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HARTMANN'S PROCEDURE – RESCUE OPERATIONS (ABSTRACT): Hartmann's procedure is the 
surgical resection of the superior rectum, rectosigmoid jonction and sigmoid colon with closure of the 
rectal stump and colostomy. It is is an alternative to Dixon procedure and it was used to treat complicated 
distal colon cancer (obstruction and peritonitis) or diverticulitis (Hinchey stage III-IV). These days the 
indication to this procedure are limited to emergency surgery when immediate anastomosis is not 
possible, palliative surgery in colorectal cancer. During this procedure, the lesion is removed, the distal 
bowel closed intraperitoneally, and the proximal colon is brought to the stoma. It can be done by both 
open and laparoscopic approach. We describe a surgical technique and the problems that can occur. 
Hartmann's procedure has been reported to have a morbidity with rates ranging from 23% to 69% and a 
mortality rate ranging from 1% to 28%. Laparoscopic Hartmann’s procedure are technically feasible 
procedures with reasonable outcomes. Today Hartmann's procedure is still considered a valid alternative 
to localized or generalized peritonitis caused by perforation of the bowel secondary to the cancer or 
diverticulitis and in cases with viable but injured proximal bowel that precludes safe anastomosis. 
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Operaţia Hartmann reprezintă intervenţia prin care se rezecă partea inferioară a 

sigmoidului și rectului, cu închiderea bontului rectal şi aducerea porţiunii proximale în 
colostomie iliacă stângă terminală.  

Definiţia exactă a operaţiei Hartmann a suscitat numeroase controverse privind 
nivelul inferior, rectal sau sigmoidian, al secţiunii intestinale. Operaţia Hartmann 
„adevărată” implică obligatoriu deschiderea peritoneului din Douglas şi secţiunea 
ampulei rectale, pe când în operaţia Hartmann „falsă” secţiunea intestinală inferioară 
interesează porţiunea inferioară a sigmoidului sau joncţiunea recto-sigmoidiană [1].  

În sensul strict al termenului, operația Hartmann, imaginată ca o alternativă a 
operației anterioare Dixon, este o intervenție rectosigmoidiană care presupune ablația 
porțiunii superioare a rectului împreună cu bucla distală a sigmoidului, la care se adaugă 
abandonarea în pelvis subperitoneal a capătului distal (rectal) și aducerea capătului 
proximal (sigmoid) în colostomie terminală stângă. Definitorie pentru operația 
Hartmann este ligatura și secțiunea vaselor hemoroidale superioare [2].  

Prin extensia termenului, se folosește expresia operație de tip Hartmann (a la 
Hartmann) pentru orice colectomie segmentară urmată de închiderea capătului colonic 
distal și de colostomie proximală [2]. 
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În practică, secţiunea intestinală inferioară se poate efectua deasupra sau la 
nivelul joncţiunii recto-sigmoidiene, în partea superioară sau mijlocie a ampulei rectale 
sau oriunde pe cadrul colic. 

În 1921 chirurgul francez Henri Albert Hartmann a descris procedeul care îi 
poartă numele pentru extirparea tumorilor maligne colice rectosigmoidiene, complicate 
la care nu existau condiții pentru refacerea tranzitului intestinal pe căi naturale în același 
timp operator. 

În 1950 Boyden propune acest procedeu pentru perforațiile diverticulare ale 
colonului descendent și sigmoid. 

Obiectivul principal consta în  îndepărtarea colonului sigmoid, sau rectului 
afectat de un proces tumoral, inflamator sau traumatic. Colectomia era urmată de 
realizarea unui anus terminal iliac stâng. Realizând o exereză echivalentă cu a unei 
colectomii segmentare sigmoidiene, operaţia Hartmann avea avantajul de a prezenta un 
minimum de riscuri imediate şi de a oferi posibilitarea restabilirii continuităţii digestive 
în viitor. În practică, această perspectivă se reducea la 10-20% din cazuri. Introducerea 
suturii mecanice a crescut această incidenţă la 30-50% pentru cancer şi 90% pentru 
sigmoidite. 

Indicațiile operației Hartmann s-au modificat în timp. Imaginată ca alternativă a 
operației Dixon, operația Hartmann era o procedură precaută care, excluzând timpul de 
anastomoză, era indicată în cazurile în care efectuarea acesteia devenea periculoasă, în 
special în condiții de urgență [2]. În aceste situații, intervenţia era indicată în cancerul 
de sigmoid perforat, cancerul sigmoidian ocluziv, la bolnavii cu risc crescut, obezi, în 
caz de viabilitate dubioasă a bontului distal [3]. 

Intervenţia se mai poate practica pentru boală Crohn sigmoidiană perforată sau 
boală Crohn anorectală severă [4,5], leziuni traumatice cu peritonită stercorală (plăgi 
anfractuoase, rupturi cu leziuni ireversibile), volvulus de sigmoid cu necroză de ansă 
(Fig. 1), diverticulită colică perforată cu peritonită stercorală scor Hinchey III-IV (Tabel 
1) [5,6]. Chiar în caz de peritonită acută generalizată care complică o diverticulită 
colică, cu perforație, indicațiile sunt în scădere în zilele noastre, fiind preferată ca 
alternativă la operația Hartmann rezecția primară cu lavaj colonic intraoperator [7]. 
Totuși, cu toate progresele în anestezie și terapie intensivă și chiar în tehnica 
chirurgicală, peritonitele stercorale vechi, de origine diverticulară, impun efectuarea 
operației Hartmannn ca operație salvatoare [8,9]. 

 

Fig. 1. Volvulus de colon sigmoid iterativ cu colită ischemică 
Arhiva Clinicii I Chirurgie
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Indicaţiile operaţiei Hartmann în cancerul colic stâng ocluziv s-au redus la ora 
actuală, fiind înlocuite cu realizarea unei anastomoze colo-colice imediate, protejate de 
o ileostomie sau de colectomie totală cu anastomoză ileo-rectală. Multe studii originale 
pledează pentru chirurgia într-un timp în carcinoamele ocluzive ale colonului stâng și 
ale rectului, operația Hartmann rămânând indicată doar la pacienții cu risc anestezic 
crescut [10]. Autorii asiatici susțin că procedeul Hartmann rămâne o opțiune validă 
pentru bolnavii prezentați în urgență, cu peritonită sau ocluzie prin cancer, diverticulită 
perforată, volvulus, colite ischemice, perforații iatrogene sau traumatice [11].  

 
TABEL 1 

Clasificarea Hinchey pentru pacienții cu diverticulită 
I Abcese pericolice localizate 

IIA Abcese intraabdominale la distanță sau retroperitoneale, care pot fi drenate percutan 
IIB Abcese intraabdominale la distanță sau retroperitoneale complexe, cu/fără fistule 
III Peritonită generalizată purulentă 
IV Peritonită fecală 

 
Autorii germani susțin că anastomoza primară în urgență trebuie rezervată doar 

cazurilor selectate în care indicele de risc este favorabil [12], în ocluziile vechi la 
bolnavi vârstnici cu risc înalt anestezico-chirurgical, operația Hartmann rămânând 
indicația preferată. Operația Hartmann desi nu mai este la modă rămâne totuși o bună 
opțiune pentru paliația simptomelor la pacienții cu cancer de colon stâng ocluziv sau 
perforat stadiul IV, care nu sunt candidați la rezecție curativă. Rezecția oncologică este 
acceptată doar pentru tumorile în stadiul II [13]. 

Fistulele anastomotice cu peritonită stercorală după chirurgia colică pot 
beneficia de operația Hartmann [14]. 

După S. Gavrilescu, indicațiile actuale ale operației Hartmann sunt: 
- stările biologice care reclamă terminarea rapidă a operației (bolnavi vârstnici, 

anemici, cu insuficiență cardio-respiratorie severă, cu cașexie neoplazică; 
- sepsisul peritoneal sever (tumori perforate, necroză de colon, perforații 

traumatice); 
- ocluzia intestinală cu incongruență de lumen între capetele colo-rectale restante 

după exereză (tumori avansate, volvulus de sigmoid); 
- traumatisme ano-perineale grave, asociate cu delabrări importante recto-colice; 
- modificări ale peretelui colic, cu scăderea rezistenței parietale (rectită radică, 

diverticulită, colită ischemică) [2]. 
Operația Hartmann considerată a nu mai fi în vogă, se practică încă pe scară 

largă. În Anglia în perioada 2001-2002 s-au efectuat 3950 procedee Hartmann efectuate 
pentru leziuni benigne și maligne [15]. 

Chiar dacă acest tip de intervenție se practică din ce în ce mai rar astăzi, ea 
trebuie cunoscută deoarece în activitatea unui chirurg pot apare situații în care procedeul 
Hartmann rămâne o soluție salvatoare.  

În urgenţă, pregătirea preoperatorie se reduce la reechilibrarea concomitentă 
hidroelectrolitică şi acidobazică, cu asigurarea unui flux urinar acceptabil, golirea 
colonului terminal şi dezinfecţia tegumentelor abdomenului. Sunt necesare 
antibioprofilaxia şi prevenirea accidentelor tromboembolice. Antibioprofilaxia reduce 
incidenţa complicaţiilor infecţioase postoperatorii de la 30% la sub 10%. 
Antibioprofilaxia utilizează cefalosporine de a 2-a şi a 3-a generaţie, metronidazol, 
administrate i.v., imediat preoperator şi la 24 de ore postoperator.  
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Se folosește de elecție anestezia generală, cu intubaţie orotraheală, care permite 
o explorare amănunţită a abdomenului, o relaxare musculară perfectă, stabilitate 
hemodinamică, oxigenare corectă şi constantă, confort chirurgical crescut. Intubaţia 
traheală şi ventilaţia controlată sunt obligatorii. Postoperator bolnavul va fi monitorizat 
în secţia de terapie intensivă. Analgezia postoperatorie pentru primele 24-72 ore se 
poate realiza prin anestezie epidurală.  

Instrumentarul este cel obişnuit pentru intervenţiile abdominale mari (trusa 
pentru intervenţii pe tubul digestiv), la care se adaugă depărtător autostatic, valve 
abdominale mari, aspirator, bisturiu electric. Pentru scurtarea timpului intervenței se 
poate folosi sutura mecanică. 

În cadrul dispozitivului operator bolnavul se află în decubit dorsal, cu membrele 
superioare în abducţie la 90º (pregătite pentru perfuzie şi monitorizarea tensiunii 
arteriale), cu un sul plasat în regiunea lombară pentru a expune mai bine regiunea 
submezocolică. Se trece o sondă vezicală de la începutul intervenţiei, înainte de a 
realiza asepsia. Se abordează o cale venoasă centrală. Pe perioada intervenţiei va fi 
instalată o sondă gastrică. Chirurgul se aşează la stânga bolnavului, cu două ajutoare în 
faţa sa. 

Dezinfecţia câmpului operator se face de la linia bimamelonară până în 1/3 
superioară a coapsei şi lateral până la nivelul flancurilor, cât mai jos posibil.  

Câmpul operator se delimitează cu câmpuri mari, iar pe tegumentele viitoarei 
incizii se aplică un câmp adeziv. 

Dacă, iniţial, Hartmann a utilizat incizia care îi poartă numele (incizie oblică în 
fosa iliacă stângă), astăzi, frecvent, se practică deschiderea abdomenului pe linia 
mediană subombilicală. Alte tipuri de incizii utilizate sunt inciziile transrectale, 
pararectale sau incizia arcuată Barraya-Turnbull. 

După izolarea peretelui abdominal se instalează un depărtător abdominal 
autostatic.  

Explorarea chirurgicală completă va stabili, în funcţie de aspectul leziunilor 
locale, indicaţia intervenţiei Hartmann. Acest timp are ca scop precizarea poziției 
tumorii, a lungimii buclei sigmoidiene, a eventualelor tumori colice sincrone, prezența 
metastazelor hepatice(ecografie intraoperatorie) și peritoneale. Tumora care poate fi și 
perforată, va fi izolată prin învelirea într-o compresă şi cu ligaturi stenozante deasupra şi 
dedesubtul ei. 

Se începe prin eliberarea colonului sigmoid şi a mezoului său de cele câteva 
reflecţii peritoneale care îl leagă de perete sau, la femei, de anexa stângă. Este deschisă 
rădăcina secundară a mezosigmei şi se începe decolarea mezocolonului, cu identificarea 
ureterului stâng la nivelul încrucişării cu vasele iliace.  

Se reperează nivelul viitoarei secţiuni colice superioare, care va veni la perete în 
colostomie iliacă stângă, fără tracţiune. Odată reperat acest punct, se incizează faţa 
superioară a mezocolonului sigmoid pornind de la colon în direcţia venei mezenterice 
inferioare.  

Cele 2 incizii peritoneale laterorectale se unesc la nivelul fundului de sac 
Douglas pe fața anterioară a rectului. După identificare se îndepărtează peretele vezical 
și se continuă disecția în spațiul rectovezical sau rectovaginal.  

Arcada colică este identificată, ligaturată şi secţionată. Se ligaturează ultimele 
artere sigmoidiene şi trunchiul arterei hemoroidale superioare după decolare 
retrorectală.  
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Urmează izolarea prin câmpuri betadinate şi secţiunea colică superioară, între o 
pensă coprostatică şi o pensă Kocher, capătul secţionat fiind izolat.  

Secţiunea colică sau rectală inferioară se realizează după ligatura mezorectului şi 
a aripioarelor laterale. Secţiunea inferioară se poate realiza simplu cu ajutorul unui 
stapler linear TA 55 (Fig. 2A, B). sau, dacă secţiunea este joasă, cu ajutorul unui stapler 
articulat roticulator.  După agrafare, se aplică pe bontul distal o pensă clampă  în “L”, pe 
care se realizează secţiunea, apoi se îndepărtează piesa [16].  

Dacă nu utilizăm sutura mecanică, se va proteja cavitatea pelvină cu câmpuri, se 
trec două fire tractoare pe marginile laterale ale rectului, secţiunea colică realizându-se 
între două pense în “L”. Se suturează tranşa de secţiune în unul sau două planuri, cu 
puncte separate sau în surjet. Firul, eventual colorat, trebuie identificat în timpul al 
doilea al operaţiei Hartmann. 

Se realizează o colostomie iliacă stângă terminală, de preferat traversând 
muşchiul drept abdominal şi cu tunel subperitoneal, în condiţii tehnice perfecte deoarece 
este posibil ca aceasta să rămână definitivă.  

În ocluzie stoma se deschide pe masă (Fig 2C, D).  
În final, se practică lavaj peritoneal cu ser fiziologic cald și se plasează un tub de 

dren în Douglas.  
Variantele tehnice sunt legate de tipul de abord (clasic sau laparoscopic), tipul de 

incizii în abordul clasic, întinderea rezecției, ce poate interesa și ampula rectală, 
realizarea colostomiei terminale (cu sau fără tunel subperitoneal). 

Operația Hartmann laparoscopică, practicată destul de rar, o vom prezenta 
separat. 

 

 

Fig. 2 Operația Hartmann pe cale clasică 
Bolnavă de 86 de ani, obeză, risc ASA 3, operată în urgență pentru ocluzie intestinală, 

mecanică prin cancer de colon sigmoid stenozant cu metastaze hepatice. 

A B 

C D 
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Sunt posibile accidente intraoperatorii: deraparea ligaturilor vasculare, cu 
sângerare sau formarea unui hematom, aprecierea incorectă a viabilităţii capetelor 
intestinale, care obligă la recupă, leziuni ureterale ce pot fi prevenite prin reperarea 
sistematică a ureterului şi controlul integrităţii sale la sfârşitul operaţiei (în caz de 
ligatură sau secţiune recunoscute intraoperator, se va proceda la repararea sa imediată şi 
sutura cu fire separate de catgut 4-0, cu nod extralumenal, pe sondă ureterală double J). 

Îngrijirile postoperatorii sunt similare cu cele ale intervenţiilor abdominale şi 
sunt comune pentru diverse colectomii. 

Sonda vezicală se suprimă a 2-a zi. Sonda de aspiraţie gastrică se poate suprima 
a 2-a zi, în măsura în care aspiratul nu depăşeşte 500 ml/24 ore. Se repune dacă 
bolnavul varsă sau are meteorism. Unii o menţin până la reluarea tranzitului cu 
inconvenientele cunoscute [17]. 

Perfuzia intravenoasă pe cale centrală va asigura echilibrul hidroelectrolitic şi 
nevoile energetice în funcţie de pierderile lichidiene, starea fizică a bolnavului, 
ionograma sanguină şi urinară. După reluarea tranzitului, alimentaţia va fi reluată 
progresiv şi perfuziile se întrerup. 

Drenajul se menţine 4-6 zile, în funcţie şi de cantitatea de lichide aspirate. 
Tratamentul anticoagulant preventiv este justificat la toţi bolnavii, date fiind 

vârsta şi riscul real tromboembolic. Se realizează cu heparină fracționată cu greutate 
moleculară mică. Antibioterapia sistemică postoperatorie este necesară în cazul 
contaminării intraoperatorii accidentale sau în prezenţa unor abcese perineoplazice, 
sigmoidite. Este indicată dacă examenul bacteriologic din lavajul peritoneal, de la 
sfârşitul intervenţiei, este pozitiv. 

Complicaţiile postoperatorii generale sunt comune oricărei intervenţii 
abdominale (pulmonare, cardiovasculare, tromboembolice, cerebrale), legate în special 
de vârsta bolnavului.  

Complicaţiile parietale (hematoame supurate, abcese) au scăzut ca incidenţă sub 
10% datorită antibioprofilaxiei. Se pot preveni prin protecţia peretelui abdominal în 
timpii septici ai intervenţiei şi prin drenajul subcutanat la bolnavii obezi.  

Evisceraţiile sunt rare. Evisceraţiile mari, cu exteriorizarea intestinului subţire, 
obligă la reintervenţie [18].  

Sindroamele ocluzive postoperatorii pot îmbrăca diverse aspecte: ileus reflex, 
care va ceda spontan sub tratament medical; ocluzie funcţională în vecinătatea unui 
abces intraperitoneal, care va fi drenat; ocluzie mecanică, ce impune reintervenţia. În 
primul caz, se încearcă tratament medical cu aspiraţie gastrică, soluţii hipertone în 
perfuzie și stimulare medicamentoasă. Dacă sindromul ocluziv se asociază cu febră şi 
leucocitoză poate traduce existenţa unui proces profund care va fi evidenţiat ecografic.  

Abcesele profunde, la distanţă de anastomoză (abces subfrenic sau în Douglas), 
traduse prin proces de supuraţie profundă, cu sau fără sindrom subocluziv, se confirmă 
ecografic şi CT. 

Complicaţiile urinare mai frecvente la vârstnici, au aspect de retenţie urinară 
care necesită sondaj vezical. Leziunile ureterale sunt de obicei recunoscute 
intraoperator; impun repararea imediată pe sondă ureterală. Ligatura accidentală a 
ureterului, nerecunoscută intraoperator, se traduce prin febră, dureri lombare, 
ureterohidronefroză; impune repararea imediată [19]. Descoperirea tardivă duce la 
distrugerea rinichiului, care necesită nefrectomie. 

În evoluţia unui bolnav la care s-a practicat intervenţia Hartmann, se disting trei 
posibilităţi: bolnavul nu va mai suporta o altă intervenţie; se va restabili continuitatea 
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digestivă într-un al doilea timp, după 4-6 luni; se va efectua ablaţia bontului colorectal 
inferior dacă nu s-a respectat limita de securitate oncologică, deci rezecţia se va 
transforma în amputaţie. Rata morbidității operației Hartmann efectuată în urgență 
pentru toate indicațiile variază între 23 și 69%, iar rata mortalității între 1 și 28% [6,10]. 
Mortalitatea este dependentă de indicaţia pentru care s-a făcut colectomia, vârsta, 
terenul bolnavului şi de stadiul lezional. Supravieţuirea la 5 ani variază între 36 şi 60%. 
Prognosticul este favorabil, cu excepţia cancerului şi depinde de extensia locoregională 
Dukes, gradul diferenţierii tumorale, caracterul curativ al intervenţiei, durata evoluţiei 
bolii, prezenţa complicaţiilor, valoarea ACE preoperator şi ADN-ul tumoral. 

OPERATIA HARTMANN LAPAROSCOPICĂ 

Se realizează asemănător celei clasice, doar abordul este laparoscopic. Indicațiile 
operaţiei Hartmann laparoscopice sunt rare sau contraindicate de condițiile care 
impuneau clasic acest tip de intervenție și în special ocluzia intestinală. Tehnica 
Hartman laparoscopică are unele contraindicatii cum ar fi: ocluziile intestinale în stadiul 
avansat, peritonite fecaloide. Operația Hartmann laparoscopică ar fi indicată în cazurile 
de tratament paleativ al tumorilor de sigmoid nerezecabile în care nu se poate reface 
continuitatea sigmoidiană 

Anestezia generală este obligatorie, la fel ca şi introducerea unui cateter vezical 
şi a unei sonde nazogastrice pentru aspiraţie.  

Ca instrumentar laparoscopic se recomandă un laparoscop cu vedere laterală. Se 
folosesc instrumente curbe, coaxiale, cu articulaţie în baionetă şi pense atraumatice tip 
Babcock. Trocarele vor fi de 10/11 mm pentru cameră şi instrumentele mari şi de 12 
mm pentru staplere. Ultimele canule vor fi introduse de partea opusă leziunii pentru a 
oferi spaţiul de manevră staplerelor.  

De obicei, se folosesc 5 trocare: unul supraombilical pentru optică, două în 
cadranele superioare şi două în cadranele inferioare. Pentru disecţia spaţiului 
retroperitoneal se folosesc instrumente boante. Cea mai sigură pare a fi disecţia 
ultrasonică și hemastaza cu pensa LigaSure. 

Pacientul este aşezat în poziţie de litotomie modificată, cu membrele inferioare 
în extensie. Această poziţie permite introducerea transanală a unui stapler circular (în 
cazul în care chirurgul se hotărăşte să practice o anastomoză primară), oferă 
posibilitatea efectuării colonoscopiei intraoperatorii.  

Chirurgul va sta în dreapta pacientului, cu primul ajutor în faţa sa şi cu al doilea 
ajutor între membrele inferioare ale bolnavului. Se folosesc obligatoriu două monitoare 
care sunt amplasate de o parte şi de alta a picioarelor pacientului. Pentru o mai bună 
orientare, ar fi ideal ca operatorul, camera, câmpul de lucru şi monitorul să fie aşezate 
pe aceeaşi linie.  

Se instituie pneumoperitoneul la o presiune de 15 mmHg. Se inseră un trocar 
ombilical de 10-12 mm prin care se introduce un laparoscop și se realizează explorarea 
cavității peritoneale. Se pot introduce trocare pentru a realiza adezioliza eventualelor 
aderenţe prezente, ceea ce va permite o mai bună vizualizare a câmpului operator. După 
această manevră, pacientul este aşezat în Trendelenburg şi rotit spre dreapta.  

Se plaseazã 4 trocare - unul subombilical, iar celelalte în cadranele superior 
drept, superior stâng şi inferior drept. Toate trocarele sunt de 10-12 mm, adecvate 
instrumentelor folosite, inclusiv aspiratoarelor şi foarfecelor de 10 mm utilizate doar 
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pentru chirurgia laparoscopică a colonului [20]. Pentru a evita lezarea arterei 
epigastrice, trocarele laterale trebuie plasate lateral de muşchii drepţi, dar nu foarte 
apropiate pentru a nu se încrucişa între ele. Uneori, se porneşte iniţial cu trei trocare 
pentru a avea o mai bună tracţiune sau expunere, putând fi necesare încă două trocare 
inserate în cadranul inferior stâng sau suprapubian. Se efectuează o nouă inspecţie a 
cavităţii abdominale, pelvisului şi rectosigmoidului. 

Se începe mobilizarea colonului sigmoid, care este mai uşoară dacă intestinul 
subţire este îndepărtat în afara câmpului operator. Pentru liza aderenţelor laterale ale 
sigmoidului se aplică principiul tracţiunii şi contratracţiunii. Chirurgul tracţionează 
colonul sigmoid cu o pensă atraumatică ţinută în mâna stângă, iar cu mâna dreaptă 
manevrează un foarfece cu electrocauterizare mono- sau bipolară de 10 mm (Fig. 3A). 
Asistentul realizează o tracţiune suplimentară cu o pensă atraumatică. Se identifică 
ureterul stâng prin disecţie atentă. Se marchează limitele proximală şi distală ale 
rezecţiei prin clipuri plasate pe mezenter spre peretele colonului.  

Mobilizarea trebuie realizată astfel încât, la nevoie, capătul proximal să poată fi 
ridicat fără tensiune la perete pentru o colostomie (Fig. 3B). După mobilizarea 
suficientă a colonului, vasele colice sunt disecate şi secţionate cu clipuri sau cu un 
stapler vascular. După izolarea şi secţionarea vaselor între clipuri, se creează "ferestre" 
în zonele avasculare ale mezosigmei. Nivelul de secţiune a vaselor colice este indicat de 
patologia intestinală pentru care se intervine. Poate fi introdus un stapler de 35 mm 
printr-un trocar de 12 mm. Dacă nu s-a putut realiza hemostaza cu clipuri sau cu 
staplere, se poate folosi pensa de LigaSure. După ce peretele colonului este complet 
izolat, se efectuează disecţia mezoului până la limita distală (Fig. 3C).  

Secţiunea colonului este realizată intracorporeal cu un stapler endoscopic 
EndoGIA de 45 sau 60 mm, trecut printr-un trocar de 18 mm, plasat cel mai bine în 
cadranul inferior drept pentru a oferi un acces facil la rectosigmoid (Fig. 3D). 

Se practică o incizie circulară de 2 cm în locul marcat anterior pentru stomă. Se 
incizează longitudinal fascia anterioară, apoi muşchiul şi fascia posterioară, de 
asemenea longitudinal, pentru a obţine o deschidere adecvată pentru stomă.  

După evacuarea pneumoperitoneului, folosind o pensă Babcock laparoscopică se 
exteriorizează capătul proximal al colonului la nivelul inciziei, de unde este prins cu o 
pensă Babcock obişnuită după protecția peretelui cu un câmp special din plastic. 

În aceste condiţii, incizia va trebui să fie suficient de largă pentru a permite 
extragerea segmentului intestinal care urmează a fi rezecat (Fig. 4A). O incizie prea 
largă favorizează apariţia unui prolaps al stomei sau a unei hernii parastomale. 

După extragerea colonului proximal se efectuează colostomia. Se face 
reinsuflarea pneumoperitoneului pentru a putea realiza inspecţia finală (Fig. 4B) şi se 
observă dacă nu s-a produs rotarea colonului descendent, apoi se irigă pelvisul. 

Se suturează fascia la nivelul situsurilor de trocar pentru a preveni eventualele 
hernii. Se deschide anusul pe masă. 

Pot apare incidente comune cu cele ale operației Hartmann clasice: leziuni ale 
vaselor din mezou, leziuni ureterale, dar și incidente specifice laparoscopiei.  

Intervenția are o rată de conversie de 8 până la 40%, cu mare posibilitate de 
contaminare parietală în cazul leziunilor maligne. 

Conversia este impusă de dificultăţile tehnice, anatomie incertă, hemoragie, 
leziuni intestinale sau  viscerale ce nu pot fi reparate laparoscopic. 
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Îngrijirile postoperatorii sunt comune cu cele din chirurgia clasică.  
Chirurgia colică laparoscopică se însoţeşte, însă, şi de complicaţii comune 

laparoscopiei (leziuni parietale şi viscerale date de trocar, eventraţii la nivelul orificiilor 
de trocar, hipercarbie, bradiaritmie, pneumoepiploon) şi specifice (fistule anastomotice, 
stenoze, leziuni ureterale). 

 

 
 

Fig. 3 Operația Hartmann laparoscopică 
A. liza aderenţelor laterale ale sigmoidului; B. mobilizarea colonului pentru a vedea dacă poate 
fi ridicat fără tensiune la perete pentru colostomie; C. disecţia mezoului până la limita distală; 
D. secţiunea colonului intracorporeal cu un stapler endoscopic EndoGIA de 45 mm. 

Arhiva Clinicii I Chirurgie 

A B 

C D 

Fig.4 Operația Hartmann laparoscopică – colostomia 
A. incizia peretelui pentru stomie; B. verificarea colostomiei. 

Arhiva Clinicii I Chirurgie 

A B 
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Operatia Hartmann laparoscopică este mult mai dificilă, ea presupune o 
aparatură şi un instrumentar adecvate, o experienţă deosebită, un antrenament special. 

Evoluţia postoperatorie este marcată de disconfort mai mic, reluarea mai rapidă 
a tranzitului şi alimentaţie mai precoce. Beneficiile constau în reducerea durerii 
postoperatorii, aspectul cosmetic, mobilizarea precoce şi reluarea mai rapidă a 
activităţii.  

Prognosticul este dependent de afecţiunea pentru care s-a realizat intervenţia.  
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