedeului chirurgical definitiv precum şi alegerea 
momentului derivaţiei şi a felului acesteia (colostomie sau ileostomie) reprezintă chestiuni 
extrem de controversate [20]. Unii chirurgi preferă coborârea abdominoperineală chiar în 
perioada neonatală la copiii diagnosticaţi precoce şi fără semne de enterocolită. Carcassone a 
publicat rezultate bune după procedeul Swenson aplicat la nou-născuţi [21]. Procedeul 
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Duhamel a dat rezultate bune la pacienţii nou-născuţi operaţi în primele 72 de ore de viaţă 
[22]. Totuşi majoritatea opţiunilor se îndreaptă spre un protocol de tratament ce constă în 
nursing sau derivaţie imediat după diagnosticare, urmate de coborâre abdominoperineală 
efectuată la vârsta de 9-12 luni. Rezultatele excelente s-au obţinut la copiii mai mari, pregătiţi 
cu mare atenţie preoperator prin clisme evatuatorii. Foster [23] recomandă plasarea unei 
derivaţii la toţi copiii sub 10 luni vârstă precum şi la copiii mai mari cu enterocolită, stare 
generală precară sau semne severe de ocluzie. Alegerea procedurii chirurgicale definitive 
rămâne în cele din urmă la latitudinea operatorului, fiind influenţată de experienţa sa. Scopul 
intervenţiei chirurgicale este restaurarea unei funcţii intestinale normale, cu motilitate 
acceptabilă şi cu evitarea mortalităţii. Practica a evidenţiat o serie de probleme specifice 
fiecărui tip de intervenţie chirurgicală, cum ar fi enterocolita în procedeul Swenson, diareea şi 
incontinenţa în procedeul Soave sau constipaţia în tehnica Duhamel. 

În 1989 Sharman [24] a publicat un studiu privitor la 880 de pacienţi operaţi prin 
procedeul Swenson cu urmărire de cel puţin 5 ani; a constatat că 89,9% dintre pacienţi aveau 
un tranzit normal. Rezultatele se ameliorau la un interval de 20 de ani când a constatat un 
procent de 93,7% evoluţii normale. În plus, incidenţa pierderilor necontrolate de materii 
fecale şi urină a scăzut de la 8% la 5 ani postoperator la 2% la 20 de ani. Incidenţa 
enterocolitei a fost de 17,5% iniţial, apoi a scăzut lent şi a fost notată ocazional după 3,5 ani 
de la operaţie. Această complicaţie a apărut doar la pacienţii operaţi mai devreme de 4 luni 
vârstă. Rezultate asemănătoare, tot prin aplicarea procedeului Swenson, au raportat Waldren 
şi O’Donnel, cu 80% din pacienţi prezentând tranzit normal. Soave în 1985 [8] şi-a publicat 
experienţa proprie pe 271 de cazuri la care a aplicat procedeul său şi raporta 88% rezultate 
bune şi 12% pacienţi cu constipaţie şi cu pierderi necontrolate de urină şi materii fecale. În 
1964, Duhamel [6], revăzând 270 din cazurile sale, a observat un procent de 100% continenţă 
asigurată şi 3,7% constipaţie. Autorul nu face nici un fel de referire la fundul de sac restant 
care favorizează formarea de fecaloame, problemă ce interesează în mod special chirurgii ce 
utilizeaza procedeul. Noi am întreprins în 1993 un studiu multicentric [25] în care am 
constatat că la 535 de cazuri operate în ţară, s-au obţinut rezultate bune în 76,4% din cazuri cu 
o mortalitate de 18,1%. Mai mult, rezultatele experienţei personale au intrat într-un studiu 
publicat în 1998 [26]. Dintre complicaţiile imediate, cea mai de temut o reprezinta dezunirea 
anastomozei. La 5000 de pacienţi operaţi de catre 181 de chirurgi, s-a întâlnit dezunirea 
anastomozei la 11% din cazurile operate prin tehnica Swenson şi la 2,4% din cazuri operate 
prin tehnica Duhamel [27]. Supuraţia plăgii operatorii şi ocluziile postoperatorii la cazurile 
tratate pentru boala Hirschsprung apar cu o frecvenţă comparabilă cu alte intervenţii 
abdominale majore [28]. Nu am avut acces la posibilităţile tehnice de rezolvare laparoscopică 
a megacolonului congenital. Introdusă în practică după 1990, această tehnică presupune o 
dotare adiecvată [29]. De asemenea, autorii nu au practicat încă o coborâre endoanală după 
tehnica lui De La Torre-Mondragon [30]. 

 
CONCLUZII 
Având în vedere că din 1990 ponderea abordării chirurgicale a bolii Hirschsprung s-a 

modificat şi că tot mai multe studii fac referire la procedee chirurgicale laparoscopice şi s-a 
apelat pentru rezolvare chirurgicală a leziunilor pe cale endoanală, autorii şi-au expus 
experienţa privind diagnosticul şi tratamentul megacolonului congenital prin mijloace clasice.  

Nu a fost necesară întreaga gamă de investigaţii căci numai examenul clinic, 
irigografia şi biopsiile chirurgicale cercetate prin mijloace histologice convenţionale au 
elucidat diagnosticul. Autorii au ales una din cele trei tehnici clasice de rezolvare a 
megacolonului congenital şi, folosind tehnica Duhamel, raportează 88% rezultate bune.  

Tratamentul bolii Hirschsprung prin modalităţile clasice conferă garanţia unei 
continenţe bune cu inserţie socială adecvată a pacienţilor.  
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CROSSING VESSELS IN THE URETEROPELVIC JUNCTION OBSTRUCTION: ROLE OF THE 
IMAGING METHODS IN SURGICAL TREATMENT PLANNING (Abstract): BACKGROUND: The 
knowledge of  asssociation of the crossing vessels in the ureteropelvic junction obstruction is important in 
planning the therapeutic strategy (endoscopic procedure, laparoscopic or open pyeloplasty). Next to the well-
known imaging methods (ultrasonography-US, intravenous urography-IVU and retrograde pyelography-RP) is 
added the Doppler colour ultrasonography (US) which in the hands of a well-trained uroradiologist is reliable 
enough in the preoperative diagnosis of the vessels crossing at the ureteropelvic junction. But there is a 
controversy regarding the functional significance of this vessels in the ureteropelvic obstruction, because the 
information brought by Doppler colour US relyes on topographical data. Crossing vessels are important for two 
reasons: they are a potential source of hemorrhage following endoscopic incision and they may play an etiologic 
role in ureteropelvic junction obstruction and therefore may be a reason for failure of endoscopic techniques. 
OBJECTIVE: This article reviews the reliability of the imaging methods, especially colour Doppler US, in the 
detection of crossing vessels in patients with surgically proven ureteropielic junction obstruction. METHODS: 
The files of all 117 patients who were diagnosed with ureteropelvic junction obstruction in our clinic between 
2002 and 2005 were reviewed. There were selected and analysed the cases of 21 patients surgically treated and 
intra-operative diagnosed with crossing vessels. The indication for surgery was according to the usual criteria. 
RESULTS: Usual imaging methods (US, IVU) were used in all cases, and RP only in 9 selected cases. The 
results cleared up the three goals of imaging for ureteropelvic junction obstruction: to determine the presence 
and degree of renal obstruction, to assess renal function, and to determine the cause of the problem. For this final 
objective, Doppler colour US proved to have a sensibility of 79,6% in detecting the crossing vessels. 
CONCLUSION: Colour Doppler US is reliable in the detection of crossing vessels at the ureteropelvic junction 
guiding the strategy to open dismembered pyeloplasty. 
 
KEY WORDS: URETEROPELVIC JUNCTION, CROSSING VESSELS, COLOUR DOPPLER, 
PYELOPLASTY 
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INTRODUCERE 
Una din etiologiile sindromului obstructiv congenital al joncţiunii pielo-ureterale este  

vasul polar inferior („crossing vessels”), reprezentat de acele artere sau vene renale care irigă 
o parte a polulului inferior renal. Uneori traiectul acestor vase încrucişează joncţiunea pielo-
ureterală sau ureterul subjoncţional. Trebuie însă diferenţiat rolul acestora în etiopatogenia 
bolii ştiut fiind faptul că există vase polare inferioare „inocente”, fără nici o implicare cauzală 
în apariţia bolii [1,2]. Depistarea preoperatorie a prezenţei unui vas polar inferior responsabil 
probabil de apariţia sindromului de joncţiune pielo-ureterală, atât de plastic descris de 
terminologia anglo-saxonă „crossing vessels”, este foarte importantă pentru alegerea metodei 
terapeutice, cunoscut fiind faptul că prezenţa sa reprezintă o contraindicaţie pentru 
intervenţiile endoscopice (endopielotomie antero- sau retrogradă, endopielotomie Acucise). 
Opţiunea terapeutică în aceste cazuri este pieloplastia deschisă sau laparoscopică însoţită de 
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decrucişare pielo-vasculară [3]. Explorărilor imagistice uzuale, ecografia (ECO), urografia 
intravenoasă (UIV) şi ureteropielografia retrogradă (UPR), li se adaugă ecografia Doppler 
color (EDC), care, practicată de un ecografist experimentat poate preciza existenţa unui vas 
polar inferior adiacent, eventual compresiv pe joncţiunea pieloureterală [4-7]. În plus, în 
investigarea sindromului, arteriografia renală selectivă a fost înlocuită pe scară largă datorită 
invazivităţii sale, cu angiografia examinată imagistic prin metoda computer tomografică ori 
prin rezonanţă magnetică care folosesc injectarea intravenoasă a contrastului. Ultima achiziţie 
în arsenalul diagnostic este examinarea computer tomografia (CT) spiral capabilă să 
reconstruiască atât sistemul vascular aferent rinichiului, cât şi sistemul colector urinar, 
descriiind astfel relaţia de cauzalitate existentă sau nu între cele două [5]. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Pe baza foilor de observaţie şi a documentelor imagistice a fost realizată o analiză 

retrospectivă pe o perioadă de 5 ani (2002-2006) a 117 pacienţi cu sindrom de joncţiune 
pielo-ureteterală, selectând 21 dintre aceştia la care intraoperator s-a confirmat existenţa 
vasului polar inferior implicat în etiopatogenia bolii. Au fost analizate următoarele aspecte: 
date epidemiologice şi clinice, rezultatele metodelor imagistice uzuale (ECO, UIV,UPR) şi 
eficienţa descoperirii vasului polar inferior de către ecografia Doppler color (EDC). Toate 
ecografiile au fost făcute de acelaşi uroradiolog, care a şi condus şi raportat rezultatele UIV şi 
UPR. 

 
REZULTATE 
În perioada 01.01.2002-31.12.2005 au fost diagnosticaţi în Clinica Urologică Iaşi un 

număr de 117 pacienţi cu sindrom de joncţiune pielo-ureterală congenital, din care, la 21 
cazuri (17,9%) a fost confirmată intraoperator prezenţa vasului polar inferior. 

Distribuţia pe sexe relevă indică o uşoară predominenţă la sexul masculin (52,38%), 
iar grupa de vârstă cea mai frecventă este 21-40 de ani, vârsta medie fiind de 35,4 ani. 

Din punct de vedere al localizării, distribuţia este uniformă, 10 cazuri pe dreapta şi 11 
pe stânga. Simptomatologia tipică dureroasă lombară a fost întâlnită la majoritatea pacienţilor 
(95,2%), un singur pacient fiind asimptomatic, diagnosticat întâmplător în urma unui examen 
ecografic. 

Ecografia, efectuată la toţi pacienţii de acelaşi uroradiolog, fiind considerată 
investigaţia de primă intenţie, a obiectivat diferite grade de hidronefroză: în 38,1% din cazuri 
gradul I (Fig. 1), 52,3% din cazuri gradul II şi 9,5% din cazuri gradul III; la 2 pacienţi 
transonicitatea a fost modificată.  

Urografia intravenoasă, efectuată de asemenea la toţi pacienţii, a confirmat prezenţa 
hidronefrozei unilaterale la 20 de pacienţi, cu eliminare tardivă a substanţei de contrast şi 
balonizarea bazinetului după injectare de furosemid (Fig. 2). În doar 5 cazuri (23,8%) pe 
filmele urografice s-a evidenţiat compresiune extrinsecă joncţională sau subjoncţională 
sugerând astfel posibila prezenţă a unui vas polar inferior. La 2 pacienţi (9,52%) examenul 
urografic a indicat prezenţa unui bazinet intrasinusal, iar la un pacient (4,76%) rinichiul 
afectat a fost mut urografic. 

Ureteropielografia retrogradă a fost efectuată la 9 pacienţi (42,8%), la 2 dintre ei (cei 
cu transonicitatea modificată ecografic) precedând inserţia unui stent ureteral autostatic JJ. 
Datele furnizate au sugerat în toate cele 9 cazuri prezenţa unei compresiuni extrinseci la 
nivelul ureterului subjoncţional. 

De real folos s-a dovedit ecografia Doppler color, efectuată la 17 dintre pacienţi, care 
a obiectivat în 13 cazuri (76,4%) din cazuri prezenţa vasului polar inferior (Fig. 3), cu valoare 
deosebită la cele 2 cazuri cu bazinet intrasinusal, unde decizia în favorea chirurgiei deschise a 
fost luată în baza sa.  
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Tratamentul în toate aceste cazuri a fost chirurgical, practicându-se decrucişare pielo-
vasculară asociată pieloplastiei Anderson-Hynes în 18 cazuri (Fig. 4), doar decrucişare pielo-
vasculară în 2 cazuri (cele cu bazinet intrasinusal) şi nefrectomie într-un singur caz.  

 

 
DISCUŢII 
Sindromul de joncţiune pielo-ureterală congenital prin vas polar inferior, deşi 

contestat de unii autori [8], reprezintă o boală rară, cu evoluţie progresivă către un rinichi 
nefuncţional, mare sau mic, fără parenchim nobil renal, care va împiedica aplicarea unui 
tratament reconstructiv al drenajului urinar şi va impune efectuarea nefrectomiei. Indiferent 

Fig.1 Examen ecografic 
hidronefroză gradul I 

Fig. 2 Urografie intravenoasă 
hidronefroză gradul III, cu balonizarea bazinetului 

după furosemid şi compresiune extrinsecă 
subjoncţională 

Fig. 3 Ecografie Doppler color 
sistem pielocaliceal dilatat; semnal Doppler marcat la nivelul joncţiunii pielo-ureterale 
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de cauză, acest sindrom trebuie supus unei riguroase investigaţii imagistice deoarece 
informaţiile obţinute sunt esenţiale şi dictează conduita rezolvării medicale [9]. 

Vasul polar inferior detectat în sindromul de joncţiune pielo-ureterală este important 
pentru cel puţin două motive: poate constitui o sursă de hemoragie dificil de controlat după 
incizia endoscopică şi de asemenea, poate fi cauza obstrucţiei şi deci, cauza insuccesului 
tehnicilor endoscopice. De aceea depistarea preoperatorie este necesară şi orientează strategia 
terapeutică către pieloplastia deschisă sau laparoscopică [6]. 

 

 
Studiul retrospectiv realizat confirmă datele cunoscute din punct de vedere al 

incidenţei vasului polar inferior în etiologia hidronefrozei esenţiale (17,9%). 
În acest context, cerinţele majore pentru investigarea imagistică a bolnavului suspectat 

de hidronefroză esenţială sunt: definirea anatomiei pertinente şi a cauzei, a gradului de 
obstrucţie şi a funcţiei rinichiului corespunzător. Examenele imagistice uzuale (ECO, UIV cu 
furosemid, UPR) constituie baza îndeplinirii acestor obiective, însă cauza extrinsecă 
vasculară, deşi presupusă de celelalte metode, poate fi evidenţiată de ecografia Doppler color, 
a cărei sensibilitate creşte până la 100% efectuată de un ecografist experimentat [4]. În studiul 
efectuat sensibilitatea metodei a fost de 76,4%, specificitatea de 79,5%, în creştere odată cu 
acumularea experienţei de către uroradiolog. 

Conduita terapeutică în cazul depistării vasului polar inferior adiacent şi eventual 
compresiv pe joncţiunea pielo-ureterală trebuie să excludă procedeele endoscopice, cu 
riscurile şi rata de eşecuri precizată în această situaţie, şi să adreseze această patologie 
exclusiv chirurgiei deschise sau laparoscopice, funcţie de dotarea şi mai ales experienţa 
operatorului. Merită remarcate cele 2 cazuri de hidronefroză prin sindrom de joncţiune pielo-
ureterală congenital cu bazinet intrasinusal şi cu joncţiune decliv implantată, la care în ciuda 
dificultăţilor intraoperatorii legate de efecturea decrucişării şi a neojoncţiunii, a fost indicată 
chirurgia deschisă, ca rezultat al descoperirii prin ecografie Doppler color a vasului polar 
inferior. 

 
CONCLUZII 
Ecografia Doppler color se alătură ecografiei bidimensionale, urografiei intravenoase 

şi ureteropielografiei retrograde în diagnosticul sindromului de joncţiune pielo-ureterală, fiind 

Fig. 4 Aspect intraoperator 
a) vas polar încrucişând joncţiunea anterior; 

b) după pieloplastie Anderson-Hynes, vasul intact rămâne posterior de neojoncţiune 



Articole originale                                                                Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 

 152

cheia necesară descoperirii prezenţei unui vas polar inferior. Este doar o informaţie strict 
topografică fără relevanţă în ceea ce priveşte etiologia, dar cu implicaţii deosebite în legătură 
cu atitudinea terapeutică, dirijând către chirurgia deschisă sau laparoscopică, chiar şi cazurile 
la care intervenţia endoscopică (endopielotomia) îşi găseşte indicaţiile la prima vedere 
(hidronefroză cu bazinet intrasinusal şi joncţiune pielo-uereterală decliv implantată). 
Explorarea imagistică extensivă a acestor bolnavi, cu obiectivarea vasului polar inferior, 
înclină balanţa în favoarea tehnicilor deschise sau laparoscopice. 
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LIPOMAS: RARE TUMORS OF THE PAROTID GLAND (Abstract): Lipomas are the most commonly 
encountered benign mesenchymal tumors, arising in any location where fat is normally present. Their occurence 
in the head and neck area is relatively rare (25% of lipomas). Lipomatous lesions accounted for only 0.6-4.4% of 
all parotid tumors and, therefore, are often not considered in the initial differential diagnosis of a parotid mass. 
14 cases of lipomatous tumors of the parotid glands (1.5% of all parotid tumors) have been diagnosed and treated 
in our department during 15 year-period (1992-2006); six were focal lesions and eight were diffuse lipomatosis. 
The most common presentation was that of a slowing enlarging, soft and painless mass. Clinical examination 
alone is insufficient to identify the nature and location of parotid lipomas. Ultrasonography, high-resolution CT 
scanning, magnetic resonance imaging (MRI) and fine needle aspiration biopsy (FNAB) may be helpful in 
diagnosis. None of these preoperative examinations allows an absolute reliable distinction between a lipoma and 
a liposarcoma. All patients were treated by surgical excision. Superficial parotidectomy was the treatment of 
choice and no recurrence was detected in 3 years (mean period) of follow-up. Surgical intervention in these 
tumors is challenging because of the proximity of the facial nerve, and thus, knowledge of the anatomy and 
meticulous surgical technique are essential. The postoperative aesthetic and functional results were the major 
concerns. The complete surgical excision will minimize the possibility of a recurrence and will also lead to a 
definitive diagnosis.  
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INTRODUCERE 
Lipoamele sunt tumorile benigne mezenchimale cel mai frecvent întâlnite, care 

seamănă histologic cu ţesutul adipos matur, însă prezenţa capsulei fibroase ajută la 
diferenţierea lor de simplele agregări grăsoase [1]. Doar 25% dintre lipoame (şi variantele lor) 
apar în regiunile capului şi gâtului [2], cele mai multe fiind localizate subcutanat cervical 
posterior [3,4]. Obişnuite în acele regiuni ale corpului unde ţesutul adipos este prezent, 
lipoamele sunt totuşi rare la nivelul feţei [5]. Şi mai rar se pot dezvolta în glanda parotidă, 
incidenţele raportate variind între 0,6-4,4%, cu o frecvenţă mai mare în decadele 5 şi 6 de 
viaţă şi o predominanţă netă la sexul masculin [6]. După topografia exactă pe lobul  
parotidian (superficial sau profund), lipoamele interesând lobul profund parotidian sunt 
extrem de rare [7]. Datorită rarităţii lor, adesea lipoamele nu sunt luate în discuţie în 
diagnosticul diferenţial iniţial al tumorilor glandei parotide [8]. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Am efectuat un studiu retrospectiv al tumorilor benigne de glande parotide 

diagnosticate şi tratate în Clinica Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială Iaşi, într-o perioadă de 15 
ani (1992-2006), concentrându-ne atenţia pe tumorile lipomatoase dezvoltate la acest nivel.  

Foile de observaţie clinică, protocoalele operatorii şi buletinele cu rezultate 
histopatologice au fost analizate pentru următorii parametri: debutul şi evoluţia clinică a 
leziunii până la consultul din clinica noastră, motivele adresabilităţii medicale, explorări 
paraclinice pentru aflarea caracterelor structurale ale tumorii şi localizarea ei, metoda de 
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tratament chirurgical pentru care s-a optat, rezultat histopatologic, rezultate post-operatorii, 
complicaţii. 

 
REZULTATE 
Într-o perioadă de 15 ani (1992-2006), în Clinica de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială 

din spitalul „Sf. Spriridon” Iaşi au fost diagnosticate şi tratate 933 tumori benigne ale 
glandelor parotide, dintre care 14 au fost tumori lipomatoase (1,5%). În şase cazuri (0,64%) 
am constatat lipomul ca leziune focală intraparotidiană (mai precis, interesând doar lobul 
superficial) în timp ce alte opt cazuri (0,85%) s-au dovedit a fi leziuni lipomatoase difuze 
parotidiene. Precizăm că nu am luat în calcul, la raportarea acestor rezultate, infiltrările 
lipomatoase ale glandelor parotide care fac parte din tabloul clinic general al unor entităţi 
definite, cum ar fi lipomatoza simetrică multiplă cu predominanţă cervico-facială (boala 
Madelung sau sindromul Launois-Bensaude). 

Dintre cele 6 lipoame (adevărate) parotidiene, 5 au interesat sexul masculin (rata după 
sex, bărbaţi/femei= 5/1), cu vârste cuprinse între 41 respectiv 51 ani (media de vârst -47 ani). 

Examenul clinic al acestor tumori parotidiene a relevat în fiecare caz o masă (unică 
sau lobulată) asimptomatică, cu creştere lentă, mobilă odată cu glanda, moale, nedureroasă. 
Perioada medie de la debutul tumorii până la consultul clinic a fost de 4 ani, ajungând la un 
diametru final de 6 cm (valoarea medie a celui mai mare ax). Motivul adresabilităţii a fost 
doar considerentul estetic, niciuna dintre formaţiuni nefiind însoţită de semne ale disfuncţiei 
de nerv facial corespondent. 

Principala problemă în diagnosticul diferenţial al acestor mase palpabile în regiunea 
parotidiană a reprezentat-o deosebirea faţă de celelalte tumori benigne ale glandelor salivare 
parotidiene. Cu suspiciunea clinică de lipom parotidian s-a procedat în continuare la studiul 
imagistic: ecografie -2 cazuri, ecografie urmată de examen computer-tomografic -2 cazuri, 
ecografie urmată de imagistică prin rezonanţă magnetică -2 cazuri, în ultimele 4 cazuri 
enumerate conturându-se preoperator diagnosticul de certitudine de lipom intraparotidian. 

 

 
În toate cazurile analizate ale lipoamelor parotidiene diagnosticate în serviciul nostru, 

s-a optat pentru extirparea lor chirurgicală prin parotidectomie superficială. Evoluţia 
postoperatorie a fost simplă, cu rezultate (estetice şi funcţionale) foarte bune. Nu s-au 
consemnat recidive locale într-o perioadă medie de urmărire de 3 ani. 

Menţionăm că din punct de vedere al analizei histopatologice a pieselor operatorii s-au 
înregistrat lipoame obişnuite, neregăsind pentru lipoamele cu localizare parotidiană, variante 
ale acestei tumori adipoase, cu particularităţi histologice, rar citate în literatură. 

Fig. 1 Lipom paratiroidian – aspect preoperator 



Articole originale                                                                Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 

 155

Prezentăm sintetic cazul unui pacient în vârstă de 41 ani, din mediul rural, lucrător în 
industria lemnului, care a fost diagnosticat şi tratat în clinica noastră pentru un lipom 
intraparotidian drept, în martie 2004. 

La internare s-a constatat o deformare a regiunii parotidiene drepte printr-o formaţiune 
tumorală cu limite imprecise, de circa 4-5cm, ca o masă moale, mobilă odată cu glanda, 
nedureroasă (Fig. 1) cu evoluţie de creştere progresivă în dimensiuni într-o perioadă de 4 ani, 
fără a-şi modifica ritmul de creştere în ultimele 3 luni.  

Tegumentul suprajacent nemodificat era mobil pe formaţiunea descrisă şi nu s-au 
observat semne ale disfuncţiei nervului facial drept. Considerentul estetic a fost singurul 
motiv de adresabilitate. În rest, examenul clinic nu a decelat alte modificări. Explorările 
bioumorale au avut rezultate în limite normale (inclusiv cele ale metabolismului lipidic). 
Ecografia parotidiană dreaptă descrie o formaţiune de părti moi centrată pe parotida dreaptă 
spre polul inferior, cu fenomene congestive inflamatorii şi vascularizaţie superficială crescută. 
Examenul CT evidenţiază în aria parotidiană dreaptă, la nivelul lobului superficial, o masă 
omogenă cu densitate de ţesut adipos, cu puţine septuri, care nu îşi creşte densitatea la 
administrarea substanţei de contrast. Se intervine chirurgical, sub anestezie generală, cu o 
incizie cutanată standard pretragiană şi laterocervicală, şi se efectuează extirparea tumorii 
adipoase prin parotidectomie superficială, cu conservarea nervului facial şi mioplastie din 
sternocleidomastoidian (Fig. 2).  

 

 
Evoluţia postoperatorie a fost simplă, cu rezultate cosmetice şi funcţionale foarte bune 

(Fig. 3). Controalele efectuate la o lună, 6 luni, un an şi respectiv 2 ani postoperator nu au 
decelat alte modificări şi nici recidivă locală. 

 
DISCUŢII 
Lipomul este o tumoră benignă comună alcătuită din celule adipoase mature, şi apare 

predominant la nivel dorsal superior, al umerilor şi abdomenului. Rar se dezvoltă în regiunea 
glandei parotide, prezentându-se ca o masă intra-sau para-parotidiană, moale, nedureroasă, 
mobilă, cu creştere lentă [9,10]. Paralizia de facial sau durerea sunt simptome neobişnuite 
pentru lipomul parotidian [6]. Probabil datorită modelului de creştere lentă şi flexibilă nu 
există aceste simptome în primii ani de evoluţie. 

Diagnosticul corect preoperator nu este întotdeauna doar unul clinic, principala 
problemă în faţa unei mase palpabile în aria parotidiană constituind-o diferenţierea între 

Fig. 2 Lipom paratiroidian 
a) aspect intraoperator – evidenţierea nervului facial; 

b) piesa operatorie 
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diversele tumori benigne ale glandei parotide, întrucât nu există trăsături clinice unice prin 
care lipomul să se deosebească de celelalte entităţi [10,11]. Diagnosticul clinic al lipomului de 
parotidă este, în general, dificil; examenul clinic este insuficient pentru a identifica natura 
leziunii şi localizarea lipomului (în lobul superficial sau profund ori în ambele). Examinarea 
imagistică preoperatorie (ultrasonografie, computer-tomografie (CT), imagistică prin 
rezonanţă magnetică (IRM)) pot fi utile în diagnostic. 

În cazurile suspectate a fi lipoame, în aria cap-gât, studiul imagistic iniţial s-a realizat 
prin ecografie [12,13]. În comparaţie cu examenele CT şi IRM, ecografia se efectuează mai 
rapid şi uşor, este puţin costisitoare iar prin folosirea traductorilor de frecvenţă înaltă este mai 
adecvată pentru structurile superficiale [14]. 

 

 
La examenul CT, lipoamele au caractere tipice – mase omogene, cu valori între -50 

până la -150 unităţi Hounsfield, şi nu îşi cresc densitatea la administrarea mediului de contrast 
[13,15]. 

IRM poate de asemenea, diagnostica lipoamele (preoperator, cu acurateţe) prin 
compararea intensităţii semnalului pe imaginile în secţiunile T-1 (semnal tipic hiperintens) şi 
T-2 [15]. Mai mult, limita unui lipom este clar definită prin IRM ca un lizereu „negru”, 
permiţând lipoamelor să fie deosebite de ţesutul adipos înconjurător, diferenţiere care nu 
poate fi făcută pe imaginile CT [16]. Deşi IRM poate furniza caracteristici mai precise despre 
marginile tumorii adipoase, scanarea CT (cu rezoluţie înaltă) cu înregistrarea radiodensităţii 
specifice ţesutului adipos pare să fie investigaţia preoperatorie preferată [14], probabil şi din 
motivul costului IRM (de 3 ori mai mare decât al examenului CT). 

Biopsia prin aspiraţie cu ac fin (FNAB – Fine Needle Aspiration Biopsy) necesită un 
citologist experimentat şi are încă o rată semnificativă de rezultate fals negative în 
diagnosticul tumorilor de glande salivare, inclusiv a lipoamelor de parotidă [7,16]. Unii 
autori, incriminează fibroza sau aderenţa între ramurile nervului facial şi capsula lipomului 
după FNAB, mărind riscul lezării nervului facial în timpul operaţiei [14]. 

Niciuna dintre aceste explorări preoperatorii nu permite o diferenţiere în siguranţă 
între un lipom şi un liposarcom [17]. Examenul histopatologic al piesei operatorii este necesar 
pentru a exclude malignitatea [10]. Diagnosticul diferenţial trebuie să includă şi variantele 
rare de lipoame (sialolipomul şi lipomul pleomorf) [10] precum şi diferenţierea între lipomul 
obişnuit şi lipomatoză [18-20]. 

În ce priveşte evoluţia lipoamelor parotidiene, se menţionează în literatură 
posibilitatea extensiei posteromediane, între muşchii sternocleidomastoidian şi digastric cu 
apariţia unei mase moi asimptomatice laterocervical superior sau extensia în spaţiul 

Fig. 3 Aspect postoperator, control la 1 lună 
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laterofaringian (în cazul lipoamelor profunde parotidiene) cauzând deplasarea peretelui 
faringian lateral şi/ sau a amigdalei [14]. 

Cunoaşterea localizării exacte a lipomului intraparotidian este un considerent 
important pentru alegerea tehnicii chirurgicale potrivite. Spre deosebire de lipoamele cu alte 
localizări, cele din glanda parotidă nu pot fi uşor extirpate prin simplă disecţie. Îndepărtarea 
acestor tumori necesită expunerea în întregime a segmentului intraparotidian al nervului  
facial [7]. 

Managementul chirurgical al lipoamelor parotidiene recunoaşte în literatură mai multe 
procedee: enucleere [21-23], parotidectomie superficială [21,24,25], extirparea în totalitate a 
lipomului lobului profund parotidian, după parotidectomie superficială [9,22], parotidectomie 
totală conservatoare [21,26], disecţia lobului superficial parotidian, îndepărtarea  
lipomului lobului profund, repoziţionarea şi păstrarea lobului parotidian superficial ridicat în 
disecţie [14]. 

Procedura cu păstrarea lobului parotidian superficial are următoarele avantaje: a) ajută 
la menţinerea mai bună a conturului facial; b) evită excizia surplusului de piele; c) scade 
incidenţa sindromului Frey† postoperator [14]. 

Este posibilă şi urmărirea conservatoare a pacienţilor reticenţi la actul chirurgical a 
căror leziuni parotidiene (de tip adipos benign) au fost corect diagnosticate prin CT sau IRM, 
practicând periodic aceleaşi explorări imagistice, atâta timp cât nu evoluează [9,14,26]. 

Dintre complicaţiile posibile postoperatorii se remarcă disfuncţia tranzitorie a nervului 
facial (este necesară o disecţie meticuloasă şi monitorizarea în permanenţă intraoperator a 
nervului facial) [7,16]. Alte morbidităţi postoperatorii sunt: cicatricea feţei, asimetria 
conturului şi sindromul Frey. Toate acestea trebuie explicate pacienţilor înainte de intervenţia 
chirurgicală [14]. 

Rezultatele estetice şi funcţionale trebuie să reprezinte principala preocupare în 
tratamentul chirurgical al lipoamelor de parotidă care trebuie practicat de chirurgi 
experimentaţi în disecţia minuţioasă a nervului facial. Dacă este corect extirpat, lipomul nu 
recidivează [10]. 

 
CONCLUZII  
Deşi sunt cele mai comune tumori benigne mezenchimale, lipoamele se dezvoltă rar în 

glanda parotidă (0,6-4,4% dintre tumorile de parotidă) şi de aceea, nu fac parte din entităţile 
care se discută obişnuit în diagnosticul diferenţial al unei mase tumorale cu localizare 
parotidiană. 

Lipomul de parotidă se prezintă adeseori ca o tumoră asimptomatică, moale, 
nedureroasă, mobilă odată cu glanda, cu creştere lentă dar diagnosticul corect preoperator este 
dificil de stabilit fără ajutorul explorărilor imagistice (ecografie, computer-tomografie sau prin 
rezonanţă magnetică).  

În alegerea metodei de tratament chirurgical se are în vedere topografia tumorii 
adipoase (lobul superficial mai frecvent, lobul profund mai rar implicat sau chiar ambele). 

Pentru extirparea unui lipom parotidian se pot efectua (în funcţie de localizarea 
acestuia) următoarele tipuri de intervenţii: enucleere, parotidectomie superficială, extirparea 
lipomului lobului profund după parotidectomia superficială formală, parotidectomie totală 
conservatoare sau extirparea lipomului lobului profund după disecţia lobului superficial 
parotidian cu repoziţionarea şi păstrarea lobului superficial parotidian. 

Practicate de chirurgi experimentaţi în disecţia meticuloasă a ramurilor nervului facial, 
intervenţiile chirurgicale de extirpare a lipoamelor parotidiene vor avea rezultate estetice şi 
funcţionale foarte bune, fără recidive. 

                                                 
† hiperhidroza unilaterală, sindromul auriculo-temporal (transpiraţii sau/şi flush după ingestia alimentelor) 
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OCLUZIILE INTESTINALE LA PERSOANELE VÂRSTNICE 
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INTESTINAL OBSTRUCTION IN THE ELDERLY PATIENTS (Abstract): Surgical emergencies have 
different presentation at the elderly patients. Aim: To evaluate the characteristics of the emergency suirgery – 
especially of the intestinal obstruction – at the elderly patients. Methods: Retrospective study performed from 
1995 to 2004 in Botoşani Country Hospital. Results: 1013 elderly patients were operated for acute surgical 
abdomen. Intestinal obstruction is the second cause of acute surgical abdomen in the elderly, after acute 
peritonitis – 36.82%. The aethiology of the intestinal obstruction at the elderly were: complicated hernias and 
incisional hernias (44.24%), malignant tumours (24.40%), volvulus (16.35%) and adherences (14.21%). Elderly 
women had more frequent intestinal obstruction that the men (54.16 vs 44.84%). An increase postoperative 
mortality rate was noted at the elderly especially in the group with late operations. Conclusion: The acute 
intestinal obstruction is the second cause of surgical emergencies at the elderly; late operations were associated 
with increase rate of postoperative mortality. 
 
KEY WORDS: INTESTINAL OBSTRUCTION, ELDERLY PATIENTS 
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INTRODUCERE 
Ocluziile intestinale sunt cauze frecvente de abdomen acut chirurgical la vârstnic, 

fiind urmarea unor hernii sau eventraţii strangulate, neoplasme, aderenţe, volvulus. 
Prezentarea tardivă, tarele asociate şi de multe ori terenul neoplazic, pun probleme de 
diagnostic, tactică şi tehnică chirurgicală şi determină o morbiditate şi mortalitate 
postoperatorie importantă. 

Obiectivul studiului este de a evalua particularităţile ocluziilor intestinale la pacienţii 
vârstnici, pe o cazuistică multianuală, într-un spital judeţean. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Am analizat retrospectiv 1013 pacienţi cu vârste de peste 65 ani operaţi în Spitalul de 

Urgenţă Botoşani pentru abdomen acut chirurgical, între anii 1995-2004. Dintre aceştia, 373 
au fost operaţi pentru ocluzii intestinale (36,81%). Datele din foile de observaţie şi 
protocoalele operatorii au fost introduse într-o bază de date MS Access şi prelucrate statistic 
cu programele SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, Chicago, Ilinois) şi MS 
Excel. Valorile medii au fost prezentate ±SEM (Standard Error of Mean).  

 
REZULTATE 
Incidenţa ocluziilor este mai ridicată la vârstnicul de 65-74 ani (57,64%) şi mai redusă 

la bătrâni şi longevivi (36,46% şi respectiv 5,89%). 
Am constatat o frecvenţă mai mare a ocluziilor la sexul feminin 54,16% comparativ cu 

cel masculin 45,84% . 
Analizând mediul din care provin bolnavii se constată că numai 27,08% din vârstnicii 

cu ocluzie intestinală au avut domiciliul în mediul urban; această caracteristică este explicată 
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de o întârziere a prezentării la spital: distanţele lungi domiciliu – spital; lipsa medicului de 
familie sau dacă există el este navetist de 2-3 ori pe săptămână; educaţie sanitară deficitară 
(frica de spital, frica de intervenţie chirurgicală); factori psihologici („şi aşa sunt bătrân” etc.). 

Numărul intervenţiilor pentru ocluzii are tendinţă la creştere, din anul 1996 cu un vârf 
în 1998 de 12,33% şi un altul în 2003 de 12,60% (Fig. 1). Această creştere este proporţională 
cu creşterea cazurilor de abdomen acut chirurgical la vârstnic. Dinamica este probabil 
explicată de adresabilitatea tardivă la medic şi îmbătrânirea populaţiei.  

Analizând cauzele ocluziilor intestinale la vârstnic, se constată că frecvenţa cea mai 
ridicată o au ocluziile prin hernii şi eventraţii strangulate, ele reprezentând 44,24% din cazuri. 
O a doua cauză o reprezintă ocluziile neoplazice cu 24,40%, iar a treia cauză ocluziile prin 
volvulus cu 16,35% (Fig. 2). 

Intervalul de la momentul debutului la internare a variat între 2 şi 720 ore, cu o medie 

de 107,73±6,27 ore (95,4-120,05, 95% Confidence Interval). Doar 18,76% din pacienţii 
vârstnici s-au prezentat înainte de 48 de ore de la debut (Fig. 3). 
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Simptomatologia a fost dominată de durerea abdominală (88,73%), urmată de greaţă şi 
vărsături (69,97%) şi stare generală alterată (20,37%). Examenul clinic a obiectivat 
meteorismul abdominal la 67,82% dintre pacienţi; apărarea musculară abdominală a fost 
constatată la 22,52% din cazuri. Palparea unei formaţiuni tumorale abdominal sau prin tuşeul 
rectal a fost notată doar în 3,75% din cazuri (neoplasm colo-rectal). 

Radiografia abdominală simplă a evidenţiat prezenţa nivelelor hidro-aerice în 79,62% 
din cazuri. Leucocitoza (>10.000 /mmc) a fost prezentă la 43,16%. 

Mortalitatea postoperatorie a fost influenţată de cauza ocluziei; astfel, în hernii şi 
eventraţii strangulate a fost de 8%, în obstrucţiile maligne de 12,08%, iar în volvulus de 18% 

explicabilă prin adresabilitatea tardivă a pacienţilor şi constituirea necrozei (prezentă la 
39,34% din cazuri). 

 
 
DISCUŢII 
Incidenţa ocluziilor intestinale variază de la 3% la tineri, până la 21% la vârstnic [1]. 

Alte studii găsesc o incidenţă de 11% pentru ocluziile intestinale la persoane peste 65 ani [2]. 
Herniile şi eventraţiile strangulate sunt găsite la vârstnic cu o incidenţă de 4,8% [3]. 

Studii care compară incidenţa la tineri şi vârstnici descoperă o diferenţă netă <0,1% respectiv 
3,1% [3-5]. Intervenţia chirurgicală pentru cura herniei, nu mai este o operaţie minoră la 
vârstnicii cu hernii strangulate. O dovedeşte rata mare a mortalităţii de până la 13-30% [6]. 

Volvulusul intestinal este întâlnit în populaţia generală într-o proporţie de 3-5% din 
ocluziile intestinale. În S.U.A. este a treia cauză de ocluzie intestinală la populaţia vârstnică 
după neoplasm şi boală diverticulară. La vârstnic, volvulusul de sigmoid are frecvenţa cea 
mai mare 65-80%, urmată de volvulusul de cec în 15-20% din cazuri, iar cel de transvers şi 
flexură splenică este mai rar – 2-5% din cazuri [7,8]. Prezenţa gangrenei antrenează o creştere 
a mortalităţii. Dacă mortalitatea este de 35% pentru un sigmoid viabil, ea ajunge la 53% în 
cazul gangrenei. Volvulusul de cec, se asociază cu o mortalitatea este de 15% pentru cec 
viabil şi ajunge la 41% pentru formele cu gangrenă [9,10]. 

Diverticulita este o altă cauză de obstrucţie la grupele vârstnice, cauzând aproximativ 
20% din ocluziile intestinului gros [10]. 

Fig. 3 Repartiţia cazurilor în funcţie de intervalul debut - internare 
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În populaţia generală se estimează o frecvenţă a malignităţii abdominale de până la 
3%. Sub 50 de ani se constată o rată de 1,1%, iar peste 65 ani de 13,2% [11]. Incidenţa 
cancerelor se dublează cu fiecare decadă de vârstă, atingând un vârf la 75-80 ani [12]. 

Aproape 20% dintre pacienţii cu neoplasm colo-rectal prezintă simptome obstructive, 
şi jumătate din aceştia presupun decompresiune operatorie de urgenţă. Deceniul de vârstă cel 
mai frecvent afectat de cancerul de colon este de 60-90 ani. În general, incidenţa bolii creşte 
cu înaintarea în vârstă [12]. Aproximativ 50% din cancerul de colon se localizează pe 
sigmoid, 25% pe colonul drept şi 25% pe colonul transvers, flexura splenică, colon 
descendent şi flexura hepatică. În ultima vreme, studiile clinice remarcă o deplasare spre 
dreapta a frecvenţei bolii canceroase [13]. 

Studii din literatură arată că, aderenţele şi herniile sunt cele mai frecvente cauze ale 
ocluziei intestinului subţire în timp ce intestinul gros recunoaşte drept cauze malignitatea, 
boala diverticulară şi volvulusul. Aceste studii asupra ocluziilor intestinale la vârstnici [14,15] 
au găsit o frecvenţă de 8% pentru ambele localizări. 

Alte studii demonstrează că aderenţele sunt cele mai frecvente cauze de ocluzie 
intestinală pentru toate grupele de vârstă. Hernia strangulată este cea de a doua cauză în 
populaţia tânără, în timp ce neoplasmul este pentru populaţia vârstnică [8]. 

Diverticulita este o altă cauză de obstrucţie la grupele vârstnice, cauzând aproximativ 
20% din ocluziile intestinului gros, 10% fiind produse de volvulus [16]. 

 
 
 
 
 
CONCLUZII 
Ocluziile intestinale au reprezentat în lotul studiat 36,82% din cazuri, reprezentând a 

doua cauză de abdomen acut chirurgical. 
Studiul a arătat preponderenţa pacienţilor vârstnici din mediu rural, lucru explicabil 

prin distanţele lungi până la spital, prezenţa intermitentă a medicului de familie (de cele mai 
multe ori navetist), educaţia sanitară deficitară, implicaţia psihologică (şi aşa sunt bătrân). 

Ocluziile intestinale la vârstnic au fost mai frecvente la sexul feminin (54,16%). 
Adresabilitatea vârstnicului este tardivă  în cazul ocluziilor intestinale cu un maxim de 

prezentări în intervalul 72-96 de ore de la debut. 
Herniile şi eventraţiile strangulate deţin ponderea cea mai mare fiind prezente în 

44,25% din cazuri; pe locul al II-lea sunt ocluziilor neoplazice cu 24,40% şi pe locul al III-lea 
ocluziile prin volvulus (16,35%). 

Majoritatea acestor situaţii de urgenţă ar putea fi evitate dacă sancţiunea chirurgicală 
s-ar realiza „la rece”, dat fiind că aceşti pacienţi ştiu de existenţa leziunii cu mult timp înainte. 

Întârzierile în prezentare, în diagnostic şi tratament au drept consecinţă creşterea 
mortalităţii. 
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CHOLEDOCAL CYST – CONSIDERATIONS ABOUT TWO CASES(Abstract): Adult choledochal cysts are 
rare and are often non-specific in their clinical presentation. They are classified into six types, all of which are 
relatively rare. We report two cases of a choledochal cyst at (two women with age 43 and 53 years) whith type I 
Todani choledochal cysts. This usual variant of choledochal cyst (Todani I) was explored by ultrasonography, 
magnetic resonance cholangio-pancreatography and intraoperative cholangiography to evaluate the full extent 
and type of choledochal cyst. We performed complete cyst resection, cholecystectomy and Roux-en-Y 
hepaticojejunostomy in one case and hepaticoduodenostomy in another case. Postoperative course was 
uneventful. The epidemiology, diagnosis, surgical treatment, and risk of cancer in choledochal cysts were 
revised. Primary cyst excision and biliary Roux-en-Y reconstruction is the treatment of choice. Regular long-
term review of these patients is mandatory in the surveillance of cholangitis and the risk of possible long-term 
malignance of this entity. 
 
KEY WORDS: CHOLEDOCAL CYST 
 
Corespondenţă: Prof. Dr. Eugen Târcoveanu, Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, Bd. Independenţei, 
nr. 1, 700111, Iaşi; e-mail: etarco@iasi.mednet.ro* 
 
 

INTRODUCERE 
Chistul de coledoc este o malformaţie a canalului hepato-coledoc, care exprimă un 

defect genetic de structurare a arborelui biliar, transmis autosomal recesiv. Chistul coledocian 
primar, considerat cel mai adesea ca fiind congenital, are ca sinonime dilataţia chistică 
congenitală a căii biliare principale, dilataţia segmentară idiopatică a canalului hepato-
coledoc. Boala este foarte rară la adult (1:300.000), fiind mai frecvent diagnosticată la copii 
până la 10 ani. Se întâlneşte mai frecvent în Extremul Orient. Boala prezintă interes 
chirurgical datorită riscului de malignizare în timp. 

În ultimii ani am diagnosticat preoperator şi tratat cu succes în Clinica I Chirurgie 
două noi cazuri de chist coledocian la adult, care se adaugă la alte 10 publicate, constituind 
una din cele mai mari statistici din literatura românească, pe care le prezentăm pe scurt. 

Obs. 1 Bolnava H.C. de 43 ani, se internează pe 27.05.2006 pentru dureri în 
hipocondrul drept, greţuri şi vărsături. La examenul clinic se constată doar manevra Murphy 
pozitivă. Biologic se constată uşoară anemie (Hb=11g%, Ht=36%), în rest fără modificări 
patologice. Ecografia hepatobiliară evidenţiază ficat cu dimensiuni normale, cu structură 
omogenă, colecist dublu septat, în tirbuşon, cu pereţi de 8 mm, colesterolotici, cu sediment 
reflectogen. Calea biliară principală (CBP) este dilatată, de 16 mm. Pe aria de proiecţie a 
capului pancreatic se găseşte o formaţiune lichidiană de 120x72 mm, omogenă, care 
sugerează un chist coledocian (Fig. 1A). Imagistica prin rezonanţă magnetică precizează 
existenţa unei formaţiuni chistice, având conţinut lichidian, cu sediment decliv, cu dimensiuni 
de aproximativ 10 cm, cu diametru lateral de 6,5cm şi diametru antero-posterior de 6,3cm, 
situată pe topografia CBP, imediat sub emergenţa căilor biliare intrahepatice, care au diametru 
de 7 mm, formaţiune care amprentează tubul digestiv adiacent şi pancreasul cefalic.  

                                                 
* received date: 20.03.2007 
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După o scurtă pregătire preoperatorie se intervine chirurgical sub anestezie generală cu 
intubaţie oro-traheală, prin abord subcostal drept. La explorare se constată ficat steatozic, cu 
margini rotunjite, colecist alungit şi o formaţiune chistică subhepatică de 8x10 cm, care se 
insinuează retro-duodenopancreatic. Se practică decolare duodenopancreatică, colecistectomie 
anterogradă şi colangiografie intraoperatorie transcistică, care evidenţiază dilataţie gigantă 
coledociană pe faţa căreia se varsă canalul cistic; cele două canale hepatice se unesc şi se 
varsă în partea cranială stângă a pungii chistice; nu se indentifică pasaj duodenal (Fig. 1B, 2). 
Examenul histopatologic extemporaneu al unui ganglion retropancreatic infirmă malignitatea. 
Se desprinde punga chistică din parenchimul pancreatic ligaturând venele dilatate de pe 
peretele său albicios şi o prelungire conică terminală, care pare obstruată, care se insinuează 
în peretele duodenal (Fig. 3). Această porţiune efilată se ligaturează şi secţionează. Vena portă 
aderă la peretele posterior al chistului, decolarea sa antrenând hemoragie în stropitoare care a 
necesitat sutura a 2-3 puncte de efracţie venoasă. Punga chistică se detaşează mai uşor de 
artera hepatică şi se rezecă sub originea celor două canale hepatice (Fig. 4). Duodenul 
mobilizat permite o anstomoză hepatico-duodenală termino-laterală cu fire separate într-un 
singur plan, în condiţii de siguranţă (Fig. 4). Se lasă un tub de dren subhepatic şi se închide 
peretele. 

 

 

Fig. 1 Explorări imagistice 
A. Ecografie hepato-biliopancreatică: pe aria de proiecţie a capului pancreatic se găseşte o formaţiune 

lichidiană de 120x72 mm, omogenă, care sugerează un chist coledocian. 
B. Colangiografie intraoperatorie: dilataţie gigantă coledociană pe faţa anterioară a căreia se varsă 

canalul cistic; cele două canale hepatice se unesc şi se varsă în partea cranială stângă a pungii chistice, 
nu se indentifică pasaj duodenal 

Fig. 2 Colecistectomie anterogradă, colangiografie transcistică, disecţia pungii chistice, după 
identificarea elementelor anatomice 



Cazuri clinice                                                                      Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 

 166

Evoluţia postoperatorie a fost simplă. Bolnava se externează a 6-a zi vindecată 
operator. Examenul anatomopatologic macroscopic arată un perete chistic de 3 mm albicios, 
acoperit de o mucoasă cu ulceraţii ce conţine bilă de stază şi nisip biliar (Fig. 5). Examenul 
micoscopic evidenţiază leziuni de colecistită cronică ulcerată şi zone de colesteroloză, cu 
abundent proces inflamator parietal şi fibroză evolutivă difuză, perete de coledoc cu eroziuni 
ale mucoasei şi inflamaţie polimorfă difuză, cu fibroză parietală, ganglion Mascagni cu 
arhitectură păstrată. Revenită la control după 6 luni, nu prezintă acuze subiective, 
evidenţiindu-se ecografic aerobilie. 

 

 
Obs. 2 Pacienta C.M., de 53 ani, se internează în ianuarie 2003 pentru dureri în 

hipocondrul drept, greţuri, vărsături bilioase. Boala debutează insidios în urmă cu un an, cu 
dureri în epigastru şi hipocondrul drept, greţuri, senzaţia de gust amar, cefalee. Examenul fizic 
evidenţiază cicatrice postapendicectomie şi după incizie Pfannenstiel, abdomen dureros la 
palpare în epigastru şi hipocondrul drept, manevra Murphy negativă. Probele biologice arată 
globule albe 12600/mmc, Hb=10,8g%, Ht=32,6%, amilazurie= 739 UI. Ecografia abdominală 
arată un ficat cu reflectivitate crescută omogen, colecist mic, retractat, dilataţie chistică a 
coledocului pe aproximativ 5 cm, căi biliare intrahepatice nedilatate, pancreas normal (Fig. 6).  

Cu diagnosticul de chist de coledoc, se intervine chirurgical prin laparotomie mediană 
supraombilicală. La explorare se găseşte un ficat uşor mărit de volum, colecist în formă de 

Fig.3 Disecţia porţiunii caudale a pungii chistice, ligatura şi secţiunea conului efilat intrapancreatic 

Fig.4 Disecţia porţiunii craniale a pungii chistice şi a canalului hepatic comun, urmată de 
excizia completă a chistului de coledoc. Anastomoză hepaticoduodenală termino-laterală cu 

fire separate într-un plan 
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clepsidră, lung de 20 cm, gâtuit la mijloc, cu pungă Hatmann dezvoltată. Canalul cistic se 
varsă într-o pungă chistică, care are diametru transversal de 5 cm şi vertical de 8 cm. (Fig. 7) 
Colangiografia transcistică evidenţiază o pungă chistică dezvoltată pe seama căii biliare 
principale, sub convergenţă, cu aspect conic inferior, fără pasaj oddian. Cele două canale 
hepatice sunt uşor dilatate şi se varsă printr-o porţiune comună îngustă în punga chistică 
(Fig.7). Se disecă peretele anterior al chistului ligaturând venele dilatate de pe peretele său, se 
disecă această pungă în parenchim pancreatic ligaturând efilarea conică distală (Fig. 8). Se 
decolează chistul de artera hepatică şi vena portă şi se eliberează până în partea superioară 
rezecând punga în totalitate(Fig.8). Examenul extemporaneu din peretele chistului nu 
identifică leziuni maligne. Se restabileşte tranzitul biliar prin anastomoză hepatico-jejunală 
termino-laterală, pe o ansă în Y tip Roux, trecută transmezocolic (Fig.9). Se lasă un tub de 
dren subhepatic şi se închide în planuri anatomice. 
 

 
Evoluţia postoperatorie a fost simplă. Se externează a 7-a zi postoperator, vindecată. 
Examenul histopatologic pe cupe seriate evidenţiază un perete sclerohialin, tapetat de 

o mucoasă în parte ulcerată. Nu se găsesc aspecte tumorale, nici plexuri nervoase în perete. 
Peretele colecistic, cu zone de ulceraţie a mucoasei şi sinusuri Rochitansky alungite. 

Ecografia abdominală de control arată aerobilie. 
La controlul după 4 ani, pacienta nu prezintă acuze, modificări biologice sau 

imagistice, doar aerobilia. 

Fig. 5 Chist coledoc complet excizat aspect 
endoluminal 

Fig.6 Ecografie abdominală:  
dilataţie chistică a coledocului pe 

aproximativ 5 cm 

Fig. 7 Disecţia chistului de coledoc după colangiografie 
transcistică, cu expunere pe laţ a porţiunii  

craniene şi caudale
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DISCUŢII 
Prima descriere a chistului de coledoc este a lui A. Vater, în 1723, la cadavru. După un 

secol sunt publicate primele cazuri. Prima mare statistică (94 obs.) aparţine lui Alonso-Lej 
(1959), care elaborează şi prima clasificare în trei tipuri morfologice [cit. 1]. În 1978 Todani 
introduce o nouă clasificare, care se foloseşte şi astăzi. 

 
Cele mai multe cazuri din literatură sunt publicate în Japonia. Astfel, Yamaguchi 

(1980) publica 1433 cazuri [cit. 2]. 
După Gleen E, frecvenţa dilataţiei chistice a CBP în raport cu afectarea căilor biliare 

extrahepatice este de 1:300000 [2]. Circa 2/3 din cazurile publicate aparţin autorilor japonezi. 
În ţara noastră frecvenţa este redusă (Tabel I). 

Boala este mai frecventă la femei (F/B = 4/1). Cele 12 cazuri ale seriei noastre au fost 
întâlnite toate la femei, în jurul vârstei de 50 de ani. În 60% cazuri este depistată în copilărie, 
fiind rar comunicată peste vârsta de 40 ani (8%). 

După clasificarea Todani, frecvenţa este: tipul I – 80% cazuri, tipul II – 25%, tipul III 
– 2-5%, tipul IV – 15%, tipul V – 2%. Cele două cazuri prezentate se înscriu în clasificarea 
Todani tip I A şi C. 

Există mai multe teorii etiopatogenice [cit. 1]: 
- teoria embriologică (dismorfică) (Yotsyanagi, 1936) – apariţia dilataţiei chistice a CBP 

este rezultatul unui defect de embriogeneză apărut în săptămânile 8-12 de viaţă 
intrauterină;  

Fig. 8 Secţiunea conului caudal efilat, a pungii chistice şi eliberarea canalului hepatic 
comun în partea cranială a pungii chistice 

Fig. 9 După excizia completă a pungii chistice se practică anastomoză hepaticojejunală 
terminolaterală pe ansă în Y tip Roux trecută transmezocolic 
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- teoria ageneziei nervoase intramurale (Dressman) – etiopatogeneză asemănătoare celei din 
acalazia cardiei, megacolon sau megaureter; 

- teoria atreziei parţiale a căilor biliare (1979); 
- teoria joncţiunii bilio-pancreatice înalte – canalul comun mai lung permite refluxul 

secreţiei pancreatice în căile biliare, cu distrucţia enzimatică a mucoasei biliare, ceea ce 
favorizează dilatarea, teorie susţinută de prezenţa amilazelor în secreţia biliară; se 
asociază cu un risc crescut de malignizare; 

- teoria obstrucţiei distale a CBP printr-un nodul fibros, cudură, afecţiune valvulară sau 
hipertrofia pancreasului cefalic, care ar explica apariţia afecţiunii la adulţi [1]. 

 
Tabel I 

Experienţa românească privind chistul de coledoc 
 

Autorul Nr. bolnavi Anul publicării 
Th. Economu [5] 2 1957 
I. Ţurai [cit. 1] 1 1962 
P. Simici [6] 1 1962 
Th. Firică [7] 2 1970 
I. Juvara [4] 1 1975 
Naftali [cit. 1] 4 1976 
M. Stăncescu [cit.1] 4 1977 
Al. Ionescu [cit.1] 1 1982 
I. Buşu [8] 4 1983 
S. Duca [3] 1 1988 
S. Bologa [9] 1 1990 
E. Târcoveanu [10] 3 1997 
T. Zamfir [cit 1] 11 1997 
P.D. Andronescu [cit. 1] 9 1998 
C. Dragomirescu [11] 2 1999 
A. Popovici [1] 12 1999 
E. Târcoveanu [12] 11 2003 

 
Din punct de vedere clinic, clasic se descrie triada Seneque – durere colicativă, icter şi 

tumoră palpabilă (prezentă la copii în 60-70% cazuri) [1,3-8]. La adult simptomatologia poate 
fi confundată cu cea dintr-o afecţiune biliară, ca şi în cazurile noastre. 

Ecografia este investigaţia imagistică de primă intenţie, care poate orienta 
diagnosticul. Ecogafia poate stabili diagnosticul încă din viaţa intrauterină. Alte explorări 
imagistice importante pentru diagnostic sunt CT, colangiografia i.v. (dacă bolnavul nu 
prezintă icter), ERCP. Colangiografia intraoperatorie precizează tipul lezional şi ghidează 
atitudinea terapeutică. [1-9] 

În evoluţie, chistul de coledoc se poate complica prin angiocolită, litiază, ciroză 
biliară, ruptura chistului, pancreatită acută, compresiune pe structurile învecinate, malignizare 
[10]. În statistica clinicii, din cele 12 cazuri la 3 bolnavi s-au înregistrat leziuni malign: chist 
coledocian malignizat, neoplasm de veziculă biliară stadiul 0 şi adenocarcinom pancreatic. 

Evoluţia naturală a chistului de coledoc, ca urmare a complicaţiilor posibile, este gravă 
în cazurile netratate sau tratate conservator. Ablaţia chistului coledocian imediat după ce este 
descoperit, colecistectomia urmată de hepatico-jejunostomie cu ansă jejunală exclusă în Y a la 
Roux este tratamentul de elecţie [11-13]. În literatură este citată excizia completă a chistului 
de coledoc pe cale laparoscopică, urmată de reconstrucţie bilio-digestivă prin hepatico-
jujunoanastomoză tip Roux [14]. 

Tratamentul trebuie individualizat în funcţie de tipul leziunii: 
- tipul I – excizia completă (realizată în cele două cazuri prezentate); 
- tipul II – exereza diverticulului coledocian şi sutura implantaţiei coledociene sub protecţia 

unui drenaj Kehr; 
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- tipul III – rezecţia coledococelului prin duodenotomie şi reimplantarea în coledoc; 
- tipul IV – excizia dilataţiei chistice a CBP, hepatico-jejunostomie, asociată cu rezecţie 

hepatică atunci când dilataţiile intrahepatice sunt unilaterale. 
 

CONCLUZII 
Chistul coledocian este o afecţiune rară, care trebuie evocată în contextul unui 

sindrom biliar repetitiv apărut la copil, adultul tânăr şi, foarte rar, la vârsta a treia. 
Manifestările clinice sunt nespecifice la adult. 
Între explorările paraclinice, ecografia are valoare, dar uneori se impun si alte metode 

(ERCP, CT, colangio-IRM.). Colangiografia introperatorie permite evaluarea corectă a stării 
arborelui biliar şi a situaţiei anatomice uneori incerte. 

Intervenţia chirurgicala trebuie sa urmărească pe cât posibil extirparea leziunii din 
cauza riscului complicaţiilor, malignizarea fiind cea mai de temut. 

Supravegherea periodică de-a lungul vieţii a pacienţilor operaţi este pe deplin 
justificată. 
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LAPAROSCOPIC REPAIR OF PERFORATED PEPTIC ULCER (Abstract): Since 1990 when Mouret 
reported the first laparoscopic sutureless repair for a perforated duodenal ulcer and Nathanson the first successful 
laparoscopic suture repair for perforated peptic ulcer, laparoscopic approach became a widespread procedure. 
Treatment for perforated ulcer can be performed laparoscopically in 85% of cases, making it possible to avoid a 
median laparotomy which can lead to wound infection and late eventration. Laparoscopic approach is indicated 
in any case of suspected gastroduodenal perforation and seems to offer the same advantages as for the vast 
majority of laparoscopic procedures. Nowadays laparoscopic repair of duodenal perforation seems to be a useful 
method for reducing hospital stay, complications and return to normal activity if carried on in proper manner. 
With better training in minimal access surgery and better ergonomics now available the time has arrived for it to 
take its place in the surgeon’s repertoire. 
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INTRODUCTION 
Duodenal perforation is a common complication of duodenal ulcer. Perforated 

duodenal ulcer is mainly a disease of young men but because of increasing smoking in 
women and use of NSAID in all the age group, nowadays it is common in all adult 
population. Up to eighty percent of perforated duodenal ulcers are Helicobacter pylori 
positive. 

Treatment for perforated ulcer ranges from conservative treatment (Taylor’s approach) 
to radical surgery (vagotomy, gastrectomy). However, with the use of powerful acid-
suppressing medication and the eradication of Helicobacter pylori, the need for radical 
surgery in emergencies has sharply declined. The surgical technique most often used is 
closure of the perforation combined with extensive peritoneal lavage. Repair of duodenal 
perforation by Graham patch plication (as was described in 1937) represents an excellent 
alternative approach.  

Perforated duodenal ulcer is a surgical emergency. In 1990 Mouret et al. [1] reported 
the first laparoscopic sutureless fibrin glue omental patch for perforated duodenal ulcer repair. 
The first successful laparoscopic suture repair for perforated peptic ulcer was described by 
Nathanson et al. also in 1990 [2,3]. Soon after that, the laparoscopic approach became a 
widespread procedure. 

Laparoscopic repair of duodenal perforation is a useful method for reducing hospital 
stay, complications and return to normal activity. 

Treatment for perforated ulcer can be performed laparoscopically in 85% of cases, 
making it possible to avoid a median laparotomy which can lead to wound infection and late 
incisional hernia. With better training in minimal access surgery now available, the time has 
arrived for it to take its place in the surgeon’s repertoire. 
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In case of sepsis, however, the creation of a pneumoperitoneum involves two risks: 
- hypercapnia: carbon dioxide absorption is increased by peritoneal hyperemia; 
- - bacteremia: either via translocation or direct bacterial passage through the lymphatics of 

the diaphragm and the thoracic duct. 
Some basic principles must be followed. They include intravenous antibiotic therapy 

before insufflation, intraabdominal pressure between 8 and 12mmHg and initially performing 
peritoneal lavage. 

Laparoscopic approach seems to offer in case of perforated peptic ulcer the same 
advantages as for the vast majority of laparoscopic procedures: 

- cosmetically better outcome; 
- less tissue dissection and disruption of tissue planes; 
- less pain postoperatively; 
- low intra-operatively and postoperative complications; 
- early return to work. 

Laparoscopic approach is indicated in any case of suspected gastroduodenal 
perforation. 

Contraindications for laparoscopic approach are: 
- high risk patient -ASA class IV; 
- massive ileus; 
- advanced purulent peritonitis; 

- surgeon with limited laparoscopic experience; 
- suspected perforated gastric cancer. 

 
SURGICAL TECHIQUE 
Patient position 
At the beginning of the procedure the patient is placed in supine position with legs 

straight and spread out. The patient position is changed several times during procedure: in 
steep anti-Trendelenburg position during suture and in lateral decubitus and Trendelenburg 
position during peritoneal lavage. 

 
 

Fig. 1 Patient, team and equipment position. 
An-anaesthetic unit; L-laparoscopic unit;  

C- surgeon; As- assistant; T-operative table  

 
Fig. 2 Trocars positions 
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Team position 
The surgical team is placed as for laparoscopic cholecystectomy. The surgeon stands 

between patient’s legs and the assistant to the patient’s left (Fig.1). This position is changed 
during peritoneal lavage with the surgeon to the left of the patient and assistant between 
patient’s legs. 

Equipement position 
The laparoscopic unit is placed on the patient’s left side toward the shoulder. The 

instrument table is placed at patient’s legs. 
Trocar position 
The position and size of the trocars used vary from one center to the other. The 

standard technique utilizes four trocars (Fig.2). An optical trocar of 10 to 12 mm is introduced 
in the periumbilical region. One operating trocar of 5 mm is placed in the inferior aspect of 
the right upper quadrant on the anterior axillary line for the atraumatic grasper. A 5 or 
10/11mm trocar is placed in the left flank. generally at umbilicus level on the midclavicular 
line for the needle holder which should be perpendicular to the pyloroduodenal axis. A fourth 
trocar of 5 mm is placed in the epigastric region and accomodates one or several means of 
liver and viscera retraction. 

Some surgeons place the trocars in the same position as for laparoscopic 
cholecystectomy (French position). 

In obese patients the position of the trocars needs to be adapted to the morphology of 
the patients that is to move the trocars closer to the operative region. 

A three trocar technique can be used, the liver being retracted with the help of a 
percutaneous suture that suspends the round ligament toward the upper left side of the 
abdomen. 

 
The instruments are similar to those used in most laparoscopic procedures. A 0° 

laparoscope is commonly used, but a 30° laparoscope may be useful to see better a perforated 
ulcer placed on the superior surface of the duodenum. The other instruments necessary for 
this operation are: 2 atraumatic graspers, needle holder, suction-irrigation device, scissors. A 
liver retractor may be preferred my some surgeons instead of a grasper. 

Endotracheal anaesthesia is generally used. Close anesthetic monitoring must be done 
for such a patient and intravenous antibiotic therapy should be done before insufflation. A H2 
receptor antagonist or a proton pump inhibitor injection is also advisable. 

Technique 

Fig. 3 Perforated duodenal peptic ulcer 
identified through laparoscopy 

Fig. 4 Suture of the perforation using standard 
stitches 
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The Veress needle or an open technique can be used. The abdomen is entered through 
a small incision just above the umbilicus. A CO2 intraabdominal pressure between 8 and 
12mmHg is usually sufficient to realize enough room to work properly. 

The optic is inserted through the 10-12 mm trocar placed in the supraombilical 
position. Once the diagnosis is confirmed the other three ports are placed as mentioned above. 
Bacteriological samples are done and sends immediately to the laboratory. 

The abdomen is explored to identify the perforation and to assess the magnitude of 
peritonitis. The gallbladder, which usually adheres to the perforation, is retracted by the 
surgeon’s left instrument and moved upwards. The gallbladder is passed to the assistant using 
the instrument placed in the subxyphoid port. Once the liver is retracted the exposed area is 
carefully checked and the perforation is usually clearly identified as a small hole on the 
anterior aspect of the first portion of the duodenum (Fig. 3). 

Next step is cleaning the abdomen. The whole abdomen must be irrigated and 
aspirated with warm saline solution. Each quadrant is cleaned methodically, starting at the 
right upper quadrant, going to the left, moving down to the left lower quadrant, and then 
finally over to the right. The tilt of the operating table should be adapted as necessary. Special 
attention should be given to the rectovesical (-uterine) pouch and to the intestinal loops. 
Fibrous membranes are removed as much as possible, since they might contain bacteria.  

Once the abdominal cavity is clean the attention is returned to the perforation. Two 
techniques are generally employed to treat the perforation. 

1. The most common technique is suturing the perforation using standard stitches (Fig. 
4). Biopsy of a duodenal ulcer is not necessary. However, for a gastric ulcer, samples of the 
gastric wall at the level of the perforation should be taken and sent for histological 
examination. Suturing is realized with 2/0 or 3/0 slowly absorbable or non absorbable sutures. 
Interrupted sutures are used and usually two or three stitches are placed in a transversal 
manner over the perforation focused on the pyloroduodenal axis in case of duodenal ulcer. 
Once the perforation is sealed, a small fragment of the greater omentum can be fixed over the 
suture line using the upper thread which was left loose after making the knot. Some surgeons 
prefer to use instead of omental patch fibrin glue which is spread over the suture. When is 
difficult to approximate the edges of the ulcer, as is the case with chronic callous ulcers, 
woven sutures of bigger caliber (0 or 1) must be used in order to avoid cutting the 
gastroduodenal wall.  

2. Closure of the perforation with an omental patch (Graham patch). A floppy piece 
of greater omentum flap is mobilized. The assistant holds the patch of the omentum just over 
the perforation and the surgeon sutures it to the edges of the perforation with several 
interrupted sutures.  

3. Alternative options to seal the perforation may include the use of biological glue 
and sponge plug as a plasty with the round ligament. 

The peritoneal lavage is continued after the suture. Warm saline solution is used until 
the returned liquid is clear. About 4 to 6 liters of saline are generally used, but sometimes as 
much as 10 liters are necessary to clean the abdomen (Fig. 5). 

Routine drainage of the peritoneal cavity is performed using silicone drains (from 12 
to 18 French). Depending on the severity of peritonitis, 1 to 3 drains are placed: one drain in 
the subhepatic region coming out via the trocar site situated on the right flank, another drain 
at the level of the rectovesical pouch coming out via the trocar site situated on the left flank 
and a left subphrenic drain coming out via the epigastric trocar site (Fig. 6). 

Before ending the operation the abdomen must be examined for any possible bowel 
injury or haemorrhage. 

Trocars are removed one after the other and hemostasis of the trocar sites is checked. 
The telescope is removed leaving the gas valve of umbilical port open to let out all the gas. 
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The musculo-aponeurotic plane is closed only at the level of the 10/11mm trocar sites. The 
skin is closed using staples or sutures. 

 
Postoperative management. 
The patient may have slight pain initially but usually resolves with mild pain killers. 

Intravenous H2 receptor antagonists or proton pump inhibitors are given intravenously and 
then orally once infusions are stopped. Intravenous antibiotic therapy is maintained depending 
on the severity of the peritonitis and at least until a culture of the peritoneal fluid taken during 
the procedure is obtained. If the culture is negative intravenous antibiotic therapy is 
discontinued after 72 hours. However, if the culture is positive, intravenous antibiotic therapy 
is continued for 10 days first and then orally after return of bowel function and food intake. 
The aims of antibiotic therapy are to combat peritonitis and Helicobacter pylorus. 

The nasogastric tube is removed once peristalsis resumes and a clamping test is 
successful. Food intake is then restored. Drains are removed once the effluent is less than 
100mL per day. 

When suturing is difficult or bowel function is resumed late, the gastric tube can be 
left in place longer. Water-soluble gastroesophageal contrast (GastrografinTM) examination is 
then performed to check the integrity of the closure and ensure the absence of pyloroduodenal 
stenosis.  

Control gastroscopy is performed usually 4 to 6 weeks after the operation. Patient may 
be discharged 3 days after operation if every things goes well. 

 

 
Complications 
Suture leak represents one of the most frequent postoperative complications with a 

rate averaging from 5 to 16 % [4,5]. Other commonly reported complications are pneumonia, 
which is most likely related to pneumoperitoneum, prolonged dynamic ileus, intraabdominal 
abscess formation, external fistula, and hemorrhage. 

Stenosis at the pyloroduodenal level, notably in the presence of callous chronic ulcer 
could be a late complication. If needed, an endoscopy performed during the procedure makes 
it possible to rule out this complication. 

Conversion 
The conversion rate varies from 0% up to 60% [5-7]. Inadequate ulcer localization and 

large ulcer size are commonly reported reason for conversion [4-9]. Other reported reasons 
for conversions are infiltration and fragility of ulcer edges [9], perforation associated with 
bleeding [10], cardiovascular instability induced by pneumoperitoneum, peripancreatic 

Fig. 5. Peritoneal lavage Fig. 6 Peritoneal drainage 
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infiltration, prolonged perforation >24 hours, inadequate instruments, abscess, postoperative 
adhesions. 

 
 
DISCUSSION 
In 2004 Lau published a meta-analysis summarizing the results of 13 trials that were 

comparing treatment outcomes for open and laparoscopic repairs [11] and concluded that the 
minimally invasive approach should be the procedure of choice for patients with no Boey risk 
factors.  

Lunevicius and Morkevicius [12] analyzing 25 retrospective and prospective studies 
showed that suture repair alone, suture repair with omentopexy or omentopexy only were the 
most commonly used procedures. The overall morbidity rate ranges from 6% to 10.5%, the 
postoperative mortality ranges from 0% to 3% and the conversion rate was between 7% and 
15%. In these studies the reported operating time was 72 to 90 minutes and median hospital 
stay was 6 days. The early results of retrospective and prospective emphasized that 
laparoscopic repair is safe effective and feasible but further studies to define the risk factors 
and more exact indications for laparoscopic perforated duodenal ulcer repair are necessary. 

In a recently published meta-analysis by Lau [11] comparing laparoscopic open repair 
laparoscopy resulted in lower postoperative analgesic use, lower wound infection and 
mortality, better cosmesis, fewer incisional hernias but longer operating time and higher 
reoperation rates.  

Nowadays laparoscopic repair of duodenal perforation seems to be a useful method for 
reducing hospital stay, complications and return to normal activity if carried on in proper 
manner. With better training in minimal access surgery and better ergonomics now available 
the time has arrived for it to take its place in the surgeon’s repertoire. 
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CLASSIFICATIONS OF THE PANCREATECTOMIES (Abstract): Pancreatectomies are difficult operations 
and need an adequate surgical training and team to be performed. Actually in the western countries the resections 
of the pancreas are performing only in specialised and regional surgical centers. From the first pancreatectomies 
performed by Kausch and Whipple, a lot of modified techniques were described. This paper presents the 
different types of pancreatectomies: Whipple operation, Traverso-Longmire technique, Beger operation etc. 
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Rezecţiile pancreatice sunt intervenţii dificile care necesită un training chirurgical 
adecvat. De altfel, în prezent, în occident, chirurgia de exereză pancreatică se practică numai 
în centre specializate, ceea ce a permis o reducere a mortalităţii postoperatorii de sub 5%. 

Există multiple tipuri de intervenţii de exereză pancreatică, indicate în funcţie de 
patologie (tumori pancreatice exocrine, tumori pancreatice endocrine, tumori duodenale şi ale 
ampulei Vater etc.), localizarea procesului patologic şi extensia loco-regională. De asemenea, 
în indicaţia, tactica şi tehnica chirurgicală trebuie să ţină cont de variaţiile anatomice (arteră 
hepatică dreaptă din mezenteric superioară, stenoza de trunchi celiac etc.) [1-3]. 

Având în vedere toate aceste considerente, am considerat utilă rememorarea tipurilor 
de exereze pancreatice. 

 
PANCREATECTOMII DREPTE 
Rezecţiile pancreatice drepte cuprind totalitatea procedeelor care rezecă capul 

pancreasului. Întinderea spre stânga a rezecţiei este variabilă, dar reperul standard este axul 
mezenterico-portal. Împreună cu pancreasul pot fi rezecate şi alte organe: duodenul, antrul 
gastric, calea biliară principală etc. De asemenea, întinderea limfadenectomiei, în cazul 
malignităţilor, este variabilă [1-3]. 

Duodenopancreatectomia cefalică standard – operaţia Whipple este intervenţia care 
ridică capul pancreasului, antrul gastric, duodenul, coledocul, colecistul şi primii centimetri 
din jejun [4]. 

Duodenopancreatectomia cefalică cu prezervarea pilorului – operaţia Traverso-
Longmire este o variantă a operaţiei Whipple, care conservă pilorul; secţiunea duodenului se 
face la 2-3 cm sub pilor. Punctul cheie al intervenţiei este prezervarea vascularizaţiei piloro-
duodenale (artera pilorică, arcada gastro-epiploică dreaptă) [5]. 

Operaţia Beger este o pancreatectomie cefalo-istmică care prezervă duodenul. 
Indicaţiile sunt reprezentate de tumori pancreatice benigne şi pancreatita cronică. Refacerea 
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continuităţii tractului digestiv se realizează prin anastomoză pancreato-jejunală pe ansă în „Y” 
sau în omega. Prezenţa stenozei coledociene poate impune şi o anastomoză coledoco-jejunală 
[3,6-8]. 

Operaţia Frey este o pancreatectomie cefalo-istmică anterioară, care prezervă o lamă 
posterioară de ţesut pancreatic, anterior de planul venos mezenterico-portal, intervenţia 
continuă cu incizia longitudinală a ductului Wirsung pe toată întinderea pancreasului 
corporeo-caudal. Refacerea continuităţii tractului digestiv se realizează printr-o anastomoză 
Wirsungo jejunală latero-laterală, pe toată lungimea canalului pancreatic. În mod simialr cu 
operaţia Beger, anastomoza coledociano-jejunală se realizează numai în caz de obstacol pe 
calea biliară principală [3,6-8]. 

 
PANCREATECTOMII STÂNGI 
Sunt intervenţiile de exereză pancreatică care conservă total sau parţial capul 

pancreasului. 
Pancreatectomia caudală este operaţia de rezecţie a cozii pancreasului (la stânga 

arterei mezentericesuperioare). Intervenţia se realizează cu sau fără splenectomie, în funcţie 
de patologie, condiţiile anatomice şi experienţa chirurgului. Există multiple posibilităţi de a 
trata bontul pancreatic restant: sutură (clasică sau cu stapler, ligatura ductului Wirsung, 
anastomoză cu ansă jejunală) [1-3]. 

Pancreatectomia corporeo-caudală diferă de precedenta prin nivelul rezceţiei 
pancreasului, care se găseşte pe marginea dreaptă a axului mezenterico-port [1-3]. 

Pancreatectomia subtotală, prezervă o lamă de parenchim pancreatic în cadrul 
duodenal, arcadele vasculare pancreato-duodenale fiind conservate [1-3,9]. 

Operaţia Appleby este o pancreatectomie corporeo-caudală sau subtotală, asociată cu 
rezecţia în bloc a trunchiului celiac şi arterei hepatice comune (efectuată pentru neoplasme 
pancreatice care invadează trunchiul celiac şi artera hepatică comună); vascularizaţai hepatică 
se realizează retrograd prin arcadele pancreato-duodenale şi gastro-duodenală [3]. 

 
PANCREATECTOMII CENTRALE 
Sunt exerezele pancreatice care ridică istmul şi corpul pancreasului. Acest tip de 

intervenţie este indicat în patologia benignă şi traumatisme. Restabilirea continuităţii 
digestive se realizează prin închiderea bontului cefalic şi anastomoza bontului stâng l ajejun 
sau stomac [3,10]. 

 
PANCREATECTOMIILE TOTALE 
Sunt operaţii care asociază unei duodenopancreatectomii cefalice (DPC) o 

pancreatectomie corporeo-caudală. Intervenţia este indicată în anumite tipuri de malignităţi 
sau după o DPC complicată cu pancreatita bontului restant pancreatic. Se asociază cu sechele 
importante: diabet zaharat dificil de echilibrat, insuficienţă pancreatică exocrină [3,11]. 

 
ENUCLEEREA ŞI ENUCLEOREZECŢIA 
În tumorile benigne pancreatice de dimensiuni reduse, mai ales în cele endocrine se 

pot practica astfel de operaţii limitate, cu evoluţie postoperatorie favorabilă. Enucleorezecţia 
efectuată la nivelul capului pancreasului se poate transforma într-o operaţie tip Beger [12,13]. 
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Inguinal Hernia Repair
------------------------------

In   2006  :

Still much controversy
Still many techniques

Hernia Repair: Historical Overview
-------------------------------------------

• Eduardo Bassini (1844-1924): own technique 1877
• Bassini modifications (Halsted,Kirschner,Houdard..)
• Chester McVay (1911-1987): own technique 1948
• Edward Shouldice (1890-1965): technique 1945-51
• Lloyd Nyhus (°1923): type-related techniques 1955
• Irving Lichtenstein (°1920): tension-free techn.1986

Hernia Repair: actual situation
---------------------------------------

• Open techniques
Shouldice repair
Lichtenstein repair
Plug-mesh repair
Other variants

• Laparoscopic techniques
TAPP repair
TEP repair
Plug repair
Other variants

Factors influencing type of repair
----------------------------------------

• Uni- or Bilateral hernia
• “Nyhus” type of hernia
• Incarceration of hernia
• Large inguinoscrotal hernia
• Recurrent hernia or Previous surgery
• Preferred type of anaesthesia (patient/surgeon)
• ……
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Choice of type of hernia repair
---------------------------------------

• Which type does one use?
• Are there specific indications for this repair?
• Are there specific complications with this  repair?
• What are the results with this repair?

• ………..Why does one choose this type of repair?

“Evidence” concerning Hernia Repair
----------------------------------------------
1. Prolific number of clinical trials!!!
2. Various types of evidence

-retrospective studies
-prospective randomized trials
-meta-analyses

3. Different end-points
-type and rate of complications
-recurrence rate
-costs and economic impact

“Evidence” concerning hernia repair
-------------------------------------------

• Often studies give comparisons between 
incomparable hernia groups:

a. mixing of uni- and bilateral hernias
b. mixing of different Nyhus types
c. mixing of primary and recurrent hernias
d. multicenter studies can be accompanied

by slight but important differences in
technique (mesh size, type, fixation etc.)

Trials in Open non-mesh Repair
---------------------------------------

• Mostly before 1990
• Comparing Bassini/Shouldice/McVay and other 

techniques
• Concluding evidence: 

Shouldice technique is best repair, 
with a recurrence rate of ~5% after 2 years, 
but often raising to 10-15%  after 10 years!

Results of Trials in 
Open mesh Repair

----------------------------------
1. Lichtenstein repair (uni- or bilateral hernia)

-recurrence rate of <5%
- less tension and pain

2. Stoppa repair (bilateral hernia)
-recurrence rate ~ 1% after 6 years
-needs general anaesthesia!

Trials comparing open 
mesh and non-mesh repair
---------------------------------

Meta-analysis performed by the

EU Hernia Trialists Collaboration
(Brit.J.Surg. 2000, 87: 854-859)

Conclusion: in favour of mesh repair
1. Less pain 
2. Earlier return to work
3. Recurrences 1.4%’mesh) vs 4.4%(non-mesh)
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Types of trials comparing
Open and Laparoscopic techniques

• General trials: comparisons including multiple 
types of both techniques

• Specific trials: comparisons between single or 
specific techniques

• Meta-analyses: always including several types 
of techniques

General Trials: open vs lap
--------------------------------

All open procedures vs. all laparoscopic procedures
-on the short term lap techniques induce

1. earlier return to work
2. less chronic pain
3. variable rate of recurrences

P.J.O’Dwyer
Brit.J.Surg. 2004,70:105-118

General Trials: open vs lap technique
--------------------------------

All open procedures vs. all laparoscopic procedures

-on the long term
1. recurrences identical
2. less chronic pain in lap techniques

P.J.O’Dwyer
Brit.J.Surg. 2004,70:105-118

Articole multimedia Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341]

182



Specific trials: Fleming et al. Austr]
(BJS, 2001)

-------------------------
Shouldice (n=115) vs TEP (n=117)
-------------------------------------------

Endpoints were:
-operation time (56 vs 70 min)
-hospital stay (1-day:48 vs 68%) 
-sick leave (30 vs 14 days) 
- resumption of normal activities ( 35 vs 21 days)  
-costs (40% cheaper vs TEP) 
-complications at 1 year (9 vs 21%)

Specific trials: Champault et al.[Fr] 
(J.Chir.,1996)

--------------------
Stoppa (n= 49) vs TEP (n= 51)
------------------------------------

Endpoints were:
- operation time (identical for unilateral;

shorter for bilateral Stoppa) 
- hospital stay ( 7.3 vs 3.2 days) 
- sick leave (35 vs 17 days),
- postop. pain ( less in TEP) 
- recurrence (6% vs 2%)  

Specific trials: Wara et al.[De](BJS, 2005)
-------------------

Lichtenstein (n=39537) vs. TAPP (n=3606)
-----------------------------------------------------

Endpoint: recurrence in various hernia categories
primary indirect:        1.0 %  vs  0 %
primary direct:           3.1 %  vs  1.1%
primary bilateral:       3.0 %   vs 4.8 %
recurrent unilateral:   4.8 %   vs 4.6 %
recurrent bilateral:     7.6 %   vs 2.6 %

Specific trials: Eklund et al.[S]( BJS, 2006)
------------------------

Lichtenstein (n=706) vs TEP (n= 665)
----------------------------------------------

Endpoints were postop.pain,  period of sick leave,
and resumption of normal activities:

ALL 3 were in favour of TEP (p<0.001)
-sick leave:             12 vs 7 days
-normal activities : 31 vs 20 days

Size of mesh in  TEP or TAPP
--------------------------------------

Investigation in 10 cadavers to assess the size of a 
quadrangle, formed by the various hernia sites 
(inguinal, femoral, obturator, supravesical): 
mean surface of 71 cm².

Conclusion: mesh should at least measure
10 x 8 cm to close all sites adequately!

Totté et al. Eur.Surg.Res.,2005.

Cost Aspect in Lap Surgery (TEP)
-------------------------------------------

(Champault et  al., J.Chir., 1994)

• Hospitalisation costs higher (105 Euro), even in 
case of reusable material

• Gain in sick leave and return to work however
generates a benefit of 160 Euro.

• Conclusion:  TEP  less costly only in case of
working class population   
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Conclusions
----------------------

• 1. Open non-mesh repairs should be avoided
• 2. Lichtenstein mesh repair :  best open technique
• 3. Laparoscopic techniques (TAPP &TEP) induce

-less pain, shorter hospital stay, earlier return to 
work, more rapid resumption of activities and
lower recurrence rates, 
-but at a higher cost, specially in non-’working’
population
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COLEDOCOTOMIE 
LAPARO

COLEDOCOTOMIE 
LAPARO

DEZOBSTRUCTIE 
ENDOSCOPICA

DEZOBSTRUCTIE 
ENDOSCOPICA

7,3% ESEC 

17% MORBIDITATE

7,3% ESEC 

17% MORBIDITATE

8%  ESEC

13% MORBIDITATE

8%  ESEC

13% MORBIDITATE

ESECESEC

CHIRURGIE CLASICACHIRURGIE CLASICA
REZOLVA ESECURILE LAPARO-ENDOSCOPICEREZOLVA ESECURILE LAPARO-ENDOSCOPICE

COLECIST LAPAROCOLECIST LAPARO ++ DEZOBSTRUCTIE TRANSCISTICADEZOBSTRUCTIE TRANSCISTICA

7%7%

DEZOBSTRUCTIE 
ENDOSCOPICA PRE CL

30% ESEC

DEZOBSTRUCTIE 
ENDOSCOPICA PRE CL

30% ESEC

37% ESEC37% ESEC 45% ESEC45% ESEC

DEZOBSTRUCTIE 
TRANSCISTICA
DEZOBSTRUCTIE 
TRANSCISTICA

DEZOBSTRUCTIE 
ENDOSCOPICA
DEZOBSTRUCTIE 
ENDOSCOPICA17%17% 13%13%

BILIRAGIEBILIRAGIE 14,6%14,6% 0%0%

PANCREATITAPANCREATITA 7,3%7,3% 8,8%8,8%

CALCULI RESTANTICALCULI RESTANTI 2,4%2,4% 4,4%4,4%

REOPERATIREOPERATI 7,3%7,3% 6,6%6,6%

ESEC = 33%ESEC = 33% ESEC = 30%ESEC = 30%

CHIRURGIE CLASICA DE SECUNDA INTENTIE = 30% CHIRURGIE CLASICA DE SECUNDA INTENTIE = 30% 

CHIRURGIE CLASICA DE PRIMA INTENTIE = 10%CHIRURGIE CLASICA DE PRIMA INTENTIE = 10%
50%50%

MORBIDITATE MORBIDITATE 

BRISBANE
2006

1959 - 1998  - 40 DE ANI1959 - 1998  - 40 DE ANI
10015 INTERVENTII PE CAI BILIARE10015 INTERVENTII PE CAI BILIARE

2127 INTERVENTII CBP (21,2%) 2127 INTERVENTII CBP (21,2%) 
BENIGN 66.7%BENIGN 66.7%

MALIGN 33,3%MALIGN 33,3%
1420 LEZIUNI BENIGNE CBP1420 LEZIUNI BENIGNE CBP

• 982  LITIAZE CBP – 69%

• 438  ALTE LEZIUNI CBP – 31%

• 982  LITIAZE CBP – 69%

• 438  ALTE LEZIUNI CBP – 31%

7  REINTERVENTII DUPA  S O  - 0,7%

4  DECESE SPECIFICE  S O  - 0,85%

7  REINTERVENTII DUPA  S O  - 0,7%

4  DECESE SPECIFICE  S O  - 0,85%

42 REINTERVENTII DUPA DEZOBSTRUCTIE 
+ DRENAJ / DEZOBSTRUCTIE + ABD  

4,2%

42 REINTERVENTII DUPA DEZOBSTRUCTIE 
+ DRENAJ / DEZOBSTRUCTIE + ABD  

4,2%

CLINICA CHIRURGIE CARITAS
IAN 1997 - SEPT 2006

CLINICA CHIRURGIE CARITAS
IAN 1997 - SEPT 2006

LITIAZE CBP = 347 CAZURILITIAZE CBP = 347 CAZURI

LITIAZA MIGRATA  =  282 CAZURI ->  81,2%LITIAZA MIGRATA  =  282 CAZURI ->  81,2%

• MIGRATA - 204 CAZURI - 58,7%

• RESTANTA - 78 CAZURI - 22,4%

• MIGRATA - 204 CAZURI - 58,7%

• RESTANTA - 78 CAZURI - 22,4%

LITIAZA AUTOHTONA  =  42 CAZURI ->  12,1%LITIAZA AUTOHTONA  =  42 CAZURI ->  12,1%

LITIAZA MIGRATA SI AUTOHTONA  =  23 CAZURI ->  6,6%LITIAZA MIGRATA SI AUTOHTONA  =  23 CAZURI ->  6,6%

DEZOBSTRUCTIE COLEDOCIANA

ABORD 
TERAPEUTIC 

MIGRATA RESTANTA AUTOHTONA AUTOHTONA 
+ RESTANTA 

CLEARENCE 
ENDOSCOPIC 

49,5% 89,7% 73,8% X 
CLEARENCE 
CHIRURGICAL 
CLASIC 

50,5% 10,3% 26,2% 6,62% 

 

 

CLEARENCE ENDOSCOPIC  =  
49,3%

CLEARENCE CHIR CLASIC  =  50,7%
AB INITIO = 36,3%

ESEC ENDOSCOPIC = 22,6%
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ESEC ENDOSCOPICESEC ENDOSCOPIC
22,6%22,6%

LITIAZA MIGRATA   - 30,6%LITIAZA MIGRATA   - 30,6%

LITIAZA RESTANTA   - 10,2%LITIAZA RESTANTA   - 10,2%

LITIAZA AUTOHTONA   - 26,2%LITIAZA AUTOHTONA   - 26,2%

• CLEARENCE ENDOSCOPIC   49,3%

• CLEARENCE CHIRURGICAL CLASIC   50,7%

• CLEARENCE ENDOSCOPIC   49,3%

• CLEARENCE CHIRURGICAL CLASIC   50,7%

CRITERII  DE  SELECTIE
PE  GRUPE  DE  INDICATIE 

TERAPEUTICA

CRITERII  DE  SELECTIE
PE  GRUPE  DE  INDICATIE 

TERAPEUTICA

COLEDOC 
ENDOSCOPIC

COLEDOC 
ENDOSCOPIC

GRUP IGRUP I

INDICATIE 
TERAPEUTICA

INDICATIE 
TERAPEUTICA

CRITERII DE 
SELECTIE

CRITERII DE 
SELECTIE

- Litiaza coledociana migrata

- Calculi coledocieni restanti

- I-a recidiva dupa dezobstructie
laparo-endoscopica

- Litiaza coledociana migrata

- Calculi coledocieni restanti

- I-a recidiva dupa dezobstructie
laparo-endoscopica

LITIAZA 
SIMPLA
LITIAZA 
SIMPLA

COLEDOC 
CHIRURGICAL

COLEDOC 
CHIRURGICAL

GRUP IIGRUP II

INDICATIE 
TERAPEUTICA

INDICATIE 
TERAPEUTICA

CRITERII DE 
SELECTIE

CRITERII DE 
SELECTIE

- Tentative nereusite de 
dezobstructie laparo-endoscopice
la pacientii din GRUP I
- Duoden exclus chirurgical

- Tentative nereusite de 
dezobstructie laparo-endoscopice
la pacientii din GRUP I
- Duoden exclus chirurgical

LITIAZA 
SIMPLA
LITIAZA 
SIMPLA

- Fistule bilio-biliare
- Fistule coledoco – digestive
- Alte situatii complexe

- Fistule bilio-biliare
- Fistule coledoco – digestive
- Alte situatii complexe

LITIAZA 
COMPLEX

A

LITIAZA 
COMPLEX

A

COLEDOC 
CHIRURGICAL 

LITOGEN

COLEDOC 
CHIRURGICAL 

LITOGEN

GRUP IIIGRUP III

INDICATIE 
TERAPEUTICA

INDICATIE 
TERAPEUTICA

CRITERII DE 
SELECTIE

CRITERII DE 
SELECTIE

- Litiaza coledociana recidivanta ( > 1 
recidiva)

- Litiaze intrahepatice primitive sau
secundare

- Panlitiaza

- Stenoze iatrogene asociate cu litiaza

- Stenoze sclero-inflamatorii asociate
cu litiaza

- Coexistenta dilatatiilor chistice
congenitale intra si/sau extrahepatice

- Diverticuli juxtavaterieni asociati
litiazei CBP

- Litiaza coledociana recidivanta ( > 1 
recidiva)

- Litiaze intrahepatice primitive sau
secundare

- Panlitiaza

- Stenoze iatrogene asociate cu litiaza

- Stenoze sclero-inflamatorii asociate
cu litiaza

- Coexistenta dilatatiilor chistice
congenitale intra si/sau extrahepatice

- Diverticuli juxtavaterieni asociati
litiazei CBP

LITIAZA COMPLEXALITIAZA COMPLEXA

Grup I

Coledoc endoscopic

Grup I

Coledoc endoscopic
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Litiaza CBP  migrataLitiaza CBP  migrata Litiaza CBP  migrataLitiaza CBP  migrata

Litiaza CBP  migrata
Diverticul de fereastra duodenala

Litiaza CBP  migrata
Diverticul de fereastra duodenala

Litiaza CBP  migrata
Diverticul de fereastra duodenala

Litiaza CBP  migrata
Diverticul de fereastra duodenala

Litiaza CBP  restanta
Diverticul de fereastra duodenala

Litiaza CBP  restanta
Diverticul de fereastra duodenala

Litiaza CBP  restanta
Diverticul de fereastra duodenala

Litiaza CBP  restanta
Diverticul de fereastra duodenala
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Litiaza CBP  restanta
autohtonizata

Litiaza CBP  restanta
autohtonizata

Grup II

Coledoc chirurgical

Grup II

Coledoc chirurgical

Litiaza CBP  migrata
Diverticul de fereastra duodenala

Fistula colecisto-coledociana

Litiaza CBP  migrata
Diverticul de fereastra duodenala

Fistula colecisto-coledociana
Litiaza CBP  migrata

Fistula colecisto-duodenala
Litiaza CBP  migrata

Fistula colecisto-duodenala

Grup III

Coledoc chirurgical 
litogen

Grup III

Coledoc chirurgical 
litogen

Litiaza CBP dublu recidivataLitiaza CBP dublu recidivata
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Litiaza autohtona CBP
Diverticul de fereastra duodenala

Status post PSE

Litiaza autohtona CBP
Diverticul de fereastra duodenala

Status post PSE
Stenoza CBP postoperatorie

Litiaza autohtona
Stenoza CBP postoperatorie

Litiaza autohtona

Stenoza CBP postoperatorie
Litiaza autohtona

Stenoza CBP postoperatorie
Litiaza autohtona

Colangita sclero-inflamatorie
Litiaza intra si extrahepatica
Colangita sclero-inflamatorie
Litiaza intra si extrahepatica

Megacoledoc litiazicMegacoledoc litiazic Diverticul de fereastra duodenala
Dilatatie congenitala CBP

Diverticul de fereastra duodenala
Dilatatie congenitala CBP
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Diverticul de fereastra duodenala
Dilatatie congenitala CBP

Control postop

Diverticul de fereastra duodenala
Dilatatie congenitala CBP

Control postop
Algoritm terapeutic in 

litiaza coledociana
Algoritm terapeutic in 

litiaza coledociana

GRUP IGRUP I

COLEDOC 
ENDOSCOPIC

COLEDOC 
ENDOSCOPIC

REZOLVARE 
ENDOSCOPICA

REZOLVARE 
ENDOSCOPICA 1-a RECIDIVA1-a RECIDIVA

ESECESEC

CHIRURGIE 
DESCHISA

CHIRURGIE 
DESCHISA

GRUP IIGRUP II

GRUP IIGRUP II

COLEDOC 
CHIRURGICAL

COLEDOC 
CHIRURGICAL

CHIRURGIE 
DESCHISA

CHIRURGIE 
DESCHISA

LITIAZA 
MIGRATA
LITIAZA 

MIGRATA

DEZOBSTRUCTIE
+

DRENAJ EXTERN

DEZOBSTRUCTIE
+

DRENAJ EXTERN
RECIDIVARECIDIVA

LITIAZA 
AUTOHTONA

LITIAZA 
AUTOHTONA

ACDACD

RECIDIVARECIDIVA

ESECESEC

GRUP IIIGRUP III

COLEDOC 
CHIRURGICA
L LITOGEN

COLEDOC 
CHIRURGICA
L LITOGEN

RECIDIVARECIDIVA

A 2-a 
RECIDIVA

A 2-a 
RECIDIVAHJS”Y”HJS”Y”

CHIRURGIE DESCHISA
HJS DE VIZITARE

CHIRURGIE DESCHISA
HJS DE VIZITARE

LITIAZA 
INTRAHEPATICA

LITIAZA 
INTRAHEPATICA

A 3-a 
RECIDIVA

A 3-a 
RECIDIVA

CONCLUZII
ChirurgiaChirurgia clasicaclasica pentrupentru dezobstructiedezobstructie coledocianacoledociana se se aplicaaplica in in 
aproximativaproximativ 50% din 50% din litiazelelitiazele coledocienecoledociene: de prima : de prima intentieintentie (10%), de (10%), de 
secundasecunda intentieintentie (40%).(40%).

Ea Ea corecteazacorecteaza esecurileesecurile, , accidenteleaccidentele sisi incidenteleincidentele chirurgieichirurgiei
miniinvaziveminiinvazive. . TotodataTotodata ea ea esteeste folositafolosita ““abab initioinitio”” in in cazurilecazurile celecele maimai
dificiledificile: : litiazelelitiazele complexecomplexe..

CalitatileCalitatile dezobstructieidezobstructiei miniinvaziveminiinvazive conferaconfera acesteiaacesteia aureolaaureola de de ““gold gold 
standardstandard”” in in chirurgiachirurgia litiazeilitiazei coledocienecoledociene..

AtunciAtunci candcand nunu se se obtineobtine efectulefectul scontatscontat -- dezobstructiadezobstructia -- prinprin
““strategiastrategia fericitafericita”” ((miniinvazivaminiinvaziva), ), ramaneramane ultimaultima intentieintentie: : chirurgiachirurgia
clasicaclasica..

ChirurgiaChirurgia miniinvazivaminiinvaziva sisi ceacea clasicaclasica se se deruleazaderuleaza in mod in mod secventialsecvential, , 
fiecarefiecare cu cu compartimentulcompartimentul eiei..

ChirurgiaChirurgia clasicaclasica nunu maimai esteeste astaziastazi o o ““primadonnaprimadonna”” dardar ramaneramane o o 
““solutiesolutie salvatoaresalvatoare”” careiacareia trebuietrebuie sasa--ii iertamiertam dezavantajeledezavantajele..
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NICOLAE OBLU 
1912 – 1995 

Creatorul primului Spital de Neurochirurgie din România 

Prof. Nicolae Oblu, medic emerit, membru de onoare 
al Academiei Române, s-a format la cunoscuta şcoală de 
anatomie a profesorului Gr.T.Popa, iar ca neurochirurg în 
clinica de chirurgie de la „Caritatea”, condusă de Prof. Al. 
Moruzi (1900-1957), creatorul primului Serviciu de 
Neurochirurgie din România - Socola 1933. 

Prof. N. Oblu s-a născut în oraşul Olteniţa (Călăraşi) 
într-o familie modestă pe 7 august 1912. În 1932 a absolvit 
Liceul „Constantin Alimăşteanu”. 

A absolvit Facultatea de Medicină din Iaşi în 1938, 
fiind coleg de an cu Radu Păun, Gheorghe Chişleag, Petrescu 
Gheorghe, Diaconescu Mihail. Din 1943 lucrează în clinica 
profesorului Al. Moruzi, unde se formează ca neurochirurg. 

Concomitent este cadru didactic în cadrul Laboratorului de Anatomie Topografică şi 
Chirurgie Operatorie al IMF Iaşi. 

Din 1951 preia conducerea Serviciului de Neurochirurgie, care funcţiona cu 30 de 
paturi în cadrul Spitalului Socola, condus de profesor L. Ballif. Secţia funcţiona într-un 
pavilion separat, având sală de operaţii şi serviciu de radiologie. Secţia şi-a reluat activitatea 
în acelaşi pavilion în care a lucrat şi profesorul Al. Moruzi. 

Datorită calităţilor profesionale şi administrative excepţionale ale Prof. N. Oblu, 
Clinica de Neurochirurgie din Iaşi cunoaşte o dezvoltare continuă. Cu atenţie deosebită îşi 
alege colaboratorii: Dr. M. Rusu, Dr. Stanciu A., Dr.Săndulescu Gh., Dr. T. Obreja,  
Dr. M. Anghel. În 1961 se inaugurează secţia de reanimare (Dr. Pop A., Dr. Moses C., Dr. 
Tetraru C.), iar în 1963 se înfiinţează serviciul de Anatomie Patologică (Dr. Costăchescu 
Gabriela). 

Prof. Oblu şi colaboratorii desfăşoară o complexă activitate neurochirurgicală, 
abordând toate capitolele de patologie neurochirurgicală, concomitent cu o bogată activitate 
ştiinţifică şi didactică. 

Din 1964 Clinica de Neurochirurgie Iaşi devine centru de perfecţionare 
postuniversitară, iar până în anul 1971 s-au elaborat 250 de lucrări ştiinţifice publicate în 
revistele de specialitate din ţară şi din străinătate. Creator de şcoală în cel mai adânc sens al 
cuvântului, Prof. N. Oblu nu a precupeţit nici un efort pentru ca neurochirurgia ieşeană să 
dobândească strălucirea profesională şi ştiinţifică pe care o merită.  

În cadrul neurochirurgiei româneşti contemporane, şcoala de neurochirurgie ieşeană, 
creaţie integrală a profesorului N.Oblu are o importantă contribuţie în ceea ce priveşte 
numeroase capitole de patologie neurochirurgicală (neurotraumatologie, patologia discului 
intervertebral, chirurgia tumorilor cerebrale, patologia abceselor cerebrale) şi, nu în ultimul 
rând, evoluţia ideilor în neurochirurgie şi istoria neurochirurgiei româneşti.  

Desfăşurând o energie puţin obişnuită, dovedind că pe lângă marele profesionist este şi 
un organizator de geniu, prof Oblu N. îşi încoronează activitatea de o viaţă, realizând primul 
spital de neurochirurgie din România. 

Acest spital, dotat cu 400 de paturi (Clinica de neurochirurgie-150, Serviciul-ATI 30 
de paturi, Clinica de neurologie-150 de paturi, Clinica de oftalmologie-50 de paturi) a fost 
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inaugurat la 14 octombrie 1972, devenind baza clinică şi de cercetare a neurochirurgiei 
româneşti contemporane.  

Activitatea profesională a Prof. Nicolae Oblu a fost onorată de numeroase titluri 
(Medic Emerit – 1973, Membru de onoare al Academiei) şi funcţii (Şef de Catedră, Membru 
în Consiliul Ştiinţific, Membru al Senatului UMF Iaşi). În noul spital, activitatea 
neurochirurgicală sub conducerea profesorului N. Oblu cunoaşte o amploare deosebită în 
toate domeniile. Prof. N. Oblu contribuie la formarea actualei generaţii de neurochirurgi : Dr. 
N. Ianovici, Dr. H. Aldea, Dr. R. Lăcătuşu, Dr. V. Dimov, Dr. Robu C. 

Sub conducerea Prof. N. Oblu se realizează primele monografii: „Ateroscleroza 
cerebrală”-1976, „Fistulele lichidiene cranionazale”-1978, „Hematomul intracerebral primar” 
– 1980, „Hernia de disc lombară inferioară” – 1985.  

Prof. N. Oblu a făcut parte din acea pleiadă de mari neurochirurgi pătimaşi (Cushing, 
Dandy, Cl. Vincent, Olivecrona) care au trăit pentru şi numai prin neurochirurgie. 

 
H. Aldea 
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CHIRURGIA 
Vol. 102, Nr. 1, 2007, www. revistachirurgia.ro 

 
 

 
A apărut, numărul 1 din 2007, al revistei 

Chirurgia, care conţine, ca de obicei, articole 
interesante. 

Aşa cum ne-a obişnuit, primele pagini ale 
acestei valoroase reviste a Societăţii Române de 
Chirurgie, sunt dedicate personalităţilor şcolii 
chirurgicale româneşti. 

Primul articol, semnat de Prof. dr. Irinel 
Popescu, omagiază personalitatea Prof. dr. 
Eugeniu Proca, creator de şcoală urologică 
modernă şi pionier al transplantului. Deşi este 
întemeietorul urologiei moderne dinţara noastră, 
Prof. Proca a trecut dincolo de graniţele 
specialităţii pe care şi-a ales-o lăsându-şi amprenta 
asupra medicinii româneşti. Prof. Proca a fos 
secretar de redacţie al Revistei Chirurgia timp de 
16 ani şi redactor-şef între 1975-1989, contribuind 

prin ţinuta ştiinţifică pentru ca această revistă să atingă un nivel european. Stilul elegant şi 
plin de talent cu care şi-a scris propriile articole a făcut ca aceste texte cu caracter ştiinţific să 
dobândească valenţe literare. A coordonat tratatul de patologie chirurgicală în 9 volume, 
operă monumentală a literaturii noastre chirurgicale. A lăsat literaturii româneşti monografii 
valoroase, rezultatul colaborării cu un alt titan al chirurgiei româneşti, Prof. dr. Dan Setlacec. 
A reuşit să realizeze, în 1980, la Spitalul Fundeni, primul transplant renal la om. Membru al 
Academiei Române, om de aleasă cultură, întemeietor de şcoală, remarcabil autor de literatură 
medicală, înzestrat cu un adevărat spirit academic, Prof. Proca ne-a lăsat o zestre deosebită. 

În cadrul referatelor generale, Irina Grecu, Ioana Grinţescu şi D. Tulbure prezintă 
Malnutriţia şi impactul său asupra prognosticului pacientului chirurgical. Malnutriţia 
reprezintă o problemă importantă de sănătate la pacienţii chirurgicali, care sunt prin excelenţă 
o categorie de risc care beneficiază de management nutriţional perioperator. Se subliniază 
importanţa stabilirii unui plan nutriţional adecvat, screeningul efectuat încă de la internare şi 
reevaluat periodic. 

Între articolelor originale, Simona Dima, din colectivul Prof. dr. I. Popescu, prezintă 
un excelent articol privind prelevarea pancreasului uman pentru transplantul de pancreas şi 
de celule pancreatice. Lucrarea realizează o analiză a principalelor aspecte legate de criteriile 
de selecţie pentru donatorul de pancreas şi tehnicile chirurgicale de prelevare a pancreasului 
pentru transplantul integral de pancreas şi transplantul de insule pancreatice. Este raportată 
experienţa Centrului de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic în perioada 2005-2006. 

În continuare, D.A.Crişan şi colab. prezintă utilizarea spectrului fractal în 
diagnosticul leziunilor mamar. Plecând de la ideea că dimensiunea fractală permite 
cuantificarea gradului de neregularitate al unui contur pe mamografie, autorii au urmărit 
studierea măsurii în care analiza fractală poate aprecia caracterul benign sau malign al unei 
leziuni suspecte. 



Recenzii                                                                               Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2007, Vol. 3, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 

 197

Următoarea lucrare, semantă de un colectiv al Clinicii III Chirurgie Cluj-Napoca 
(Prof. dr. L.Vlad), analizează experienţa autorilor în tratamentul laparoscopic al chistului 
hidatic hepatic (33 obs.). Chirurgia laparoscopică a chistului hidatic hepatic este sigură şi 
eficientă la bolnavi selectaţi, cu localizări în segmentele laparoscopice, cu morbiditate şi 
mortalitate scăzute şi avantajele chirurgiei miniminvazive, în special spitalizare redusă. 

Alt articol, semnat de A. Miron, M. Ardelean, M. Bogdan, C. Giulea de la Spitalul 
Elias, se referă la atitudinea chirurgicală în boala diverticulară colonică, pe baza analizei 
unui lot de 231 bolnavi, din care jumătate au prezentat forme complicate. Rezultatele 
studiului arată creşterea intervenţiilor într-un timp în formele complicate şi recomandă 
laparoscopia ca alternativă la chirurgia clasică. 

Un colectiv prestigios de la Clinica I Chirurgie Craiova, condus de F. Ghelase şi I. 
Georgescu, analizează complicaţiile septice perioperatorii în apendicita acută, pe baza 
studiului retrospectiv a 1495 cazuri de apendicite acute internate în perioada 2000-2004 
(morbiditate postoperatorie 41%, mortalitate 1,9%). Complicaţiile septice perioperatorii ale 
apendicitei acute sunt consecinţa evoluţiei bolii nediagnosticate la timp, temporizării 
inadecvate a intervenţiei, erorilor de tactică şi tehnică chirurgicală şi, nu în ultimul rând, 
terenului pe care evoluează boala. 

A.E. Nicolau prezintă evoluţia terapiei chirurgicale în clinica Prof. dr. M. Beuran 
redând un studiu comparativ al intervenţiilor în perioada 1993-1995 versus perioada 2003-
2005. Din analiză reiese clar creşterea numărului intervenţiilor laparoscopice, scăderea 
semnificativă a mortalităţii şi a morbidităţii postoperatorii şi a duratei medii de spitalizare, 
graţie şi unei bune colaborări interdisciplinare. 

V.I. Tica, de la Facultatea de Medicină Constanţa, prezintă cercetări experimentale 
privind utilizarea piritramidei ca analgezic intratecal. 

Prof. E. Maloman de la Chişinău publică în acest număr un excelent studiu 
experimental privind biofilmele peritoneale: caracteristici microscopice. Datele clinice şi 
experimentale demonstrează formarea unui biofilm peritoneal matur polimicrobian la 48-72 
ore de la debutul peritonitei, antibioticorezistent, de care trebuie ţinut cont în elaborarea 
schemelor de tratament antimicrobian. 

La rubrica „Tehnici operatorii: atitudine personală”, V. Strâmbu, S. Stoian şi F. Popa, 
de la Spitalul de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Bucureşti, prezintă o tehnică originală de 
stabilizare chirurgicală internă a voletului costal. 

Rubrica de „Cazuri clinice” este foarte bogată. Prof. dr. Irinel Popescu prezintă 
rezecţia laparoscopică hand-assisted a unei tumori benigne voluminoase de suprarenală de 
20 cm (ganglioneurinom). V. Constantin raportează o cauză rară de ocluzie la adult, 
invaginaţie intestinală de origine virală. D. Vasile prezintă un caz de pancreas divisum la un 
bolnav de 20 ani, cauză rară de pancreatită cronică. 

R. Munteanu, de la clinica Prof.dr. C. Dragomirescu, raportează două pieloplastii tip 
Hynes-Andersen pe cale minilaparoscopică transperitoneală pentru stenoza joncţiunii pielo-
ureterale. 

B. Papaziogas comunică un caz de torsiune primară a marelui epiploon, cauză 
neobişnuită de abdomen acut, iar J. Venizelos, tot din Salonic, prezintă un limfom non-
Hodgkin, cu celulă B tip MALT, cu malignitate joasă, dezvoltat sincron în colon, intestin 
subţire şi stomac. 

V.A. Iliescu redă cazul unui pacient purtător de stimulator cardiac, cu endocardită 
fungică pe valva aortică nativă, complicată cu embolie cerebrală, la care s-a practicat 
înlocuirea valvei aortice şi tratament antifungic, cu rezultat salvator. 
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Revista se încheie cu recenzii ale unor monografii valoroase (Actualităţi despre 
fistulele digestive postoperatorii: etioptagenie, diagnostic şi tratament – autor Mirela Patricia 
Sârbu-Boeţi) şi a unor manifestări ştiinţifice prestigioase (A III-a Conferinţă Internaţională 
Interactivă de Actualităţi în Chirurgia de Transplant Hepatic – Milano, 2006, Al XIV-lea 
Simpozion şi Curs Postuniversitar Internaţional IASGO – Atena, decembrie 2006, Prima 
Conferinţă Româno-Sârbă de Chirurgie - Drobeta Turnu Severin, noiembrie 2006). 

Merită de menţionat că acest număr debutează cu un program de educaţie medicală 
continuă la distanţă, „Actualităţi în chirurgia generală”, creditat de Colegiul Medicilor cu câte 
2 puncte EMC pentru fiecare număr de revistă, prin răspunsul la întrebări (completarea unui 
chestionar) din articolele publicate, program foarte necesar tinerilor chirurgi din ţara noastră. 

 
 

E. Târcoveanu 
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JOURNAL OF GASTROINTESTINAL AND LIVER DISEASES 
Vol. 16, nr. 1, 2007, www.jgld.ro 

 
Salutăm din nou apariţia numărului din martie 

al Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases (An 
International Journal of Gastroenterology and 
Hepatology), publicaţie care încântă cititorii de fiecare 
dată prin calitatea înalt ştiinţifică a articolelor publicate 
şi prin calitatea grafică deosebită. 

În cadrul articolelor orignale, un colectiv 
coordonat de F. Mixich (Universitatea de Medicină 
Craiova) descriu tehnica REMS-PCR de detecţie 
neinvazivă a mutaţiilor K-ras în ADN-ul din materii 
fecale la pacienţii având cancer colorectal. Celulele 
tumorale exfoliate ajunse în scaun pot fi folosite pentru 
screeningul molecular şi detecţia precoce a 
malignităţilor colice. Studiul a cuprins 28 pacienţi de 
la care s-au recoltat probe de materii fecale sau tisulare 
după polipectomie sau biopsie, cu aspect de carcinom 
colorectal primar la examenul histopatologic, la care s-
au determinat mutaţiile codonului K12 K-ras prin 
metoda REMS-PCR, prezente la 50% din cazurile 
analizate. Rezultatele obţinute permit autorilor să 

afirme că metoda descrisă ar putea fi utilizată pentru programe de screening genetic, pentru 
determinarea prognosticului, detecţia precoce şi iniţierea tratamentului la pacienţii cu 
malignităţi colice. 

M. Akkprik şi colab. (Universitatea Marmara, Istanbul) abordează semnificaţia 
alterării p53, K-ras şi genei DCC în cancerul colorectal în stadiul I-II. Autorii au analizat 
mutaţiile exonilor 5-8 ai p53, codonilor 12 şi/sau 13 ai K-ras şi pierderea heterozigozităţii 
genei DCC (DCC-LOH) la 43 pacienţi cu neoplazie colorectală în stadiul I-II. Studiul a 
demonstrat că mutaţiile specifice ale genei K-ras şi statusul DCC-LOH au valoare predictivă 
pentru evoluţia pacienţilor cu cancer colorectal, în timp ce mutaţiile p53 nu au importanţă 
prognostică. 

Eleni Gigi (Universitatea Aristotel, Salonic) şi colab. prezintă un studiu despre 
urmărirea la distanţă şi riscul evoluţiei spre hepatită cronică B pe o cohortă de purtători 
sănătoşi Ag HBs+/Ag HBe-/Ac antiHBe+ în Grecia. Grupul de studiu a cuprins 307 pacienţi, 
iniţial cu niveluri normale de ALT şi nedetectabile/scăzute de ADN-viral, urmăriţi la fiecare 6 
luni, pe o perioadă cuprinsă între 3 şi 21 ani. Rezultatele au dovedit că aproape 24% din 
cazurile inactive de hepatită cronică cu HVB pot prezenta reactivări ale bolii şi după mulţi ani 
de evoluţie, deşi riscul de apariţie a complicaţiilor la aceşti pacienţi este foarte scăzut. 

Un colectiv de autori de la Institutul Clinic Fundeni şi universităţile de medicină din 
Timişoara şi Cluj Napoca, coordonat de dr. Liana Gheorghe, studiază eficacitatea, 
tolerabilitatea şi factorii predictivi ai răspunsului virusologic precoce şi susţinut la pacienţii 
cu hepatită cronică C trataţi cu regimuri terapeutice dependente de greutatea corporală având 
la bază PegInterferon alfa-2b şi ribavirin. Analiza a inclus 234 pacienţi urmăriţi în perioada 
ianuarie 2003-martie 2006, cu valoarea medie a IMC 26,5 kg/m2. Rezultatele au demonstrat 
că regimurile terapeutice cu doze de PegInterferon şi ribavirin proporţionale cu greutatea 
corporală sunt sigure şi eficace. 
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Grigorescu M şi colab., de la Universitatea de Medicină Cluj Napoca abordează 
valoarea fibrotestului în diferenţierea dintre fibroza semnificativă şi nesemnificativă la 
pacienţii cu hepatită cronică C. Acest test ar putea evita efectuarea biopsiei hepatice necesare 
pentru selectarea cazurilor care pot beneficia de tratament antiviral. Studiul s-a efectuat 
retrospectiv şi a cuprins 206 pacienţi cu hepatită cronică C cu biopsie hepatică efectuată 
înainte de începerea terapiei antivirale. Fibroza hepatică a fost apreciată după scorul 
METAVIR. Fibrotestul a fost ajustat funcţie de vârsta şi sexul pacienţilor. S-au mai 
determinat alfa2-macroglobulina, apolipoproteina A1, haptoglobulina care, alături de sex, s-
au dovedit a fi factori predictivi independenţi pentru fibroza semnificativă. Fibrotestul ar 
putea fi o alternativă la biopsia hepatică pentru pacienţii cu hepatită cronică C. 

E.F. Georgescu şi M. Georgescu (Craiova) comunică rezultatele unui studiu 
preliminar vizând opţiunile terapeutice în steatohepatita nealcoolică. Pe un grup de 48 
pacienţi s-a studiat eficacitatea acidului ursodeoxicholic, pentoxifilinului, losartanului şi, 
respectiv, atorvastatinului în tratamentul steatozei hepatice nealcoolice. Rezultatele arată că 
atorvastatinul şi losartanul au fost eficace în tratamentul dislipidemiei şi hipertensiunii 
asociate prin ameliorarea parametrilor biochimici şi a steatozei/necroinflamaţiei. Pentoxifilina 
s-a dovedit eficace la pacienţii nehipertensivi şi nedislipidemici. Acidul ursodeoxicholic a 
ameliorat parametrii biochimici, dar nu şi scorul histologic la pacienţii cu steatohepatită 
nealcoolică. 

Evelina Moraru şi colab. (Spitalul „Sf. Maria” Iaşi) ne expun un articol referitor la 
boala de stocare a glicogenului tip I, între urmărirea cronică în ambulator şi serviciul de 
urgenţă pediatrică. Grupul de studiu a cuprins 6 pacienţi cu glicogenoză tip I internaţi în 
intervalul 2001-2005 şi urmăriţi între 1 şi 5 ani. Autorii descriu motivele prezentării la 
consultaţie, semnele clinice, criteriile de diagnostic şi evoluţia la distanţă (urmărire clinică, 
biologică şi imagistică). Tratamentul a constat în dietă, acid ursodeoxicholic, factor de 
stimulare a granulocitelor colonice şi antibiotice la pacienţii cu glicogenoză tip Ib. Autorii 
subliniază că la pacienţii care se prezintă la consultaţie cu hepatomegalie şi/sau hipoglicemie 
este bine să se aibă în vedere şi un posibil diagnostic de gligogenoză tip I. 

V.I. Tica şi colab. afirmă că stimularea ovariană cu gonadotropine sau agonişti de 
GnRH (gonadotropin releasing factor) utilizată pentru tratarea infertilităţii poate induce 
efecte hepatice (variaţia valorilor GGT pe perioada tratamentului). 

Printre articolele „Review” se numără cel semnat de A. Al-Toma (VU University 
Medical Center, Amsterdam) în care se tratează ultimele date din literatură privind 
managementul bolii celiace refractare. Diagnosticul trebuie să excludă alte posibile cazuri de 
atrofie viloasă intestinală sau malignităţile care pot complica boala celiacă. Pacienţii cu tip I 
de boală beneficiază de tratament imunosupresiv, iar la cei cu tip II ultimele studii arată o 
ameliorare semnificativă a parametrilor clinici, biologici, histopatologici şi imunologici după 
administrarea unor doze mari de chemoterapice urmate de transplantul cu celule stem 
autologe. Cladibrine pare, de asemenea, să aibă un rol important în managementul acestor 
pacienţi. 

A. Galossi ş colab. (Marino General Hospital, Roma) analizează manifestările 
extrahepatice în infecţia cronică cu HVC, care poate apare în 40-74% cazuri. Cea mai 
frecventă este crioglobulinemia mixtă, care asociază o vasculită sistemică ce interesează 
pielea, rinichii şi sistemul nervos. Frecvent se poate asocia şi limfomul non-Hodgkin, precum 
şi hipotiroidia, sialoadenita limfocitică (pseudosindrom Sjogren), poliartrita. 

În capitolul destinat imagisticii, A. Seicean şi colab. (UMF Cluj Napoca) descriu 
aplicabilitatea ultrasonografiei endoscopice radiale în bolile pancreasului (pancreatită 
cronică, cancer pancreatic, tumori neuroendocrine, chisturi neinflamatorii pancreatice. Pentru 
tumorile pancreatice, metoda are sensibilitate în depistarea leziunilor de mici dimensiuni, 
fiind valoroasă pentru stadializarea preoperatorie şi aprecierea rezecabilităţii tumorii. 
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R. Badea şi colab. (UMF Cluj Napoca) prezintă o colecţie de imagini ecografice 
(ultrasonografie tridimensională) pentru evaluarea tumorilor hepatice, metodă care aduce, în 
plus, date despre textura tumorilor hepatice şi poate aprecia volumul tumorilor hepatice, 
aspect deosebit de important în urmărirea evoluţiei după chimioterapie. 

Jaik N.B. şi colab. (St. Lukes’s Hospital and Health Network, Bethlehem) descriu un 
caz clinic la care s-a aplicat tehnica abordului laparoscopic asistat de robot pentru sindromul 
compresiunii de arteră celiacă (sindromul ligamentului median arcuat). 

Anca Roşu şi colab. (Craiova) comunică un caz de cavernom portal asociat cu 
trombocitemie esenţială, rezolvat prin tratament medicamentos cu hidroxiuree şi 
antiagregante.  

Un alt caz comunicat este cel descris de colectivul condus de Jayanthi V., de la 
Stanley Medical College & Hospital Chennai (India), referitor la diagnosticul computer 
tomografic al unui limfom primar corporeopancreatic, care a beneficiat în final de 
chimioterapie. 

Daniela Dumitrescu şi colab. (UMF Craiova) prezintă evoluţia naturală într-un caz de 
neoplasm pancreatic papilar mucinos intraductal, diagnosticat prin ecografie abdominală, 
computer tomografie şi MR-colangiopancreatografie, la o pacientă de 28 de ani, cu episoade 
recurente de pancreatită acută, care a refuzat explorarea chirurgicală şi pancreatectomia 
caudală, şi la care tumora a evoluat rapid într-un interval de urmărire de 2 ani.  

Cătălina Lionte şi colab., de la Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi, comunică un caz cu 
simptomatologie atipică după ingestia de sodă caustică, respectiv insuficienţă respiratorie şi 
esofagită necrotică, ce a evoluat spre stenoză esofagiană şi a necesitat intervenţia chirurgicală. 

Capitolul de cazuri clinice se încheie cu cel descris de P. Katsinelos (Universitatea 
Aristotle Salonic), referitor la un abces gastric piogenic apărut după ingestia accidentală a 
unei aşchii de lemn, îndepărtat prin incizie endoscopică. 

Nu în ultimul rând, interesantă este şi prezentare medicaţiei gastroenterologice care se 
poate administra la pacienta gravidă, recomandată de Asociaţia Americană de 
Gastroenterologie. 

 
E. Târcoveanu 
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DIGESTIVE SURGERY 
Vol. 24, nr. 1, 2007, www.digestive-surgery.com 

 
 

Review 
 
Postoperative bacterial/fungal infections: a 
challenging problem in critically ill patients after 
abdominal urgery: 
Lichtenstern C, Schmidt J, Knaebel HP, Martin 
E, Buchler MW, Weigand MA 
 
How I Do It 
 
Transanal treatment of strictured rectal 
anastomosis with a circular stapler device: simple 
and safe: 
Pabst M, Giger U, senn M, Gauer JM, Boldog B, 
Schweitzer W. 
 
Clinical Images 
 
Enalrging abdominal aortic aneurysm causing 
complete obstruction of the duosenum: Khan AA, 
Kim B, Cocs K, Davies TW, Sandrasagra FA. 

 
 
Giant sigmoid colon diverticulum: 
Salazar-Ibarguen J, Escarcega RO, Perez Chaves G. 
 
Original papers 
 
[..] 
The role of laparoscopy in advanced pancreatic cancer diagnosis: 
Butturini G, Crippa S, Salvia R, Piccoli M, Pederyoli P. 
 
Long term survival after radicak resection for pancreatic head and ampullary cancer: a 
potential role for the EGF-R: 
Smeenk HG, Erdmann J, van Dekken H, van Marion R, Hop WC, Jeekel J, van Eijck CHJ. 
 
Changes in bowel function following transanal and transvaginal rectocele  repair: 
Tsujinka S, Tsujinka Y, Matsuo K, Akagi K, Hamahata Y. 
 
[..] 
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GASTROENTEROLOGIE PRACTICĂ ŞI ILUSTRATĂ 
Vasile Drug 

Ed. Junimea, Iaşi, 2007, 233 pagini, ISBN (13)978-973-37-1236-7 
 

 
Apărut la editura ieşeană Junimea, volumul semnat de Vasile 
Drug, şef de lucrări la Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Gr.T. Popa” Iaşi, se doreşte a fi, aşa cum şi autorul 
subliniază în cuvântul introductiv, „o carte de 
gastroenterologie care să cuprindă noţiuni noi, importante 
…, ilustrată prin cazuri clinice”, destinată medicilor 
specialişti internişti şi de medicină de familie, rezidenţilor de 
gastroenterologie, studenţilor medicinişti. 
Lucrarea este structurată în 10 capitole în care sunt tratate pe 
rând cele mai importante patologii ale tubului digestiv, cu 
care medicii practicieni se confruntă zilnic în activitatea lor: 
boala de reflux gastroesofagian, acalazia cardiei, cancerul 
esofagian, ulcerul gastric şi duodenal, cancerul gastric, 
rectocolita ulcerohemoragică, boala Crohn, sindromul de 
malabsorbţie, sindromul de colon iritabil, cancerul colorectal 
Fiecare capitol este structurat didactic, cu informaţii bine 
structurate, sintetic.  

Pentru fiecare din patologiile mai sus menţionate, după definirea afecţiunii, sunt prezentate 
date recente de epidemiologie, etiopatogenie, morfopatologie, tabloul clinic (simptomatologie 
şi examenul obiectiv), explorările paraclinice, forme clinice, diagnosticul diferenţial, 
complicaţii şi tratament (măsuri generale, regimul igienodietetic, tratamentul medicamentos, 
tratamentul endoscopic, tratamentul chirurgical). 

Foarte inspirată este şi prezentarea după fiecare capitol a unor cazuri clinice din 
serviciul în care activează dl. dr. Vasile Drug, cazuri care vin să argumenteze partea teoretică 
şi să ilustreze modalitatea de abordare a unui pacient care se prezintă la medic cu o astfel de 
patologie. 

Cartea este bogat ilustrată cu imagini color de o calitate deosebită, mare parte din 
colecţia Institutului de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, care facilitează înţelegerea mai 
uşoară a aspectelor prezentate în partea teoretică sau care însoţesc explorările imagistice ale 
cazurilor clinice descrise. 

Fiecare capitol de patologie este urmat de o listă de indici bibliografici de dată recentă 
care confirmă că autorul ne prezintă o punere la punct cu informaţii ştiinţifice de actualitate. 

În ansamblu, lucrarea semnată de dl. dr. Vasile Drug se constituie ca un „abecedar” de 
gastroenterologie, ca un îndreptar cu noţiuni de bază pentru cele mai importante afecţiuni ale 
tubului digestiv, un ghid pe care orice medic practician ar fi bine să-l găsească în biblioteca 
sa. De asemenea, studenţii medicinişti vor găsi în acest volum un valoros instrument 
informativ pentru examen, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. 

Nu în ultimul rând, nu se poate să nu remarcăm amprenta pe care o poartă acest 
volum, cea a distinsului acad. prof. dr. Carol Stanciu, al cărui discipol este dr. Vasile Drug. 

 
 

E. Târcoveanu, Oana Epure 
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