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RIGHT PANCREATECTOMIES: INDICATIONS AND RESULTS
Pancreatic resections are associated with a high rate of postoperative mortality and 
morbidity. Methods: During the last years (1995 – 2006) in the First Surgical Clinic Iaşi were 
performed 71 right different pancreatic resections: 34 Whipple ‘s pancreatico-
duodenectomies, 34 pylorus preserving pancreatico-duodenectomies (PPPD), two right 
pancreatectomies with duodenum preservation and one pylorus preserving total 
pancreatico-duodenectomy (TPD). It was 47 male and 24 female with mean age of 46,84 
years old (25 – 75 years). The right pancreatectomies were perfomed for varied diagnosis: 
cancer of the head of the pancreas (31), chronic pancreatitis (14), adenocarcinoma of the 
Vater’s ampula (15), cancers of the duodenum (4), carcinoma of the distal main biliary duct 
(1), schwanoma (1), gastric cancer (1), cystic pancreatic limphangioma (1), non-functioning 
endocrine pancreatic tumor (1), pancreatic mucous cystadenoma (1) and one benign tumor 
of the Vater’s ampula. The right pancreatectomies with duodenum preservation were 
performed as in Beger’s technique with end to side pancreatico-jejunostomies (Ω jejunal
loop, with Braun anastomosis). The TPD was performed by pylorus preservation technique, 
in one case with chronic pancreatitis. Overall postoperative morbidity was about 38% (after 
pancreatico-duodenectomies) with high rate of postoperative leak for PPPD. Postoperative 
mortality was about 13% with also, a higher rate in the cases with PPPD. Conclusions: Right 
pancreatectomies are associated with a high rate of postoperative mortality and morbidity, 
especially after PPPD. Quality of life after pancreatico-duodenectomies is in evaluation 
phase and the first results show a better quality of life after Whipple’s standard pancreatico-
duodenectomy as after PPPD.
KEY WORDS: PANCREATIC TUMORS, PANCREATICO-DUODENECTOMY, BEGER 
PANCREATECTOMY

Rezecţiile pancreatice sunt intervenţii laborioase, 
cu morbiditate şi mortalitate postoperatorie ridicată.

Indicaţiile sunt diverse, de la pancreatite cronice 
(forme pseudotumorale) la tumori ampulare / 
periampulare (benigne şi maligne), cancere 
pancreatice şi a organelor de vecinătate (stomac, 
colon).

Tumorile pancreatice exocrine maligne au o 
incidenţă în creştere, ocupând locul al II-lea între 
neoplaziile de tract digestiv în Statele Unite.

Studiu clinic retrospectiv 1995 – 2005

Analiza foilor de observaţie, a PO şi a 

rapoartelor anatomo-patologice.

MS Access

1995 - 2006

71 rezecţii pancreatice drepte
• 68 duodenopancreatectomii cefalice (DPC)

• 1 duodenopancreatectomie totală (DPT) - prezervarea pilorului

• 2 pancreatectomii dr. atipice cu prezervarea duodenului

68 duodeno-pancreatectomii cefalice (DPC)
34 DPC cu prezervarea pilorului (DPCpp)

34 DPC Whipple standard

1 DPT cu prezervarea pilorului 

2 pancreatectomii atipice cu prezervarea duodenului
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71 pancreatectomii drepte

B / F = 47 / 24
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Intervenţii chirurgicale antecedente în cele două loturi

– DPC std vs DPC pp –
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Simptomatologia în cele două loturi

– DPC std vs DPC pp –

Evaluarea imagistică s-a efectuat prin ecografie abdominală, CT, 
IRM (MRCP), ERCP, RxEGD şi a permis aprecierea rezecabilităţii.

Puncţia biopsie preoperatorie s-a efectuat doar în două cazuri, eco
şi respectiv CT ghidat.

Evaluarea imagistică:

Echografie abdominală

Evaluarea imagistică:

Echografie abdominală

Evaluarea imagistică:

CT, MRCP
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Evaluarea imagistică:
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1,94

5,2

2,15

5,54

0

1

2

3

4

5

6

DPC std DPC pp

ASA

Sp Urg B

Aprecierea riscului operator în cele două loturi
scala ASA şi a Spitalului de Urgenţe Bucureşti

– DPC std vs DPC pp –

Aspecte intraoperatorii:

decolarea Kocher

Aspecte intraoperatorii:

anastomoza pancreatico-jejunală

Aspecte intraoperatorii:

protejarea anastomozei pancreatico-jejunale cu Tacho Comb

anastomoza coledoco-jejunală
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Chistadenom mucos cefalo-pancreatic

Tehnica Whipple sau Traverso-Longmire.

Succesiunea anastomozelor s-a efectuat 
după tehnica Child.

Anastomoza pancreatico-jejunală a fost de 
tip TT “invaginată” (64 cazuri), TL (3 cazuri), 
LL (1 caz – Wirsung dilatat chistic).

Prezervarea pilorului a impus păstrarea 
arcadei gastro-epiploice şi a a. pilorice, iar 
rezecţia s-a efectuat la 2 cm de pilor.

În cazurile cu rezecţie gastrică şi 
anastomoză Reichel Polya, s-a realizat un 
montaj “Y”.

Durata medie a intervenţiei a fost de 336 min 
(DPC std) vs.  323 (DPC pp).
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Diagnosticul histopatologic

– DPC std vs DPC pp –

Anatomo-patologie:

Adenocarcinom pancreatic; chistadenocarcinom muco-secretant

chistadenoame pancreatice:
celule cu mucopolizaharide acide - albastru alcian

Anatomo-patologie:

64evacuare gastrică tardivă

01abces intraperitoneal

30pancreatită acută

20hemoragie

31fistulă GJ / DdJ

32fistulă biliară

63fistulă pancreatică

DPC ppDPC stdComplicaţii postoperatorii

Mortalitate per-operatorie 1 (IMA)

Mortalitate postoperatorie 3 6
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++Leziuni histopat. de gastrită

22,7Reflux biliar (1-3 pct., EDS) 

41,7 (50-58,3)82,3 (73,3-87)EORTC European Organisation for Research and Treatment of Cancer

133,7 (103-154)138,3 (123-158)FACT Functional Assessment of Cancer Therapy (max. 180)

132,3 (77-88)164,7 (87-275) TTOG (glicemie la 2 ore)

102,3(89-110)102,6 (98-110)Glicemie a jeun

23 (21-26)25,33 (22-29)IMC

DPC ppDPC std

CALITATEA VIEŢII DUPĂ DPC DPT cu prezervarea pilorului

pacientul F.C. în vârstă de 48 de ani

M.I. dureri abdominale, icter, greţuri, vărsături

tranzitul baritat EGD -  la nivelul lui D2 o imagine lacunară de 
cca. 2 cm cu stenoza parţială a duodenului.

 EDS - esofagită grad I, gastrită antrală secundare unui 
important reflux biliar şi a mucoasei duodenale intens inflamate, 
precum şi prezenţa la nivelul lui D2 a unei papile proeminente cu 
mucoasă profund modificată, cu numeroase ulceraţii (obs.
ampulom vaterian).

Prof. Dr. Şt. Georgescu

DPT cu prezervarea pilorului

Prof. Dr. Şt. Georgescu

DPT cu prezervarea pilorului
ecografia - prezenţa unei formaţiuni hipoecogene de 17 mm la 

nivelul capului pancreatic.

Prof. Dr. Şt. Georgescu

DPT cu prezervarea pilorului
CT - pancreas cefalic neomogen cu limite imprecise; pancreas 

corporeo-caudal cu structură glandulară modificata şi cu 
moderată dilatare a canalului Wirsung; la nivelul procesului 
uncinat – nodul hiperdens de aproximativ 2 cm; ţesut grăsos
perimezenteric – aspect neomogen, infiltrat; micronoduli
interaortico-cavi, latero-aortici, pericefalic pancreatic

Prof. Dr. Şt. Georgescu

DPT cu prezervarea pilorului

intraoperaor - leziunie suspecte situată la nivelul procesului 
uncinat în contact cu pachetul mezenteric, cu numeroşi ganglioni 
macroscopic măriţi de volum situaţi în imediata vecinătatea a 
pancreasului şi aspectul nodular în totalitate a acestuia, precum şi 
a unui duoden modificat; extemporaneu – neconcludent.

s-a practicat DPT cu prezervarea pilorului, colecistectomie, 
restabilindu-se continuitatea prin anastomoze duodeno-jejunală şi 
coledoco-jejunală termino-terminală şi, respectiv termino-laterală, 
ambele cu surjet de fir lent resorbabil (Polysorb 2-0). 
Splenectomie.

Prof. Dr. Şt. Georgescu
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DPT cu prezervarea pilorului

postoperator - variaţii ale glicemiei (60 - 235 mg/dl – corectate 
prin administrarea insulinei (pompă de insulină)

 dificultate de evacuare gastrică
hematom în loja splenică - tratament conservator. 

rezultatul anatomo-patologic la parafină a evidenţiat fragmente 
duodenale cu heterotopie pancreatică (noduli pancreatici situaţi 
intramural până în submucoasă), iar la nivelul pancreasului 
aspecte de PANCREATITĂ CRONICĂ ACUTIZATĂ. 

La controlul de la 3 luni – creştere ponderală de cca 6 kg.
steatoree

Prof. Dr. Şt. Georgescu

pancreatectomie atipică cu prezervarea 
duodenului

2 cazuri
♀♀, 68 , 68 şşi i 69 ani

sdr. dispeptic nespecific

dgn. imagistic

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

Prof. Dr. Şt. Georgescu

Tumoră chistică cefalo-pancreatică de 5 cm, fără invazie vasculară

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

intraoperator - formaţiune tumorală aparent bine delimitată, cu 
structură mixtă, parenchimatoasă şi chistică, cu diametrul de 7 cm, ce 

ocupă aproape în întregime regiunea cefalică a pancreasului.

Prof. Dr. Şt. Georgescu

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului
ablaţia formaţiunii - pe măsură ce enucleerea progresează se constată 

că parenchimul glandular pancreatic cefalic a fost redus la o lamă 
juxtaduodenală, ceea ce face ca ablaţia tumorii să echivaleze cu o 
pancreatectomie cefalică.

conservarea vascularizaţiei duodenului nu a impus rezecţia acestuia. 

În timpul disecţiei se lezează VMS - sutură

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului
ablaţia formaţiunii - pe măsură ce enucleerea progresează se constată 

că parenchimul glandular pancreatic cefalic a fost redus la o lamă 
juxtaduodenală, ceea ce face ca ablaţia tumorii să echivaleze cu o 
pancreatectomie cefalică.

conservarea vascularizaţiei duodenului nu a impus rezecţia acestuia. 

În timpul disecţiei se lezează VMS - sutură

Prof. Dr. Şt. Georgescu

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

 refacerea continuităţii tubului digestiv prin anastomoză pancreatico-
jejunală termino-laterală pe ansă în „Ω” cu anastomoză Braun.

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

 refacerea continuităţii tubului digestiv prin anastomoză pancreatico-
jejunală termino-laterală pe ansă în „Ω” cu anastomoză Braun.

Prof. Dr. Şt. Georgescu
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pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

aspect morfo-patologic – LIMFANGIOM CHISTIC PANCREATIC

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

aspect morfo-patologic – LIMFANGIOM CHISTIC PANCREATIC

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

Dr. Elena Cotea

Tumoră chistică cefalo-pancreatică de cca 6 cm, fără invazie vasculară; Wirsung dilatat

Wirsung

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

intraoperator - formaţiune tumorală aparent bine delimitată, de consistenţă 
fermă, cu diametrul de 6 cm, cefalopancreatică, exteriorizată prin micul epiploon.

enucleorezecţie; 

Wirsung dilatat

Dr. Elena Cotea

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

 refacerea continuităţii tubului digestiv prin anastomoză pancreatico-
jejunală termino-laterală pe ansă în „Ω” cu anastomoză Braun.

Dr. Elena Cotea

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

aspect morfo-patologic – 
TUMORĂ ENDOCRINĂ PANCREATICĂ NON-SECRETANTĂ

Coloraţie Grimelius.

Rezecţiile pancreatice drepte pun probleme 

deosebite de indicaţie, tactică şi tehnică operatorie:

rezecţie sau paleaţie ?

rezecţia extensivă are rezultate bune ?

ce tip de anastomoze au cele mai puţine complicaţii ?

 administrarea Octreotidului previne fistula pancreatică ?

Rezecţiile pancreatice drepte pun probleme 

deosebite de indicaţie, tactică şi tehnică operatorie:

rezecţie sau paleaţie ?

rezecţia extensivă are rezultate bune ?

ce tip de anastomoze au cele mai puţine complicaţii ?

 administrarea Octreotidului previne fistula pancreatică ?
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REZECŢIE sau PALEAŢIE ?

• anii ’70 Crille et al. :

“It took me aproximatively 15 years to become

discouraged with radical operations for carcinoma of the

head of the pancreas …”
ulterior atitudinea a devenit din ce în ce mai agresivă !
 scăderea morbidităţii şi mortalităţii postoperatorii prin dezvoltarea 

Centrelor pentru chirurgia pancreasului.

REZECŢIE sau PALEAŢIE ?

• anii ’70 Crille et al. :
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discouraged with radical operations for carcinoma of the

head of the pancreas …”
ulterior atitudinea a devenit din ce în ce mai agresivă !
 scăderea morbidităţii şi mortalităţii postoperatorii prin dezvoltarea 

Centrelor pentru chirurgia pancreasului.

Huguier et al. – creşterea supravieţuirii la pacienţii cu 
N. pancreatic la care s-a practicat DPC vs paleaţie, atât 
pentru cei N0 cât şi pentru N1

 Lepădat C. – intervenţii paleative la vârstnici, DPC 
fiind asociat cu o rată mare a morbidităţii şi mortalităţii 
postop. (Cancerul de cap de pancreas – rezecţie vs. paleaţie. Chirurgia 101(1):35-39)

Brown et al. – DPC este curativă pentru pacienţii cu 
tumori periampulare N0.

Bottger et al. – limfadenectomia creşte supravieţuirea 
pentru pacienţii cu N. pancreatic şi ampular.

Sohn et al. – rezecţiile pancreatice sunt indicate în 
pancreatita cronică – calitatea vieţii imbunătăţită.
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fiind asociat cu o rată mare a morbidităţii şi mortalităţii 
postop. (Cancerul de cap de pancreas – rezecţie vs. paleaţie. Chirurgia 101(1):35-39)

Brown et al. – DPC este curativă pentru pacienţii cu 
tumori periampulare N0.

Bottger et al. – limfadenectomia creşte supravieţuirea 
pentru pacienţii cu N. pancreatic şi ampular.

Sohn et al. – rezecţiile pancreatice sunt indicate în 
pancreatita cronică – calitatea vieţii imbunătăţită.

REZECŢIE sau PALEAŢIE ?

Pedrazoli et al. – rezecţia lărgită se asociază cu 

morbidiate superioară rezecţiei clasice şi nu există 

beneficiu dpdv al supravieţuirii.

Lygidakis et al. – rezecţia în bloc creşte supravieţuirea 

(exereza şi a venei porte cu reconstrucţie).

Taschieri et al. – “We share with others the opinion that, 

in experienced centers, extensive resections should have a 

role for palliation of carcinoma of the pancreas whenever 

they offer a better quality of life, although life expectancy 

may not be positively influenced.”
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morbidiate superioară rezecţiei clasice şi nu există 

beneficiu dpdv al supravieţuirii.
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(exereza şi a venei porte cu reconstrucţie).

Taschieri et al. – “We share with others the opinion that, 

in experienced centers, extensive resections should have a 

role for palliation of carcinoma of the pancreas whenever 

they offer a better quality of life, although life expectancy 

may not be positively influenced.”

REZECŢIE LĂRGITĂ SAU STANDARD ?

•Seiler et al. – nu există diferenţe semnificative statistic 

între DPC std. şi DPC pp dpdv al supravieţuirii şi calităţii 

vieţii.

•Lin et al. – nu există diferenţe între DPC std şi DPC pp

în tratamentul cancerului de pancreas, cu excepţia 

tulburărilor de evacuare gastrică. Pe statistica noastră 

tulburările de evacuare gastrică au fost prezente în ambele 

loturi (p>0,5).

•Greve et al. – nu există diferenţe semnificative statistic 

între DPC std şi DPC pp (170 cazuri, randomizat).
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loturi (p>0,5).

•Greve et al. – nu există diferenţe semnificative statistic 

între DPC std şi DPC pp (170 cazuri, randomizat).

REZECŢIE WHIPPLE STANDARD SAU CU PREZERVAREA PILORULUI ?

Yeo et al. – nu există diferenţe dpdv al fistulelor 

pancreatice între PJ şi PG.

Utilizarea octreotidului – nu scade semnificativ rata 

fistulelor pancreatice.

Gouillat et al. – anastomoza PJ TL “duct to mucosis” 

este cea mai sigură.

Pe statistica noastră rata fistulelor pancreatice este de 

13,43%, majoritatea anastomozelor fiind realizate TT 

invaginat. 

Gagner – DPC laparoscopică

St d h t l DPC h d it d l

Yeo et al. – nu există diferenţe dpdv al fistulelor 

pancreatice între PJ şi PG.

Utilizarea octreotidului – nu scade semnificativ rata 

fistulelor pancreatice.

Gouillat et al. – anastomoza PJ TL “duct to mucosis” 

este cea mai sigură.

Pe statistica noastră rata fistulelor pancreatice este de 

13,43%, majoritatea anastomozelor fiind realizate TT 

invaginat. 

Gagner – DPC laparoscopică

St d h t l DPC h d it d l

CE TIP DE ANASTOMOZĂ PANCREATICO-DIGESTIVĂ ESTE MAI SIGURĂ ?

Gagner – DPC laparoscopică

Staudacher et al. – DPC hand assited laparoscopy

 nu există studii randomizate referitoare la avantajele 

tehnicii laparoscopice în pancreatectomiile drepte !

Gagner – DPC laparoscopică

Staudacher et al. – DPC hand assited laparoscopy

 nu există studii randomizate referitoare la avantajele 

tehnicii laparoscopice în pancreatectomiile drepte !

ESTE SIGURĂ DPC LAPAROSCOPICĂ ?
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Rezecţiile pancreatice sunt intervenţii laborioase, 

asociate cu morbiditate şi mortalitate postoperatorie 

importantă.

 DPC este indicată atât în neoplazii cât şi în 

pancreatitele cronice, dar numai după un bilanţ clinico-

biologic şi imagistic al bolnavului.

DPC pp se poate efectua şi în cancerul pancreatic, 

după examinarea extemporanee a limfonodulilor

pilorici. 
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după examinarea extemporanee a limfonodulilor

pilorici. 

 Pe statistica noastră DPC pp se asociază cu o 

morbiditate şi mortalitate superioară DPC std.

Calitatea vieţii după DPC este în curs de evaluare, dar 

rezultatele preliminare nu arată diferenţe semnificative 

statistic. De asemenea, refluxul biliar şi gastrita cronică 

(asociată în unele cazuri cu metaplazie intestinală) se 

regăsesc atât la cei cu DPC std cât şi la cei cu DPC pp.
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regăsesc atât la cei cu DPC std cât şi la cei cu DPC pp.
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