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RETROPERITONEOSCOPIC LUMBAR SYMPATHECTOMY THERAPEUTIC OPTIONS 

IN LOWER LIMB PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE WHICH NOT ALLOWED 

REVASCULARIZATION PROCEDURES (Abstract): AIM: To assess the effectiveness of 

retroperitoneoscopic lumbar sympathectomy in lower limb peripheral arterial disease. 

METHODS: We analyzed 50 lumbar sympathectomies (47 men and 3 women, aged between 31 

and 79 years) performed in the last five years (2007-2011) for the lower limb peripheral arterial 

disease (PAD). Diagnosis and staging were established on the clinic and imaging findings 

(Doppler ultrasound, arteriography). Lumbar sympathectomy (LS) was our therapeutic option for 

PAD with poor vascular axis or associated life threatening co-morbidities, which not allowed 

revascularization procedures. Lumbar sympathectomy was performed by retroperitoneoscopic 

approach in 49 (98%) cases, with a conversion rate of 6.12% (3 cases) and by classic approach in 

1 (2%) case; we also performed concomitant necrosectomy for associated trophic lesions in 12 

cases. RESULTS: In 42 (84%) cases we noted good outcomes significant or complete remission 

with disappearing of pain (assessed by visual analog scale) and increasing of the local skin 

temperature (measured by an digital infrared thermometer); in other 6 (12%) cases the results 

were mediocre. Unfavorable results, requiring amputation, were noted in 2 cases (4%). We 

encountered no postoperative deaths. CONCLUSIONS: The retroperitoneoscopic lumbar 

sympathectomy is still an efficient therapeutic alternative for the treatment of PAD, when the 

revascularization procedures are impossible or contraindicated. 
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INTRODUCERE 

Arteriopatiile periferice ocluzive ale 

membrelor inferioare (APOMI) sunt un grup 

heterogen de boli din care se individualizează 

arteriopatia aterosclerotică, vasospastică 

(boala Buerger) şi diabetică. Tratamentul este 

complex, medical şi/sau chirurgical, şi are ca 

obiective îmbunătăţirea calităţii vieţii 

bolnavului prin dispariţia sau ameliorarea 

claudicaţiei şi/sau a durerii de repaus şi 

prezervarea viabilităţii membrului afectat [1].  

Simpatectomia lombară, realizată 

pentru prima data în anul 1925 de Julio Diez 

pe cale transperitoneală, a dominat chirurgia 

vasculară timp de aproape 30 de ani şi 

împreună cu medicaţia vasodilatatoare şi 

anticoagulantă, a reprezentat singura opţiune 

terapeutică până la apariţia şi standardizarea 

chirurgiei de revascularizare, după care şi-a 

restrâns foarte mult indicaţiile [1].  

Treptat, simpatectomia lombară şi-a 

redefinit şi recâştigat locul în arsenalul 
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terapeutic al arteriopatiilor periferice, fiind 

în general rezervată bolnavilor la care 

explorarea clinică şi imagistică certifică 

imposibilitatea tehnică a unei intervenţii de 

revascularizare sau bolnavilor cu 

comorbidităţi severe care fac riscantă o 

operaţie de durata şi anvergura unei 

restabiliri de flux; acest lucru a devenit şi 

mai mult posibil după introducerea tehnicilor 

de chirurgie mimim invazivă, care fac din 

simpatectomia lombară retro-

peritoneoscopică o operaţie cu risc minim şi 

beneficiu maxim [2-6]. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Sunt analizate 50 de simpatectomii 

lombare efectuate în Clinica Chirurgie I a 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

Craiova în perioada ianuarie 2007-ianuarie 

2011.  

Diagnosticul, stadializarea şi indicaţia 

terapeutică au fost făcute pe criterii clinice şi 

imagistice; ecografia Doppler (spectral şi 

color) efectuată în toate cazurile şi 

arteriografia în 14 cazuri. Indicele 

gleznă/braţ sau indicele sistolic distal (ISD) 

a reprezentat de asemenea, unul dintre 

criteriile folosite pentru stadializare, creditat 

în literatură cu o sensibilitate de 90-95% 

specificitate de 98-100% pentru o stenoză 

verificată angiografic. Valoarea normală a 

ISD se încadrează între 1-1,3, valorile 

subunitare trădând existenţa unei suferinţe 

arteriale. Un ISD situat între 0,5 şi 0,8 

corespunde claudicaţiei intermitente iar un 

ISD mai mic de 0,5 traduce o ischemie 

severă, critică. Scăderea ISD se corelează cu 

numărul şi sediul leziunilor arteriale 

semnificative confirmate imagistic. Pacienţii 

cu leziuni unisegmentare (etaj aorto-iliac, 

femuro-popliteu sau tibioperonier) prezintă 

deseori valori ale ISD-ului mai mari de 0,5, 

în timp ce leziunile multisegmentare se 

asociază cu existenta ischemiei severe. 

Tehnica simpatectomiei lombare 

retroperitoneoscopice utilizată în studiu [4] 

presupune anestezie generală cu intubaţie 

orotraheală. Poziţia bolnavului este în 

decubit lateral de partea opusa intervenţiei, 

trunchiul bolnavului înclinat spre posterior la 

45-60° faţă de planul mesei, cu extensia 

lombei şi expunerea flancului prin frângerea 

mesei de operaţie la nivelul L3-L4; braţul 

homolateral ridicat şi fixat la cadrul mesei de 

operaţie, iar braţul controlateral în abducţie 

90° şi extensie pentru acces venos. 

Plasarea trocarelor începe printr-o 

incizie de 1,5-2 cm în fosa iliacă la 2 degete 

de spina iliacă antero-superioară; se 

secţionează aponevroză oblicului extern, se 

disociază fibrele musculare ale m. oblic 

intern şi transvers şi odată ajunşi la nivelul 

peritoneului, acesta se decolează digital de 

pe faţa anterioară a muşchiului psoas până la 

marginea sa medială şi de pe faţa posterioară 

a peretelui abdominal anterior cât mai mult 

posibil spre medial. Se palpează corpul 

vertebral lombar şi uneori chiar lanţul 

ganglionar simpatic pe faţa laterală a 

acestuia. Se inseră şi se etanşează un trocar 

de 10 mm, prin care se insuflă gaz până la o 

presiune de 10-11 mmHg, constituind astfel 

camera de lucru, după formarea căreia se 

introduce telescopul optic de 10 mm cu 

vedere laterală de 30°, manevrat de ajutorul 

operator. Al doilea trocar de 10 mm se 

introduce sub control vizual pe linia axilară 

posterioară în dreptul ombilicului şi cu 

ajutorul unui tampon montat într-o pensă de 

tracţiune se continuă disecţia peritoneului de 

pe peretele abdominal anterior şi lateral până 

la nivelul ombilicului pe linia medio-

claviculară. Disecţia trebuie făcută cu 

blândeţe pentru a evita efracţia peritoneului, 

mai ales spre medial unde este mai aderent. 

Caudal disecţia se opreşte la nivelul 

promontoriului unde sunt identificate vasele 

iliace, iar cranial disecţia peritoneului se 

continuă până la evidenţierea polului inferior 

renal. Al doilea trocar de lucru de 5 mm este 

introdus pe linia medio-claviculară, în 

dreptul ombilicului, cu atenţie pentru a nu 

pătrunde în cavitatea peritoneală. Dacă 

ţesutul grăsos retroperitoneal este bogat, 

expunerea este dificil de realizat sau dacă 

apare o sângerare supărătoare, se poate 

introduce al patrulea trocar de 5 mm pe linia 

axilară medie sub rebordul costal pe unde se 

introduce canula aspiratorului. Lanţul 

simpatic, situat în unghiul diedru dintre 
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muşchiul psoas şi aortă în stânga şi vena 

cavă inferioară în dreapta, se identifică cu 

ajutorul a 2 pense disectoare; ramurile 

comunicante sunt de asemenea vizibile si 

ajută la diferenţierea de alte elemente cum ar 

fi nodulii limfatici.. Ganglionii simpatici L2-

L4 sunt disecaţi, se secţionează ramurile 

comunicante şi apoi sunt excizaţi. Venele 

lombare rămân în planul posterior. Ţesutul 

excizat se trimite la examen histopatologic 

pentru confirmarea structurii ganglionare 

simpatice. Se spală şi se aspiră spaţiul de 

lucru şi se drenează pentru 24-48 ore. Se 

evacuează retropneumoperitoneul şi se 

suturează breşele de acces  

 

 
 

Fig. 1 Indicele ISD – clasificare stadială 

 

REZULTATE 

În lotul studiat au fost 47 bărbaţi şi 3 

femei (raport bărbaţi / femei de 15,6), cu o 

vârstă medie de 59 ani (extreme între 31 şi 

79 ani). Incidenţa maximă a fost în decadele 

VI (38%) şi VII (42%). 

Suferinţa arterială periferică a fost 

asociată aproape constant cu comorbidităţi 

cardio-vasculare importante: hipertensiune 

arterială majoră 25 (50%) cazuri, cardiopatie 

ischemică dureroasă 10 (20%) cazuri, infarct 

miocardic acut 8 (16%) cazuri, accident 

vascular cerebral 4 (8%) cazuri şi tulburări 

majore de ritm în 9 cazuri (FIA permanentă 

4, respectiv bloc AV 5 cazuri). 7 bolnavi au 

prezentat în antecedente tentative de 

reconstrucţie vasculară eşuate sau 

compromise în timp, iar 9 bolnavi au suferit 

amputaţii cu extindere variabilă (2 de coapsă 

şi 7 pacienţi de degete) pentru leziuni trofice 

ireversibile. Alte comorbidităţi asociate au 

fost: diabetul zaharat tip II 9 cazuri (18%) şi 

afecţiuni pulmonare 5 cazuri (BPOC-3 , 

fibroză pulmonară-1, TBC sechelar-1). 

După criteriile clinice şi imagistice, 

cazurile luate în studiu (Fig. 1) au aparţinut 

stadiului III în 23 cazuri (46%), având un 

ISD între 0,4-0,6 şi stadiului IV în 27 cazuri 

(54%), cu un ISD < 0,4, stadiu în care  au 

fost asociate şi leziuni trofice (ulceraţii sau 

gangrenă a degetelor) în 12 cazuri (24%).  

Simpatectomia lombară (dreaptă 27 

cazuri şi stângă 23 cazuri) a fost practicată la 

toate cele 50 cazuri luate în studiu, pe cale 

retroperitoneoscopică în 49 (98%) şi clasic 

într-un caz (2%). Leziunile trofice au fost 

rezolvate în aceeaşi şedinţă operatorie în 8 

cazuri şi în timpul II, după 7-10 zile în 

celelalte 4 cazuri, intervenţia asociată 

constând în necrectomii (6 cazuri), amputaţii 

de degete (4 cazuri) şi amputaţii de 

antepicior (2 cazuri).  

Nu au fost înregistrate incidente sau 

accidente intraoperatorii majore. Rata de 

conversie a fost de 6,12% (3 cazuri), cauza 

conversiei fiind inducerea accidentală a 

pneumoperitoneului prin efracţia 

peritoneului în timpul disecţiei acestuia, 

survenita la bolnavi supraponderali, cu ţesut 

celulo-grăsos retroperitoneal în exces, care, 

cumulate, reduc foarte mult accesul şi 

vizibilitatea în spaţiul retroperitoneal. 

Dispariţia durerii de repaus şi/sau a 

claudicaţiei intermitente, vindecarea 

leziunilor necrotice şi îndepărtarea 

amputaţiei minimum 6 luni după operaţia 

primară sunt considerate în literatură criterii 

de eficienţă şi evoluţie favorabilă. 

În studiul nostru, pentru o evaluare 

obiectivă a eficienţei simpatectomiei 

lombare retroperitoneoscopice, am folosit 

criterii cuantificabile de apreciere a evoluţiei 

postoperatorii: evaluarea comparativă a 

durerii pre- şi postoperator, măsurarea 

temperaturii cutanate pre- şi postoperator, 

precum şi studiul morbidităţii şi mortalităţii 

postoperatorii. 

Durerea a fost evaluata preoperator şi 

postoperator folosind scala analogă vizuală 

(SAV), prin care pacientul îşi autoevaluează 

intensitatea durerii pe o scară de la 0 (fără 

durere), la 10 (durere atroce). Am constatat 
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(Fig. 2) că preoperator durerea importantă, 

invalidantă, evaluată pe scala SAV între 7-

10 (7=8 pacienţi, 8=11 pacienţi, 9=12 

pacienţi  şi 10=11 pacienţi) a dispărut 

complet la 27 (54%) bolnavi, s-a menţinut ca 

durere reziduală minimă (1 pe scala SAV) la 

21 (42%) bolnavi şi doar la 2 (4%) bolnavi 

durerea reziduală a avut o intensitate 

semnificativă (7 pe scala SAV). 

 

 
 

Fig. 2 Evaluarea comparativă a durerii pre- şi post-

operator 
 

 
 

Fig. 3 Evaluarea temperaturii cutanate pre- şi post-

operator 
 

Temperatura cutanată locală a fost 

măsurată preoperator şi postoperator 

folosind un termometru digital cu infraroşu, 

plasat în apropierea leziunii sau la nivelul 

halucelui la pacienţii fără pierderi tisulare. 

Temperatura normală este apreciată în 

literatură la valoarea de 27ºC. În lotul studiat 

nostru (Fig. 3), 13 bolnavi (26%) au 

prezentat preoperator valori apropiate de 

normal ale temperaturii cutanate locale 

(26ºC); 14 bolnavi (28%) au prezentat o 

scădere moderată a temperaturii locale (2-3 

grade sub normal), iar restul de 23 bolnavi 

(46%) au prezentat valori peste 4º faţă de 

normal, la 8 dintre aceştia diferenţa fiind de 

9ºC. Postoperator, am constatat o creştere 

semnificativă a temperaturii cutanate locale 

în 96% (48) din cazuri. 

Evaluată astfel, evoluţia postoperatorie 

a fost considerată favorabilă la 42 (84%) 

cazuri, cu încălzirea piciorului, dispariţia 

durerilor şi tendinţa spre granulare a plăgilor 

postoperatorii de la nivelul piciorului, după 

rezolvarea leziunilor trofice şi defavorabilă 

în 2 cazuri, cu accentuarea ischemiei şi 

progresiunea leziunilor trofice, ceea ce a 

impus amputaţia de coapsă în primele 2 

săptămâni postoperator. 

Numărul zilelor de spitalizare a variat 

între 2 şi 7, cu o medie de 3,8 zile 

spitalizare. 

Nu au fist înregistrate decese 

postoperatorii.  

 

DISCUŢII  
Odată cu îmbunătăţirea mijloacelor de 

diagnostic, în special imagistic, şi cu 

perfecţionarea materialelor de sutură şi 

protezare vasculară, chirurgia reconstructivă 

s-a impus ca principala opţiune terapeutică, 

iar simpatectomia lombară şi-a restrâns 

foarte mult indicaţiile [7]. 

Treptat însă, simpatectomia lombară 

şi-a redefinit şi recâştigat locul în arsenalul 

terapeutic al arteriopatiilor periferice, fiind 

în general rezervată bolnavilor la care 

explorarea clinică şi imagistică certifică 

imposibilitatea tehnică a unei intervenţii de 

revascularizare sau bolnavilor cu morbidităţi 

asociate severe care fac riscantă o operaţie 

de durată şi anvergură aşa cum sunt 

operaţiile de restabilire de flux [8].  

Pe baza datelor din literatură şi a 

experienţei personale am putut contura 

următoarele indicaţii pentru simpatectomia 

lombară [2-7]: 

- trombangeita obliterantă; 

- arterita obliterantă diabetică fără 

neuropatie; 

- nevrita ischemică reziduală post-

revascularizare; 
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- îmbunătăţirea patului receptor după 

revascularizare; 

- revascularizare imposibilă datorită 

unor contraindicaţii de ordin general 

(comorbidităţi care nu permit operaţii 

de anvergură); 

- revascularizare imposibilă datorită 

unor contraindicaţii specifice, de ordin 

local, stabilite pe criterii imagistice: 

- ecografie Doppler: calcificări ale 

peretelui arterial fără existenţa unui 

segment fezabil pentru anastomoză 

sau pat receptor precar (arteră 

poplitee suspendată cu pereţi 

îngroşaţi, fără flux Doppler color şi 

spectral la originea trunchiului 

tibio-peronier şi al arterei tibiale 

anterioare; 

- arteriografie: boala ocluzivă aorto-

iliacă tip I, II şi III cu „aortă ostilă” 

(calcificată, hipoplazică) 

Servituţile simpatectomiei lombare 

clasice, incizie largă, traumă musculară 

importantă, recuperarea postoperatorie 

dificilă şi potenţialele complicaţii locale 

imediate sau tardive (supuraţiilor parietale 

şi/sau eventraţii postoperatorii) au 

impulsionat găsirea unor procedee mai puţin 

invazive.  

Primul în ordine cronologică a fost 

simpatectomia lombară chimică, prin 

injectarea de fenol sau alcool sub ghidaj 

fluoroscopic sau CT. Deşi este o metodă 

simplă şi complet neinvazivă [9], rezultatele 

la distanţă sunt mediocre, de cele mai multe 

ori temporare, datorită simpatectomiei 

incomplete şi revenirii la tonusul simpatic 

normal [10]; în plus, simpatectomia chimică 

este grevată de complicaţii redutabile ca 

şocul cardiogenic acut [11], paraplegie 

datorită injectării extradurale accidentale 

[12] şi leziuni ale ureterului sau joncţiunii 

pielo-ureterale [13]. 

Introducerea tehnicilor de chirurgie 

mimim invazivă a permis efectuarea 

simpatectomiei lombare prin abord 

retroperitoneoscopic, tehnică ce a făcut 

obiectul studiului nostru şi care ne-a dat 

depline satisfacţii, având, faţă de celelalte 

tehnici următoarele avantaje: 

- este mult mai precisă, fiind efectuată 

sub control vizual direct al lanţului 

simpatic [14]; 

- mărirea optică şi înalta definiţie oferă 

condiţiile unei disecţii de mare 

acurateţe, ceea ce o face foarte 

eficientă prin ridicarea completă a 

ganglionilor limfatici [15]; 

- curba de învăţare este relativ scurtă 

[4]; 

- rata incidentelor şi accidentelor 

intraoperatorii, precum şi a 

complicaţiilor postoperatorii este 

redusă [4]. 

 

CONCLUZII 

Simpatectomia lombară rămâne în 

continuare o opţiune de ales în arsenalul 

terapeutic al arteriopatiilor periferice 

Indicaţiile simpatectomiei lombare 

sunt bine codificate, vizând în general 

bolnavii cu arteriopatii periferice de stadiul 

III şi IV la care chirurgia reconstructivă este 

imposibilă sau contraindicată. 

Abordul retroperitoneoscopic asigură 

simpatectomiei lombare eficienţă maximă cu 

risc minim. 
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