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MAI ESTE ACTUAL JURĂMÂNTUL LUI HIPPOCRAT ?
E. Târcoveanu1 , A. Vasilescu1, Oana Epure1, D. Dorobăţ2
1) Clinica I Chirurgie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
2) Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi
SHORT TITLE: Jurământul lui Hippocrate
Hippocratic Oath
HOW TO CITE: Târcoveanu E, Vasilescu A, Epure O, Dorobăţ D. [The actuality of Hippocratic Oath]. Jurnalul de
chirurgie (Iaşi). 2013; 9(3): 205-207. DOI: 10.7438/1584-9341-9-3-1.

Jurământul lui Hippocrate reprezenta
baza morală şi dovada valorii etice a
medicinii din Grecia antică. Medicina în
Grecia Antică era influenţată de valorile
filozofiei clasice (Platon şi Aristotel).
Manuscrisul a fost redactat în a doua
jumătate a secolului al V-lea î.e.n. şi face
parte din Corpus Hippocraticum. [1-3]
Paternitatea Jurământului este o problemă
controversată [1-4] Ori de câte ori luăm în
discuţie medicina greacă din antichitate ne
referim direct la Hipocrate, dar acesta a trăit
în sec V-IV î.e.n. Până la el s-au scurs
aproape 2 milenii de evoluţie istorică cu
străvechi civilizaţii. S-a crezut că medicina
dinaintea lui Hipocrate a fost doar un
amestec de superstiţii şi empirism.
Afirmarea
medicinei
hipocratice
cu
excepţionalele sale înnoiri nu poate fi ruptă
de întreaga evoluţie a civilizaţiei elene din
perioadele anterioare. [5]
Jurământul lui Hippocrate indică mai
mult un etos decât o abordare profesională şi
este considerat piatra fundamentală pe care
se bazează profesiunea medicală și în zilele
noastre [1-5].
Volumul mare de publicaţii, istorice şi
medicale, referitoare la Jurământ reflectă,
fără îndoială, caracterul durabil, valabil chiar
şi după 2500 de ani de la redactare.
Hippocrate, pionier în medicină, dar şi
filozof de seamă, a denunţat aspectul
tehnocratic al profesiunii medicale şi
accentuează
elementele
umanistice,
Adresa de corespondenţă: Prof. Dr. Eugen Târcoveanu
Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi
Bd. Independenţei nr.1, 700111, Iaşi, România
Tel. / Fax: 0040 (0) 232 21 82 72
E-mail: etarcov@yahoo.com

afirmând că „medicul trebuie să introducă
înţelepciunea în medicină” [1-5].
Textul Jurământului este scurt şi
concis. Încă de la început, se invocă
Divinitatea ca martor al respectării acestui
legământ. Într-adevăr, pentru a putea îngriji
semenii tăi trebuie să ai har, să ai o
moralitate exemplară şi spirit de sacrificiu
[1-4].
Al doilea aspect important al
Jurământului îl reprezintă recunoştinţa față
de profesorii care te-au învăţat, faţă de
mentori, fapt care este neglijat uneori astăzi.
Mentorul medicului este pus sub semnul
egalităţii cu părinţii fizici: „Părinţii dau
viaţă, profesorii oferă viaţă adevărată” [15]. Recunoștința medicului faţă de mentor
este o expresie de gratitudine şi apreciere şi
validează relaţia lor. De asemenea, medicul
este obligat să considere pe fiii mentorului
ca fraţi şi să-i înveţe arta medicală fără
niciun onorariu, atât timp cât ei doresc,
extinzând relaţia medic - mentor la o
legătură de familie [1-5].
Jurământul
pledează
pentru
umanismul medicului. În afară de cunoştinţe
medicale, medicul este obligat să
răspândească în societate bazele morale şi
etice ale artei medicale, dar și ale conduitei
oamenilor.
În acelaşi timp se acreditează ideea,
care nu mai este valabilă astăzi, de a nu
răspândi cunoştinţele medicale publicului
larg [6].
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În Jurământ se subliniază importanţa
discernământului şi a judecăţii clinice a
medicului: „Voi prescrie tratament spre
beneficiul bolnavilor după capacitatea şi
judecata mea; îi voi feri de vătămare sau
nedreptate”. Medicul este obligat să-şi
folosească cunoştinţele împreună cu
raţionamentul în alegerea terapiei adecvate.
Jurământul exclude folosirea ştiinţei
medicale pentru scopuri non-etice sau
mercantile. Medicul era obligat să ofere
asistență medicală atât prietenilor cât şi
duşmanilor. [1-6]
Corpus
Hippocraticum
cuprinde
capitole întinse de chirurgie, incluzând
prognosticul şi terapia mecanismelor
vindecătoare de răni, aranjamentul sălii de
operaţie,
folosirea
instrumentelor
chirurgicale, tehnici de sutură, semnificaţia
rapidităţii şi a încetinelii în legătură cu
timpul de operaţie şi irigarea cu sânge a
ţesutului operat şi desigur, manuscrisele
monumentale despre rănile scheletale şi
craniene [5].
Jurământul ridică problema valorii
vieţii umane, interzice cu stricteţe fapte ale
medicului care ar putea duce la moartea
pacientului şi, de asemenea, oferirea de
remedii care să provoace avortul. Moartea şi
avortul sunt privite deopotrivă ca
întreruperea firului vieţii. Pentru grecii antici
respectarea condiţiilor de mai sus era
obligatorie pentru păstrarea purităţii vieţii
medicului [1-5]. Atitudinea de primire a
riscului, de a nu da înapoi în faţa posibilităţii
de salvare a vieţii unui om, de a risca totul,
chiar şi propria reputaţie, este o sarcină
severă şi plină de responsabilităţi. Hotărârea
nu poate fi luată decât sub imperiul
comandamentului terapeutic; momentul
definitoriu al deciziei, dincolo de care nu
mai există posibilitate de întoarcere, trebuie
să fie rezultatul îmbinării armonioase dintre
curajul lucid şi echilibrul în gândire.
Realizarea
acestor
performanţe
este
rezultatul a ani şi ani de muncă, observaţii şi
zbucium. Toate, inclusiv temperamentul
chirurgului, trebuiesc subordonate dictonului
hippocratic „primum non nocere”. Este,
poate, o formă a celui mai pur curaj, curajul

chirurgului de a se abţine de la realizarea
unui gest tehnic posibil şi care ar aduce
satisfacţii împlinirii de moment, atunci când
comandamentul terapeutic se opune.
Jurământul abordează şi relaţia
medicului cu pacienţii, este postulată etica,
abstinenţa şi puterea voinţei, care ar trebui să
caracterizeze medicul; forţa spiritului trebuie
să doboare puterea trupului [1-5]. Potrivit
Jurământului, doctorul ar trebui să aibă o
abordare psihosomatică şi nu una de
tehnocrat.
Jurământul reclamă confidenţialitatea
în practica profesiunii medicale (secretul
medical). Informaţiile în legătură cu boala
pacientului nu vor fi sub niciun motiv
dezvăluite oricărei alte persoane [1-5].
Concluzia
Jurământului
lui
Hippocrate, „fie ca opusul a tot ce am spus
aici să-mi fie soarta”, validează jurământul
medicului cu cea mai groaznică consecinţă
în cazul încălcării sale.
Valorile perene ale Jurământului lui
Hippocrate sunt atacate de caracterul
„tehnocrat” al medicinii moderne.
Jurământul a contribuit la stabilizarea
relaţiei tripartite dintre medic, pacient şi
boală, aşa cum aceasta a fost descrisă de
Hippocrate. Relaţia armonioasă a acestor trei
elemente este asigurată de o medicină
focalizată pe pacient, care a dat rezultate dea lungul mileniilor [1-6].
Reevaluarea actuală a Jurământului
Hippocratic arată că armonia triunghiului
interactiv centrată de bolnav a fost tulburată
de câţiva factori: dezvoltarea tehnologică,
mass-media şi cuantificarea matematică a
costurilor îngrijirilor medicale, factori care
au
adus
în
centrul
triunghiului
societatea / comunitatea.
Trebuie
însă
realizat un echilibru optim între interesul
comunităţii (costurile directe) şi îngrijirea
pacientului, toate depinzând de judecata
critică şi baza morală a medicului.
Jurnaliştii sunt avizi după spectaculos,
operaţii
nereuşite,
decese
suspecte,
complicaţii
neprevăzute,
infecţii
nosocomiale, care au scăzut încrederea
pacienţilor în medici şi în sistemul sanitar.
Trebuie să recunoaştem, totuşi, şi că unii
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medici fac publică reuşita unor intervenții
spectaculoase sau apariţia de noi tratamente
promiţătoare, încălcând uneori principiile
hippocratice ale confidenţialităţii şi eticii
medicale. De altfel, pentru a păstra
principiile hippocratice, „reclamele” la
tratamente şi „popularizarea” noilor
tehnologii sunt interzise de codurile
deontologice ale societăţilor profesionale
medicale din întreaga lume, discuţiile asupra
noilor metode terapeutice şi a rezultatelor
fiind permise doar în cadrul reuniunilor
ştiinţifice medicale.
Economia este o altă constrângere, din
cauza costului tratamentului şi reducerii
bugetelor alocate îngrijirii sănătăţii. Medicul
nu-şi mai poate practica arta fără a-i măsura
costul [6]. Spre exemplu, costul ridicat al
asistenţei chirurgicale face din chirurg un
militant în politica de sănătate a statului, de
care depinde dezvoltarea acestei ramuri
importante a medicinii şi, implicit, sănătatea
oamenilor. Pe de altă parte, calcularea
aritmetică a costurilor unui tratament este o
anomalie a sistemului economic actual cu
repercusiuni grave asupra stării de sănătate
actuale şi, mai ales, a generaţiilor viitoare.
Medicina timpului nostru a cunoscut o
evoluție impresionantă datorită progreselor
înregistrate în cercetarea fundamentală, în
mijloacele de explorare, în imunologie,
genetică, farmacologie, IT. Medicina bazată
pe dovezi – standardizarea procedurilor prin
ghiduri şi protocoale poate juca rolul de
„scut legal” împotriva acuzelor de
malpraxis, dar poate altera direcţiile
terapeutice.
În prezent medicul este supus unor
presiuni sociale şi economice de a modifica
direcţiile terapeutice potrivit preferinţelor
pacienţilor sau factorilor administrativi, la
rândul lor, puternic influenţaţi de massmedia şi opinia publică. Echilibrul relaţiei se
bazează pe discreţia şi caracterul fiecărui
medic pentru a reevalua factorii care
afectează relaţia cu pacienţii lui.
Hippocrate a sprijinit în scrierile sale
ideea că „pentru a fi un medic bun, trebuie
să fii mai întâi un om bun”. La aceasta am
adăuga că trebuie să ai har. Jurământul este

un antidot împotriva aroganţei profesionale,
obligând doctorii să-şi practice profesia în
modestie şi conştiinţă de sine, să-şi
recunoască limitele, să înveţe toată viaţa
pentru a îngriji mai bine pe bolnavi şi să
prevină boala. [1-6]
Este nevoie de o nouă abordare
medical-filosofică a pacientului şi a bolii.
Esenţa artei medicale, excelent ilustrată în
relaţia armonioasă pacient – medic - boală,
reumanizează medicina modernă, din care
dăruirea sufletească, divină a medicului,
tinde să dispară. Jurământul lui Hippocrate
serveşte la restabilirea armoniei acestei
relaţii.
O privire critică asupra Jurământului
lui Hippocrate demonstrează că este mai
actual ca oricând.
Medicul modern este obligat să ia în
considerare idealurile hippocratice ale
medicinii moderne şi să-şi reevalueze poziţia
personală în relaţia pacient - medic - boală.
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ROBOTIC ESOPHAGEAL SURGERY: UP-TO-DATE
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ROBOTIC ESOPHAGEAL SURGERY: UP-TO-DATE (Abstract): Esophageal cancer remains
an important health problem mainly due to the rising incidence of the adenocarcinoma of the
gastro-esophageal junction. Esophagectomy is often performed on a fragile patient with an
impaired nutritional status and requires often an open thoracic approach. Minimally invasive
techniques were accepted in treatment of esophageal cancer in order to decrease the morbidity and
postoperative mortality. However, several limitations of conventional minimally invasive
techniques (e.g. two-dimensional view, camera operator fatigue, lack of tactile feedback during
the complex maneuvers) imposed the use of surgical robots in esophageal surgery. We review the
literature data about the use of robotic assissted surgical techniques in esophageal surgery. The
postoperative outcomes, as well technical details and learning curve and training are highlighted.
KEY WORDS: ESOPHAGEAL CANCER; ESOPHAGECTOMY; MINIMALLY INVASIVE
SURGERY; ROBOTIC SURGERY
SHORT TITLE: Robotic esophageal surgery
HOW TO CITE:
țanu I, Radu I, Scripcariu V. Robotic esophageal surgery: up-to-date. Jurnalul de chirurgie
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INTRODUCTION
Esophageal cancer represents a major
health care problem in Europe, with a rising
incidence due to the increasing number of
adenocarcinomas developed in gastroesophageal reflux disease. It is the eight
most common cancers in the world and the
sixth most frequent cause of death, with a 5year survival of 17%.
Surgery is currently the only widely
available treatment that provides a realistic
possibility of cure for patients with gastric
and oesophageal cancer that has progressed
beyond the earliest stages.
Esophagectomy for esophageal cancer
is one of the most treacherous operations of
any done in surgery. First successful
esophageal resection was performed in 1877
by Czerny [1] in a patient with a cervical
esophageal tumor.
History of esophageal cancer surgery
was marked by the introduction of the

transthoracic esophagectomy techniques of
Ivor Lewis [2] (1946), the left thoracoabdominal approach popularized by Richard
H. Sweet and John H. Garlock [3], as well as
the 3-hole approach described by McKeown
[4] in 1976.
Transhiatal
esophagectomy
was
introduced into the mainstream by the
pioneering work of Mark B. Orringer [5] and
Herbert Sloan in 1978 and remains a popular
approach for esophageal resection. The most
frequently performed procedures for surgical
treatment of oesophageal carcinoma are
transthoracic esophagectomy (TTE) and
transhiatal esophagectomy (THE), but
controversy exists about the best surgical
treatment. TTE employs a combined
cervico-thoraco-abdominal resection, with
wide excision of the tumor and peritumoral
tissues as well as extended lymph node
dissection in the posterior mediastinum and
the upper abdomen. In contrast, THE
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employs
limited
cervico-abdominal
esophagectomy
without
formal
lymphadenectomy. To date, no single
procedure has emerged as superior in the
management of esophageal cancer. The
choice of a specific approach should be
tailored to individual patient characteristics
and surgeon expertise.
Esophagectomy has been associated
with high rates of morbidity and mortality.
In a retrospective study published in 1941
[6], on 191 patients, postoperative mortality
was 72%. In the mid 1970s the mortality rate
dropped to 29%, in the 1980s was 13%, and
in the 1990s was about 9% [6]. In the first
decade of 21st century the mortality rate
varies around 5%, depending of surgical
level of expertise and experience and global
morbidity rates range between 30% and
60%. Most common complications are
respiratory (pneumonia, pleural effusion,
ARDS, empyema) in 20% to 40% of all
patients [7]. Other major complications
include anastomotic leaks in 15% of cases,
cardiac arrhythmias, pulmonary embolism,
myocardial infarction, chylothorax and vocal
cord palsy [7]. Up to this moment there is no
study that clearly shows a benefit in terms of
postoperative mortality and morbidity
regarding surgical approach: transthoracic or
transhiatal esophagectomy. However the
neoadjuvant therapy improves the survival
rate in patients with locally advanced tumors
[7]. New advances in surgical therapy,
staging, postoperative care, could reduce
surgical morbidity and mortality. One of
these advances is minimally invasive
esophagectomy.
DEVELOPMENT OF MINIMALLY
INVASIVE TECHNIQUES
Minimally invasive approach was a
revolution in abdominal and thoracic
surgery. Smaller incisions and less
abdominal wall trauma contribute to less
postoperative pain, shorter hospitalization
and quicker recovery and improved
cosmetics results.
Minimally invasive surgery was found
to be feasible in the management of

abdominal and thoracic malignancies in
terms of safety, efficacy, and oncologic
value.
Laparoscopic techniques have been
widely adopted in a variety of foregut
procedures. Several limitations inherent to a
laparoscopic approach have prevented its
widespread use in some areas of general
surgery.
The
visualization
during
laparoscopic surgery is typically twodimensional and limited by camera operator
fatigue and abrupt movements. There is
diminished tactile feedback, and complex
maneuvers are sometime difficult secondary
to fixed trocar position and non-articulated
instruments. In addition, the length of the
instruments amplifies one’s natural tremor at
the tip of the instrument. During a standard
laparoscopic procedure, surgeons frequently
must stand in ergonomically awkward
positions for extended periods of time.
Minimally
invasive
transhiatal
esophagectomy was first reported by De
Paula et al. in 1995 [8] and by Swanstrom
and Hansen [9] in 1997. Luketich et al. [10]
described the combined thoracoscopic and
laparoscopic approach for esophagectomy.
Multiple minimally invasive approaches
have been described that combine
thoracoscopic or laparoscopic procedures
with various operative positions of the
patient and anastomotic techniques (Table I).
In a meta-analysis published in 2010
[11] that compares the outcomes of
minimally invasive esophagectomy (MIE)
versus open techniques it was showed that
minimally invasive techniques have the
same potential as open techniques in terms
of perioperative morbidity and 30-day
mortality, but with a descending trend for
minimally invasive techniques, with the
same outcomes regarding oncological
benefit. A faster postoperative recovery and,
therefore, a reduction in morbidity can be
achieved with MIE. Furthermore, less
mortality with the implementation of MIE
can be realised. In a more recent multicentre,
open-label, randomised controlled trial at
five study centres in three countries during
2009 and 2011 there were randomly
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assigned 115 patients to receive either open
transthoracic
or
minimally
invasive
transthoracic esophagectomy [12]. As for the
results, 29% patients in the open
esophagectomy group had pulmonary
infection in the first 2 weeks compared with
9% in the minimally invasive group
(RR=0.30, 95% CI: 0.12-0.76; P=0.005).
Nineteen (34%) patients in the open
esophagectomy group had in-hospital
pulmonary infection compared with seven
(12%) in the minimally invasive group
(RR=0.35, 95%CI: 0.16-0.78; P=0.005). As
for in-hospital mortality, one patient in the
open esophagectomy group died from
anastomotic leakage and two in the
minimally invasive group from aspiration
and mediastinitis after anastomotic leakage.
These findings provide evidence for the
short-term benefits of minimally invasive
esophagectomy for patients with resectable
oesophageal cancer.
Table I Minimally invasive esophagectomy (MIE)
techniques [13]
1) Thoracoscopic esophagectomy with laparotomy
and cervical anastomosis
2) Thoracoscopic esophagectomy with laparotomy
and intrathoracic anastomosis
3) Thoracoscopic esophagectomy with laparoscopy
and cervical anastomosis
4) Thoracoscopic esophagectomy with laparoscopy
and intrathoracic anastomosis
5) Laparoscopic gastric mobilization with
thoracotomy and intrathoracic anastomosis
6) Laparoscopic THE with cervical anastomosis
7) Laparoscopic hand-assisted THE with cervical
anastomosis
8) Laparoscopic esophagectomy with prone
thoracoscopic esophageal mobilization

Despite these better outcomes
minimally invasive is not widely accepted.
However surgical robots, or computerassisted tele-manipulators as they are more
properly described, allow the surgeon to
overcome many drawbacks of minimally
invasive techniques. Ergonomics are
improved as the surgeon sits at a console,

remote from the patient and manipulates
controls for the surgical instruments [14].
The computer eliminates tremor and scales
all motions to a selected degree. This allows
for very fine and precise movements of the
surgical instruments. Since the robotic
instruments are multi-articulated and capable
of a full range of motion, complex
maneuvers are possible (7 degree of
freedom). These articulated instruments
provide movements similar to the human
arm and hand. In addition, high-definition,
three-dimensional visualization provides
image detail and depth superior to that of a
standard laparoscopic system. The camera is
manipulated by a robotic arm controlled by
the operating surgeon. These features
translate to certain advantages during
complex foregut procedures when compared
to a standard laparoscopic approach. The
introduction of robotic technology into
general surgery heralded an expectation for
surgeons that many of the problems
associated
with
the
conventional
laparoscopic approach could be overcome.
Currently, the daVinci™ robot is the most
globally recognized telemanipulator device
worldwide; its use particularly in urology for
the robotic assisted prostatectomy is
unprecedented and the insurmountable
evidence from the literature demonstrates
not only comparable oncological outcomes
when compared with the open approach but
also the significant surgical as well as
functional outcomes [15].
DEVELOPMENT OF ROBOTIC
SURGERY
The AESOP (Automated Endoscopic
System for Optimal Positioning) system was
the first robotic device introduced in clinical
use in 1994 [16]. This device was developed
in association with Pentagon. AESOP holds
the laparoscope steady without wandering,
distraction, or fatigue. The laparoscope and
AESOP can be redirected manually by the
surgeon. It can be connected to the side of
operating table and can accept any rigid
laparoscope and facilitates solo surgeon
procedures.
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The next generation was the Zeus
robotic surgical system in 2001 [16] that
utilized the AESOP system for camera
manipulation with two additional multiarticulated arms.
At this time the da Vinci™ robotic
surgical
system
(Intuitive
Surgical,
Sunnyvale, CA, USA) is the only
commercially available robotic system. This
system consists of an operating console, a
patient-side cart, and a tower for the
insufflator and video electronics. The
surgeon sits at the operating console remote
from the patient, but usually within the same
room. The surgeon’s head rests on the
console where a high definition, threedimensional
stereoscopic
images
is
displayed. While in this position, the
surgeon is able to manipulate the camera and
two or three robotic arms in a more natural
and ergonomic position than is often
possible during standard laparoscopy. The
surgeon can toggle manual controls between
the camera and any two of the 3 additional
arms. The da Vinci’s surgical instruments
are designed to mimic the dexterity of the
human wrist [17] with a full seven degrees
of freedom: 1) in-aut; 2) rotation; 3) pitch at
wrist; 4) yaw at wrist; 5) pitch at fulcrum; 6)
yaw at fulcrum; 7) grip strength.
In addition, the robotic arms allow
improved motion stability with tremor
filtration and motion scaling, potentially
aiding fine movements [18].
In term of disadvantages the da Vinci
system, compared with traditional minimally
invasive surgery, requires a prolonged
operating room set-up period especially
early in the operative team experience. The
initial fixed cost of the equipment is very
high; the cost of the disposable instruments
is typically higher than for other minimally
invasive devices and maintenance costs are a
real concern for medical institutions [19].
The da Vinci system lacks tactile feedback
in a procedure where touch is an important
component, and nevertheless learning
procedures and training can be a challenge
even for experienced surgeons [16].

USE OF ROBOTIC SURGERY
FOR ESOPHAGEAL CANCER
Minimally invasive approaches to
esophagectomy using da Vinci system, have
been reported, using laparoscopic and
thoracoscopic techniques. By performing a
search on PubMed using “robotic
esophagectomy” terms we found 54 articles
related to this topic. After reading the
abstracts and eliminating the articles who
were not written in english and the articles
who were reviews we analysed a number of
22 articles. One articles presented the results
of an experimental study of cardiorespiratory and stress factors in esophageal
surgery using robot assisted thoracoscopic or
open thoracic approach in pigs [20]. The
robot assisted approach was associated with
improved intraoperative cardio-pulmonary
function and seems to be a less stressful
technique. In 2003 Horgan et al. [17]
reported their initial experience with a case
of
robotically
assisted
transhiatal
esophagectomy without major perioperative
complications, and with a benefit of a better
dissection and mobilization of the esophagus
through a laparoscopic approach. The next
year Kernstine et al. [21] reported the first
thoracoscopic dissection using the robot.
Other articles were focused on presenting
the initial experience using the robot either
in general or thoracic surgery [22,23], with
special interest in presenting technical
aspects of the interventions, early
postoperative outcomes.
First series of cases using the AEOSP
system was published in 2004 [24],
the authors from Japan compared
the intraoperative and postoperative
outcomes in patients receiving hand-assisted
laparoscopic surgery (HALS), video-assisted
thoracoscopic surgery (VATS) (15 patients)
and patients receiving open surgery (30
patients). In the AESOP group, the volume
of blood loss was significantly less, but the
total operation time was longer than in the
open group. There were no significant
differences in postoperative outcomes or the
incidences of morbidity and mortality
between the two groups.
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First European consecutive series of
cases was published in 2006 by a Dutch
group from University Medical Center
Utrecht [25] and included 21 patients with
esophageal
cancer
who
underwent
thoracoscopic esophagectomy with gastric
graft using cervical anastomosis using the
Da Vinci robotic system. The operating time
for the thoracoscopic phase was 180 min
(range 120-240 min) with a median blood
loss of 400 mL (range 150-700 mL),
pulmonary complications occurred in 10
patients (48%) and one patient died of a
trachea-gastric graft fistula.
Since then there were a total of 9
articles [26-34] presenting the results of
different surgical centers using the robot
assisted techniques with a total number of
229 patients. Surgical techniques included
60 transhiatal and 169 transtoracic
esophagectomies. Intraoperative blood loss
varied between 40 and 625 mL with a mean
operative time between 267 and 556
minutes. Mean number of harvested lymph
nodes varied between 14 and 38, when
comparing the number of resected lymph
nodes by performing a different technique,
transtoracic esophagectomy resulted in a
mean number of 26 nodes bigger than the
mean 17 nodes in the transhiatal technique.
Both techniques were associated with a
significant number of lymph nodes
according to the current recommendation for
an accurate staging.
Up to now there is no prospective
randomised study that clearly shows the
benefit of robotic esophagectomy. Based on
the results of a systematic review from 2010
[35], which included cohort studies (level 4)
and case reports (level 5), R0 resections were
obtained in 90% of cases, during a
transthoracic approach and the mean number
of harvested lymph nodes consisted with the
requirements for an accurate staging. The
overall 30-day mortality was 2.4%, with a
anastomotic leak rate of 18%. From all the
series pulmonary complications occurred in
25% of cases, vocal cord paralysis in 13%,
cardiac complications in 11% with thoracic
duct injury in 8% [35]. No functional

outcomes have been recorded from the
literature search in terms of quality of life
postoperatively.
Comparative
studies
focused on postoperative outcomes in terms
of morbidity [29,36] and showed similar
results, special interest was foud in reduction
of recurrent nerv injury [36]. In present,
there is a randomised controlled parallelgroup, superiority trial (Robot-assisted
Thoraco-laparoscopic
Esophagectomy
Versus Open Transthoracic Esophagectomy
ROBOT-NCT01544790)
designed
to
compare robot-assisted minimally invasive
thoraco-laparoscopic esophagectomy with
open transthoracic technique with primary
outcome the percentage of overall
complications and secondary outcome
mortality within 30 and 60 days, R0
resections,
operation
related
events,
postoperative recovery, oncologic outcomes,
cost-effectiveness and quality of life [37].
.
CONCLUSIONS
Due to the high technicality and the
elevated costs of the intervention there is
limited
experience
with
robotic
esophagectomy. Furthermore, minimally
invasive techniques for esophageal cancer
are still considered experimental surgery;
those techniques are performed in
specialised high-volume centers. In contrast
to the open procedures, robotics can improve
visibility in the thoracic cavity, improving
the exposure to the hiatus and the thoracic
apex through the relatively unyielding chest
wall incision.
One limitation is the fact that the
surgeon is physically separated from the
patient and is situated outside of the
operating field and could raise potential
safety concerns. The published data in
literature proves that robotic esophagectomy
is feasible with similar outcomes as
minimally invasive techniques. In order to
gain a widespread acceptance it is necessary
to obtain a reduction of costs, an improved
and accurate training of surgeons and
operating room personnel; these results
needs to be confirmed by randomized
studies.
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CALITATEA VIEŢII LA PACIENŢII CU NEOPLASM DE
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RECT VERSUS REZECŢIE ABDOMINO-PERINEALĂ
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QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED RECTAL CANCER:
ANTERIOR RECTAL RESECTION VERSUS ABDOMINOPERINEAL EXCISION
(Abstract): BACKGROUND: Despite advances in neoadjuvant treatment, rectal resection
remains the gold-standard treatment for rectal cancer. AIM: The aim of this study was to assess
the benefits of anal sphincter preservation and to compare the quality of life in terms of functional
outcome in long term survivors who underwent low (or ultra low) anterior resection with total
mesorectal excision to patients with abdominoperineal excision for locally advanced rectal cancer
with neoadjuvant therapy. MATERIAL AND METHODS: We retrospectively analyzed the
medical records of 319 patients who underwent surgery for rectal cancer from 2006 to 2011.
Quality of life in 69 eligible patients with preoperative treatment and rectal resection with total
mesorectal excision was assessed using the EORTC QLQ C 30 and EORTC QLQ CR29
questionnaires. We evaluated the overall status of quality of life and functional status of these
patients symptoms scale. High score for functional scores shows better function whereas high
symptom score shows more problems. Results were compared for patients with anal sphincter
preservation (SP, 20 patients) versus abdominoperineal excision (APE, 49 patients) using tStudent test for independent samples. RESULTS: The median follow up in 69 patients was 32
months (range 11-74 months, 32±2,3SD). Quality of life for our group is significantly higher than
the reference EORTC population (P < 0.001). Physical functioning (P = 0.050), cognitive
functioning (P = 0.039), emotional functioning (P = 0.006), physical and social functioning
(P = 0.005), constipation (P = 0.018), body image (P = 0.003), abdominal pain (P = 0.004),
embarrassment (P = 0.003) were significantly better for patients with SP. There was no significant
differences in the general symptoms of the radiochemotherapy treatment (mouth dryness, hair
loss, flavor). Most of the symptom scales like sexual interest, impotence, dyspareunia, diarrhoea
did not differ. APE patients suffered more from anxiety (P = 0.020). CONCLUSIONS: Patients
after APE have restrictions in their postoperative quality of life. Although avoidance of a
permanent colostomy is regarded as beneficial for patient´s quality of life by most surgeons,
patients undergoing sphincter sparing surgery may develop a number of functional problems.
KEY WORDS: QUALITY OF LIFE; RECTAL CANCER; NEOADJUVANT
RADIOTHERAPY; ANTERIOR RECTAL RESECTION; ABDOMINOPERINEAL EXCISION
SHORT TITLE: Calitatea vieţii după tratamentul cancerului de rect local avansat, radiotratat
Locally advanced rectal cancer: posttherapy quality of life
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INTRODUCERE
Tratamentul cancerului de rect şi a
complicaţiilor sale influenţează relaţiile
pacientului şi integrarea lui în societate,

afectând imaginea propriului corp, cu
repercursiuni negative asupra calităţii vieţii
[1]. Coborârea limitei inferioare de rezecţie
cu realizarea unei anastomoze colo-rectale
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sau colo-anale nu are influenţă negativă
asupra
prognosticului
oncologic
al
pacientului, dar pot determina o serie de
tulburări funcţionale prin disfuncţii ale
vezicii urinare, disfuncţii sexuale (în special
la bărbat) şi de evacuare a conţinutului
intestinal [2,3]. Deși evitarea unei colostomii
permanente este considerată benefică pentru
pacient, uneori calitatea vieții pacienților cu
anastomoze foarte joase poate fi precară,
datorită unei serii de probleme funcționale
[4].
Tratamentul
neoadjuvant
radiochimioterapic reduce riscul de recidivă
locală dar poate determina o serie de reacţii
adverse apărute la distanţă care pot influenţa
de asemenea, calitatea vieţii [5-7].
Scopul acestui studiului este de a
evalua calitatea vieţii pentru pacienţii cu
cancer de rect local avansat, cu
radiochimioterapie neodajuvantă care au
avut tratament chirurgical cu viză de
radicalitate oncologică (rezecţie anterioară
cu prezervarea sfincterului anal sau excizie
abdomino-perineală de rect).
Obiectivele studiului sunt: evaluarea
calității
vieții
pacienților
supuși
tratamentului neoadjuvant şi compararea
rezultatelor obținute cu valorile de referință
EORTC; evaluarea beneficiilor prezervării
sfincterului anal în cancerul de rect jos
situat, în ceea ce privește rezultatul
functional şi calitatea vieții.
MATERIAL ŞI METODĂ
Selecţia pacienţilor
În perioada 1 ianuarie 2006-31
decembrie 2011 au fost operaţi, cu viză de
radicalitate oncologică, în Clinica III
Chirurgie Spital „Sf. Spiridon” Iaşi, un
număr de 319 pacienţi diagnosticaţi cu
adenocarcinom rectal (tumoră situată sub 15
cm de marginea anală). Dintre aceştia, au
fost incluşi în acest studiu 69 de pacienţi
care au îndeplinit următoarele criterii:
pacienţii au fost supuşi tratamentului
neoadjuvant radio(chimio)terapic de lungă
durată; pacienţii nu au avut istoric personal
de iradiere a zonei pelvine; pacienții erau în
viaţă la data de 15 septembrie 2012 şi au

răspuns chestionarelor de apreciere a calității
vieţii trimise prin poștă.
Au fost excluși din acest studiu
pacienţii cu tumori rectale altele decât
adenocarcinoame, pacienţii care nu au fost
supuși
tratamentului
radioterapic
neoadjuvant,
pacienţii
cu
tratament
chirurgical paleativ şi pacienţii care nu au
răspuns chestionarelor trimise.
Caracteristicile clinice, tratamentul
neoadjuvant şi statusul tumoral al pacienţilor
incluși în studiu sunt prezentate în Tabelul I.
Tabel I Caracteristicile demografice, clinice,
anatomo-patologice şi de tratament neoadjuvant
Vârsta (ani)

63,53±11,87 (35-82)
Sex

M [n (%)]

48 (69,56)

F [n (%)]

21 (30,44)
Nivel pregătire / studii

studii medii [n (%)]

47 (68,11)

studii superioare [n (%)]

22 (31,89)

Clasificarea preterapeutică
Stadiul II [n (%)]

3 (4,35)

Stadiul III [n (%)]

59 (85,50)

Necunoscut [n (%)]

7 (10,15)

Clasificarea anatomo-patologică postterapeutică
0 [n (%)]

3 (4,35)

I [n (%)]

12 (17,39)

II [n (%)]

19 (27,53)

III [n (%)]

35 (50,73)

Doza radioterapie (Gy)

49,32± 3,24 (42-52,9)

Chimioterapie adjuvantă [n (%)]
DA [n (%)]

37 (53,62)

NU [n (%)]

32 (46,38)

Tratamentul chirurgical
Pacienţii au fost supuşi tratamentului
chirurgical cu viză de radicalitate oncologică
şi realizarea exciziei complete de mezorect
[8]. Alegerea intervenţiei chirurgicale s-a
realizat în funcţie de stadializarea
preterapeutică, localizarea tumorii, răspunsul
tumorii
la
tratamentul
neoadjuvant,
condiţiile intraoperatorii şi experienţa
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chirurgului. Au fost efectuate intervenţii
chirurgicale de prezervare a sfincterului anal
(rezecţii anterioare de rect considerate joase
şi foarte joase [9]) sau rezecţie abdominoperineală a rectului. Toate intervenţiile
chirurgicale au fost considerate R0 la
examinarea anatomo-patologică, iar în 3
cazuri răspunsul la tratamentul neoadjuvant
a fost complet (ypT0N0M0) (Tbelul I).
Evaluarea calităţii vieţii
Instrumentele
utilizate
pentru
măsurarea calităţii vieţii au fost formularele
omologate de către European Organisation
for Research and Treatment of Cancer
(EORTC), QLQ - C30 şi QLQ - CR29.
Formularul, manualul de calcul al scorurilor
şi valorile de referinţă [10,11] sunt
disponibile site-ulwww.eortc.be.
Au fost trimise un număr de 172 de
plicuri poştale conţinând cele 2 chestionare
în limba română la adresa pacienţilor. Aceste
chestionare au fost însoţite de un
consimţământ informat în care s-a explicat
pacientului conţinutul plicului, scopul
studiului şi modalitatea de completare a
chestionarelor precum şi un plic timbrat
necesar pentru expedierea chestionarelor
completate. Dintre plicurile trimise pentru
pacienţi, au fost recuperate un număr de 69
de plicuri conţinând răspunsurile la
chestionare, precum şi consimţământul
informat semnat de către pacient (rată de
răspuns de 40,11%). Pentru celelalte plicuri
trimise, fie nu s-a obţinut nici un răspuns, fie
adresa de destinaţie era validă.
Am evaluat statusul global al calităţii
vieţii, statusul funcţional şi scala de
simptome a acestor pacienţi. Intervalul de
timp de la tratamentul chirurgical până în
momentul completării chestionarului a fost
de 11-74 luni (32±2.3SD).
Chestionarul QLQ - C30 conţine 30 de
întrebări, care evaluează:statusul funcţional fizic
(întrebările
1-5),
emoţional
(întrebările21-24), cognitiv (întrebările20 şi
25), social (întrebările26 şi 27) şi
ocupaţional (întrebările6 şi 7);statusul
simptomelor – astenie (întrebările10, 12, 18),
greaţa şi vărsăturile (întrebările14, 15),

durerea (întrebările9, 19); statusul global al
calităţii vieţii – dificultăţi financiare
(întrebarea 28), dispnee (întrebarea 8),
insomnie (întrebarea 11), scăderea apetitului
alimentar (întrebarea 13), tulburări de tranzit
intestinal - constipaţia (întrebarea 16),
diareea (întrebarea 17).
Chestionarul QLQ - CR29conţine 17
întrebări, care evaluează:tulburările urinare
(întrebările 31-34); imaginea corporală
(întrebările
44-47);
funcţia
sexuală
(întrebările 56, 57); tulburări gastrointestinale (întrebările 35-39); tulburări de
defecaţie (50, 52, 53); efectele secundare
radio-chimioterapiei (întrebările 40-42);
probleme legate de prezenţa stomiei
(întrebările 48-55); tulburări psihice
(întrebările 43, 54).
Fiecare întrebare (1-28, 31-57) este
evaluată pe o scală de tip Likert de la 1 la 4,
astfel: 1) deloc; 2) puţin; 3) destul de mult;
4) foarte mult.
Cu cât valorile statusului sănătăţii
globale şi ale statusului functional sunt mai
mari, cu atât scorurile sunt mai ridicate, în
schimb valorile mari ale scalei de simptome
sunt direct proporţionale cu intensitatea
problemelor de sănătate [11].
Analiza statistică
Am calculat indicatorii tendinţei
centrale pentru fiecare variabilă. Pentru
compararea rezultatelor (mediile) am folosit
testul
t-Student
pentru
eşantioane
independente. Pragul de semnificaţie P a fost
fixat la 0,05.
Studiul a obţinut avizul etic favorabil
eliberat de Comisia de Etică a Cercetării din
cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie
,,Gr.T. Popa’’, Iaşi.
REZULTATE
Dintre cei 69 pacienţi operaţi cu viză
de radicalitate oncologică, 20 de pacienţi
(29%) au prezentat intervenţie chirurgicală
de prezervare a sfincterului anal, cu
anastomoză colo-rectală sau colo-anală
transabdominală realizată mecanic (40%,
n=8) sau manual (60%, n=12). Pentru 49 de
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pacienţi s-a efectuat rezecţie abdominoperineală de rect (71%), cu excizie de coccis
în 22 cazuri. În funcţie de tratamentul
chirurgical efectuat, pacienţii au fost
împărţiţi în două grupe: lotul 1 pacienţi cu
rezecţie
abdomino-perineală
de
rect
(colostomie permanentă), 49 pacienţi (71%)
şi respectiv, lotul 2, pacienţi cu prezervarea
sfincterului anal, 20 pacienţi (29%).
I) Evaluarea calităţii vieţii pacienţilor cu
neoplasm de rect supuşi tratamentului
neoadjuvant şi compararea rezultatelor
obţinute cu valorile de referinţă EORTC
Există diferenţe semnificative între
valorile de referinţă EORTC exprimate prin

media populaţiei şi media eşantionului
nostru (Tabel II). Se remarcă astfel că
statusul global de sănătate al eşantionului
nostru este semnificativ mai ridicat decât cel
al populaţiei de referinţă (P < 0,001).
Diferenţe semnificative au fost
obţinute şi pentru următorii parametri:
statusul funcţional, oboseala, greaţa şi
vărsăturile, durerea, insomnia, inapetenţa şi
dificultăţile financiare. Nu au fost
evidenţiate diferenţe semnificative în ceea ce
priveşte dispneea, constipaţia şi diareea.
Se observă un scor mult crescut pentru
astenie, greaţă şi vărsături comparativ cu
scorul de referinţă.
Pentru insomnii, scorul eşantionului
studiat este mult scăzut.

Tabel II Comparaţiadintre calitateavieţii pacienţilor din lotul studiat şi valorile de referinţă EORTC
Abreviere
EORTC

Scor de referinţă
EORTC (medie)

Scor eşantion
(medie)

Scor eşantion vs. scor
de referinţă (P)

Statusul global

QL

6,07

9

0,0001

Statusfuncţional
Fizic
Ocupaţional
Emoţional
Cognitiv
Social

PF
RF
EF
CF
SF

7,92
7,04
6,89
8,52
7,6

9,73
4,08
7,56
3,28
3,95

0,0001
0,0001
0,048
0,0001
0,0001

Simptome
Astenie
Greaţă, vărsături
Durere
Dispnee
Insomnie
Inapetenţă
Constipaţie
Diaree
Dificultăţifinanciare

FA
NV
PA
DY
SL
AP
CO
DI
FI

3,47
0,7
2,4
1,74
3,05
1,91
1,58
1,66
1,36

6,53
2,73
3,91
1,59
1,98
1,57
1,65
1,56
2,43

0,0001
0,0001
0,0001
NS
0,0001
0,003
NS
NS
0,0001

Scala

II) Evaluarea calităţii vieţii pacienţilor în
cele două loturi
Rezultatele obţinute prin analiza celor
două loturi de pacienţi le-am clasificat în
următoarele categorii: statusul global al
calităţii vieţii, statusul funcţional, statusul
simptomelor, tulburările urinare, imaginea
corporală, funcţia sexuală, tulburări gastrointestinale şi de defecaţie, efectele secundare
generale ale radio-chimioterapiei, tulburări
psihice (Tabelul III).

A) Statusul global al calităţii vieţii
S-au
evidenţiat
diferenţe
nesemnificative în ceea ce priveşte dispneea,
insomnia, scăderea apetitului, diareea şi
dificultăţile financiare.
În schimb, în privinţa constipaţiei, s-au
găsit diferenţe semnificative între cele 2
loturi, în sensul că persoanele cu colostomie
au o incidenţă a constipaţiei mai crescută
faţă de cei fără colostomie (1,77 ± 0,96 vs
1,35 ± 0,48, P = 0,018).
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Evaluând starea generală de sănătate,
(întrebările 29, 30), nu s-au găsit diferenţe
semnificative între cele 2 loturi de pacienţi:
8,65 ± 2,43 vs 9,85 ± 2,88, P = 0,084.
B) Statusul funcţional
Persoanele cu intervenţie chirurgicală
de prezervare a sfincterului anal (lotul 2) au

un scor funcţional (4,36 ± 1,98 vs 3,4 ± 1,35,
P = 0,050), o funcţie cognitivă (3,51 ± 1,44
vs 2,75 ± 1,11, P = 0,039), emoţională
(8,14 ± 2,81 vs 6,15 ± 2,18, P = 0,006),
funcţie socială (4,34 ± 1,86 vs 3 ± 1,37,
P = 0,005) semnificativ calitativ mai ridicate
faţă de persoanele care prezintă colostomie
definitivă.

Tabelul III Calitatea vieţii în cele două loturi (EORTC QLQ - C30 şi QLQ - CR29)
caracteristică

Categorie EORTC

Starea generală de sănătate
Status global de sănătate
Constipaţie
Scor funcţional
Funcţie cognitivă
Statusul funcţional
Funcţie emoţională
Funcţie socială
Oboseala
Statusul simptomelor
Durere
Pierderi de urină neintenţionate
Tulburări urinare
Frecvenţa urinării
Dureri abdominale
Tulburări gastrointestinale
Balonare
Anxietate
Tulburări psihice
Jenă
Imaginea corporală

Imaginea corporală

Lot

Medie

DS

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

8,65
9,85
1,77
1,35
4,36
3,4
3,51
2,75
8,14
6,15
4,34
3
6,89
5,65
4,14
3,35
1,71
1,2
4,97
4
1,79
1,3
1,95
1,55
2,51
1,95
2,38
1,4
6,32
4,40

2,43
2,88
0,96
0,48
1,98
1,35
1,44
1,11
2,81
2,18
1,86
1,37
2,11
2,27
1,55
1,34
0,79
0,52
1,42
1,37
0,88
0,47
0,73
0,68
0,98
0,82
0,83
0,59
2,53
1,93

P
0,084
0,018
0,050
0,039
0,006
0,005
0,033
0,050
0,003
0,011
0,004
0,036
0,020
0,003
0,003

DS Deviaţia standard

C) Statusul simptomelor
Persoanele care prezintă prezervarea
sfincterului anal, au un nivel de durere
(4,14 ± 1,55 vs 3,35 ± 1,34, P = 0,050) şi de
oboseală (6,89 ± 2,11 vs 5,65 ± 2,27,

P = 0,033) semnificativ mai scăzut faţă de
persoanele
care
prezintă
colostomie
definitivă. Din punct de vedere al stării de
greaţă, nu s-au notat diferenţe semnificative
statistic.
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D) Tulburările urinare
Evaluarea tulburărilor urinare au arătat
diferenţe semnificative în ceea ce priveşte
pierderile
de
urină
neintenţionate
(1,71 ± 0,79 vs 1,20 ± 0,52, P = 0,003) şi
frecvenţa urinării (4,97 ± 1,42 vs 4 ± 1,37,
P = 0,011), care sunt mai frecvente la
pacienţii purtători de colostomie.
E) Imaginea corporală
Pentru imaginea corporală, am găsit
diferenţe semnificative între cele 2 loturi, în
sensul că pacienţii purtători de stomie se
simt mai puţin atractivi şi mai puţin
feminini / masculini
(6,32 ± 2,53
vs
4,40 ± 1,93, P = 0,003).
F) Funcţia sexuală
Atât pacienţii stomizaţi cât şi cei cu
prezervarea sfincterului anal prezintă un
interes sexual scăzut, asociat de dispareunie
şi impotenţă sexuală scăzută. Nu există
diferenţe semnificative între cele 2 loturi
studiate.
G) Tulburări gastrointestinale
Din punct de vedere al evaluării
gastro-intestinale,
durerile
abdominale
(1,79 ± 0,88 vs 1,30 ± 0,47, P = 0,004) şi
meteorismul abdominal (1,95 ± 0,73 vs
1,55 ± 0,68, P = 0,036) sunt semnificativ
mai frecvente la persoanele purtătoare de
stomie faţă de persoanele cu prezervarea
sfincterului anal. Nu am găsit diferenţe
semnificative între cele 2 loturi în ce priveşte
eliminările de mucus şi sânge în scaun,
precum şi a frecvenţei scaunelor.
H) Efectele secundare generale ale
radio-chimioterapiei
Nu am găsit diferenţe semnificative
între cele 2 loturi în ceea ce priveşte efectele
generale secundare ale radio-chimioterapiei:
uscarea gurii, pierderea părului, gustul.
I) Tulburări psihice
Pacienţii purtători de colostomie
prezintă un nivel semnificativ mai ridicat în
ceea ce priveşte anxietatea (2,51 ± 0,98 vs
1,95 ± 0,82, P = 0,020) şi jena (2,38 ± 0,83

vs 1,40 ± 0,59, P = 0,003) faţă de pacienţii
fără stomie.
III) Evaluarea calităţii vieţii pacienţilor de
sex masculin vs feminin
Evaluarea statusului global de sănătate
nu a evidenţiat diferenţe semnificative între
pacienţii de cele două sexe.
Am particularizat analiza pentru
fiecare factor al variabilei dependente
„calitatea vieţii”. Persoanele de sex
masculin au impotenţa sexuală mai frecventă
faţă de persoanele de sex feminin (1,8 ± 1,12
vs 1,15 ± 0,37D P < 0,0001) şi funcţie
socială
deficitară
(4,25 ± 1,94
vs
3,21 ± 1,27, P=0,030), semnificativ mai
ridicată faţă de persoanele de sex feminin.
Nu au fost notate alte diferenţe semnificative
între cele 2 loturi.
DISCUŢII
Studii din literatură efectuate pe loturi
mari de pacienţi nu au evidenţiat diferenţe
semnificative între pacienţii purtători de
stomă şi pacienţii la care s-a prezervat
sfincterul anal [12]. Aceste studii evaluează
global pacienţii cu neoplasm de rect,
incluzând atât pacienţii care au avut
tratament neoadjuvant cât şi pacienţi fără
tratament neoadjuvant. Efectele secundare
imediate cât şi cele pe termen lung ale radiochimioterapiei pot influenţa calitatea vieţii
acestor pacienţi [13,14].
Studiul nostru conţine un număr mic
de pacienţi, completarea chestionarelor s-a
făcut după o perioadă de timp postoperatorie
variabilă. Fiind un studiu retrospectiv, nu sau completat aceste chestionare în dinamică.
Numărul mic de chestionare completate este
rezultatul unui grad scăzut de receptivitate al
pacienţilor, datorat sensibilităţii subiectului
abordat.
Numărul pacienţilor purtători de
stomie în lotul nostru a fost mai mare,
deoarece în perioada analizată, excizia
abdomino-perineală de rect a fost intervenţia
chirurgicală efectuată mai frecvent de către
chirurgi în detrimentul intervenţiei de
prezervare a sfincterului anal.
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Comparaţia dintre calitatea vieţii
pacienţilor din studiul nostru şi valorile de
referinţă calculate de EORTC a arătat
diferenţe semnificative. Trebuie menţionat
faptul că valorile de referintă au fost
calculate de EORTC în urma unor studii
derulate în tările din vest, deci într-un spaţiu
economic dezvoltat, cu o calitate globală a
vieţii ridicată. În plus, chestionarele
prezentului studiu au fost completate după o
perioadă variabilă de la intervenţia
chirurgicală (medie de 32 luni), într-o
perioadă de declin economic pentru ţara
noastră. Aceste diferenţe semnificative pot fi
explicate şi de alte variabile, cum ar fi:
tratamentul neoadjuvant, comorbidităţile,
complicaţiile postoperatorii sau asocierea
chimioterapiei adjuvante. Nu au fost evaluaţi
aceşti factori pentru a aprecia contribuţia lor
la crearea acestor discrepanţe.
În lotul de pacienţi analizat de noi,
prezenţa stomiei are impact negativ
semnificativ asupra statusului social, fizic şi
mental al pacienţilor, prin efectul asupra
imaginii corporale şi prin problemele
asociate îngrijirii stomei, rezultate similare
cu cele din literatură [15-17].
Tulburările legate de colostomie au un
rol esenţial în dezechilibrele psihosomatice.
De o bună funcţionalitate a stomei depinde
confortul şi adaptabilitatea la situaţia nou
creată. Acest lucru susţine necesitatea unui
stoma-terapeut, specializat în consiliere şi
ajutor pentru aceşti pacienţi, fie că este un
pacient cu stoma permanentă sau definitivă
[18].
Prezervarea sfincterului anal cu
realizarea une anastomoze joase nu modifică
semnificativ calitatea vieţii, fiind efectuată
atunci când condiţiile locale o permit [12].
CONCLUZII
Pacienţii cu rezecţie abdominoperineală de rect prezintă unele restricţii ale
calităţii vieţii. Evaluarea calităţii vieţii
pacienţilor cu neoplasm de rect jos situat, cu
radiochimioterapie neoadjuvantă trebuie
raportată la statusul preoperator. Studii de
evaluare a calităţii vieţii sunt utile, deoarece
furnizează informaţii importante ce pot duce

la îmbunătăţirea metodelor terapeutice
pentru pacienţii cu neoplasm rectal, scăzând
morbiditatea şi îmbunătăţind prognosticul.
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INTERPOZIŢIA COLICĂ ÎN RECONSTRUCŢIILE
ESOFAGIENE (ESOFAGOCOLOPLASTIA)
R.M. Neagoe1 , Sala Daniela1, D. Zamfir1 , S. Bancu1, L. Kiss2
1) Clinica Chirurgie II, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş
2) Clinica Chirurgie I, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
COLON
INTERPOSITION
FOR
ESOPHAGEAL
RECONSTRUCTION
(ESOPHAGOCOLOPLASTY) (Abstract): BACKGROUND: The colon is considered, after the
stomac, a well-functioning and durable esophageal substitute. For esophageal reconstruction, an
isoperistaltic colon graft is preferable because the antiperistaltic reconstruction could be
associated with significant functional anomalies. AIM: The purpose of this retrospective study is
to investigate the feasibility of colon interposition procedures as surgical option for esophageal
reconstruction. METHODS: Between 1997 and 2012, 40 consecutive patients underwent colon
interposition in our surgical department. The main indications were caustic injury and cancer of
the esophagus; we reviewed clinical and operative data, intensive care unit and histopathological
protocols. RESULTS: There were 24 patients (60.0%) with caustic injuries of the esophagus, 13
patients with esophageal cancer (32.5%) and 3 patients with other esophageal pathologies (7.5%).
Ileocolon grafts were the prefered method for interposition, with the left colon graft being used
mainly as a „salvage” procedure. The retrosternal route was prefered in bypass procedures; the
posterior mediastinal route was applied only after curative esophagectomies. We performed handsewn anastomosis in the neck in all cases. One patient required microvascular surgery. The
overall postoperative morbidity rate was 57.5% (n=23); the most common complications were
pulmonary complications, anastomotic leakage, colon graft necrosis and late cervical anastomosis
stenoses. In hospital mortality was 7.5%. CONCLUSION: Despite the high rate of postoperative
morbidity, the colon interposition is a feasible procedure for esophageal reconstruction.
KEY WORDS: ESOPHAGUS; CAUSTIC STENOSIS; ESOPHAGEAL CANCER;
ESOPHAGEAL PERFORATION; COLON INTERPOSITION; ESOPHAGOCOLOPLASTY
SHORT TITLE: Esofagocoloplastia
Esophagocoloplasty
HOW TO CITE:
[Colon interposition for esophageal reconstruction
(esophagocoloplasty)] Jurnalul de chirurgie (Iaşi). 2013; 9(3): 225-233. DOI: 10.7438/1584-9341-9-3-4.

INTRODUCERE
Interpoziţia colică, esofagocoloplastia,
este o modalitate de reconstrucţie a
esofagului indicată în primul rând în boli
benigne sau malformaţii ale esofagului
(stenoze caustice, atrezii esofagiene, forme
avansate ale acalaziei cardiei etc) [1].
Această metodă se poate folosi şi în
afecţiunile maligne ale esofagului dar nu
este considerată o variantă de primă intenţie,
fiind
indicată
doar
atunci
când
esofagogastroplastia nu este posibilă datorită
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afectării concomitente sau chirurgiei gastrice
anterioare [1,2].
Esofagocoloplastia este o operaţie
standardizată, cu bune rezultate pe termen
lung, dar asociază complicaţii postoperatorii
deloc neglijabile: fistule anastomotice,
pneumonii şi colecţii pleurale, infecţii de
plagă, necroze de grefon [3,4].
Scopul acestui studiu este de a analiza
rezultatele obţinute după esofagocoloplastiile
efectuate în serviciul nostru chirurgical în
ultimii 15 ani.
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MATERIAL ŞI METODĂ
Această analiză retro-, dar şi
prospectivă urmează unui studiu pe tema
generală a reconstrucţiilor esofagului,
publicat anterior [5]. În studiul de faţă am
analizat foile de observaţie, protocoalele
operatorii şi anatomopatologice şi am inclus
iniţial în baza noastră de date rezultatele
tuturor reconstrucţiilor esofagiene efectuate
în perioada 1997-2012, în Clinica Chirurgie
II, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Mureş.
În perioada analizată s-au efectuat 187
de reconstrucţii esofagiene la un număr de
184 de pacienţi, diagnosticaţi cu afecţiuni
heterogene ale esofagului, în marea
majoritate a cazurilor fiind vorba despre
stenoze caustice şi cancere esofagiene.
Criteriile de includere au fost:
esofagocoloplastii efectuate pentru stenoze
caustice, plastii colice efectuate pentru
cancer esofagian (după rezecţia esofagului
sau ca metodă de paliaţie chirurgicală), după
perforaţii sau afecţiuni esofagiene rare sau
coloplastii secundare după necroza unui
substitut esofagian.
Am
exclus
pacienţii
cu
gastroesofagoplastii
după
rezecţiile
esofagiene (120 cazuri), pe cei cu bypass
gastric efectuat ca metodă paliativă a
disfagiei (22 cazuri) precum şi pacienţii cu
alte tipuri de reconstrucţii esofagiene (ansa
liberă, plastii miocutanate - 2 cazuri).
În final a rezultat un lot de 40 de
pacienţi la care, în perioda menţionată, au
fost efectuate 41 de reconstrucţii esofagiene
colice (21,8% din numărul total de
reconstrucţii).
Reconstrucţiile
colice
efectuate la aceşti pacienţi au fost
ileocoloesofagoplastia sau plastia colică
stângă.
Studiul
imagistic
al
stenozei
esofagiene s-a bazat pe radiografia baritată şi
endoscopia digestivă superioară. Dacă în
cazul stenozelor postcaustice radiografia
baritată rămâne o investigaţie extrem de utilă
în planificarea intervenţiei (Fig. 1), în cazul
stenozelor maligne această investigaţie este
complementară endoscopiei, care permite
atât vizualizarea leziunii cât şi prelevarea de

biopsii. În toate cazurile s-a efectuat
pregătirea mecanică, preoperatorie, a
colonului; colonoscopia nu s-a efectuat de
rutină, fiind rezervată cazurilor la care exista
suspiciunea unei patologii colice asociate
(vârstnici, tulburări de tranzit intestinal).
Alte examinări efectuate în perioada de
pregătire preoperatorie au fost: probele
respiratorii şi radiografia toracică, ecografia
sau
tomografia
toraco-abdominală.
Examenul cardiologic a fost efectuat la toţi
pacienţii. Toţi pacienţii au semnat un
consimţământ informat.

Fig. 1 Tranzit baritat: A Stenoză esofagiană
completă; B Stenoză esofagiană incompletă

Tehnica chirurgicală
De cele mai multe ori a fost utilizat
pentru reconstrucţie ileocolonul drept; acesta
a fost mobilizat, după care anatomia
vasculară a fost atent analizată prin palpare
şi transiluminare (tipul de vascularizatie,
calitatea arcadei marginale). Trunchiul
principal vascular a fost de cele mai multe
ori colica medie, arterele ileo-colică şi colica
dreaptă fiind clampate şi apoi ligaturate. În
cazul în care a fost utilizat colonul stâng,
trunchiul principal a fost tot artera colică
medie, ramura ascendentă a colicei stângi
fiind clampată şi ligaturată. Dacă
vascularizaţia grefonului colic a fost
considerată corespunzatoare, s-a trecut la
transecţia acestuia. Grefonul, protejat în
câmpuri umede, a fost trecut iniţial
retrogastric unde s-a efectat anastomoza
cologastrică termino-laterală şi apoi
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ascensionat la nivel cervical pe cale
retrosternală. Tunelul retrosternal a fost
realizat prin abordul bipolar abdominal şi
cervical.
În două cazuri s-a practicat rezecţia
manubriului sternal, datorită compresiei
evidente pe care acesta o realiza asupra
porţiunii terminale a grefonului colic.
Timpul abdominal s-a încheiat prin
restabilirea continuităţii digestive cu
anastomoza ileo-colică sau colo-colică şi
închiderea breşelor mezenterice.
Anastomoza cervicală s-a efectuat de
fiecare dată manual, monoplan; în 3 cazuri
anastomoza s-a realizat în 2 planuri sau prin
intubarea bontului esofagian în colon.
Deschiderea cavităţilor pleurale a
impus pleurostomia. În ultima perioadă am
efectuat de rutină jejunostomia de
alimentaţie.
Pacienţii au fost iniţial monitorizaţi în
terapie intensivă până la detubare şi
stabilizarea funcţiilor vitale.
Au fost notate evoluţia imediat
postoperatorie,
necesitatea
suportului
ventilator prelungit, numărul de zile
petrecute în serviciul de terapie intensivă şi
în spital, complicaţiile postoperatorii.

Alimentaţia enterală s-a început odată
cu reluarea tranzitului intestinal, pe sonda
nazogastrică sau cea de jejunostomie;
alimentaţia per os s-a început după
verificarea anastomozei cervicale cu
gastrografin, efectuată de regulă între zilele
7 - 9 postoperator.
A
fost
notată
mortalitatea
intraspitalicească, pe care am definit-o ca
totalitatea deceselor apărute în primele 30 de
zile postoperator.
Analiza statistică
Analiza statistică s-a efectuat prin
utilizarea programului MedCalc (bvba
Version 12.3.0, Mariakerke, Belgia). Testul
t-Student a fost aplicat pentru a evalua
diferenţele între variabilele continue
(exprimate prin medie ± deviaţia standard);
Testul chi-pătrat (χ2) a fost utilizat pentru
variabilele
categorice
(exprimate
procentual). Diferenţele între variabilele
non-parametrice (exprimate prin mediană şi
interval) au fost comparate utilizând testul
Mann-Withney U. Analiza supravieţuirii s-a
efectuat prin utilizarea curbelor Kaplan
Meyer. Semnificaţia statistică a fost
considerată la o valoare P < 0,05.

Tabel I Caracteristicile pacienţilor şi tipurile de intervenţie
SC

CE

Alte cauze rare

Total

24 (60%)

13 (32,5%)

3 (7,5%)

40

B

9 (37,5%)

10 (76,9 %)

2 (66,7 %)

21 (52,5%)

F

15 (62,5%)

3 (23,1 %)

1 (33,3 %)

19 (47,5 %)

48 (17-83)

52 (19-73)

53 (50-71)

51 (17-83)

CD

20

11

3

34 (82,9%)

CS

5

2

0

7 (17,1 %)

RS

23 (95,8%)

5 (38,46%)

3 (100%)

31 (75,6 %)

OT

1 (4,16%)

8 (61,54%)

-

9 (21,9 %)

PS

1 (4,16%)

-

-

1 (2,4 %)

18.5 (11-46)

18 (11-29)

21 (14-31)

18.5 (11-46)

9 (4-18)

6 (4-26)

8,5 (7-10)

8.5 (4-26)

Număr de pacienţi [n (%)]
Sex [n (%)]
Vârsta [mediana (range)]
Tip eofagocoloplastie

Calea de ascensionare [n (%)]

Spitalizare (zile) [mediana (range)]
Spitalizare ATI (zile) [mediana (range)]

CE cancer esofagian; SC stenoza caustica; CD colon drept; CS colon stâng;
RS retrosternal; OT ortotopic; PS presternal
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REZULTATE
Au fost 21 de bărbaţi (52,5%) şi 19 de
femei (47,5%), având o mediană a vârstei de
51 de ani (limite 17-83 de ani). Mediana
vârstei în cazul stenozelor a fost de 48 de
ani, iar în cazul cancerelor esofagiene de 52
de ani (test Mann Whitney, P = 0,36) (Tabel
I).
Prin testul chi pătrat aplicat în relaţia
dintre sexe şi analiza stenozelor caustice sau
a cancerelor a rezultat un p semnificativ
statistic (P = 0,03). Astfel în cazul
stenozelor postcaustice, analiza datelor
demografice a scos în evidenţă afectarea
predilectă a femeilor (raport femei / bărbaţi
1,6 / 1) aflate la vârste active, dominând
decadele 3 - 5 de viaţă. În cazul
esofagocoloplastiilor efectuate după rezecţia
esofagului pentru cancer sau ca metodă
paliativă chirurgicală, notăm predominenţa
clară
a
sexului
masculin
(raport
bărbaţi / femei 3,3 / 1).
Colonul a fost utilizat ca soluţie de
primă intenţie în 26 de cazuri (63,4%); în 15
cazuri (36,4%) s-a ajuns la utilizarea lui
datorită patologiei gastrice asociate,
intervenţiilor chirurgicale precedente sau
complicaţiilor necrotice ale unor grefoane
iniţiale.
La cei 24 de pacienţi cu stenoză
caustică severă, au fost efectuate 25 de
esofagocoloplastii, în marea majoritate a
cazurilor fiind preferate plastiile ileo-colice
izoperistaltice (20 cazuri). Am utilizat
plastia colică stângă electiv doar la 4 cazuri
şi de necesitate la o reintervenţie pentru o
necroză a unei plastii ileocolice retrosternale
iniţiale; aici s-a extras grefonul ileocolic
complet necrozat şi s-a efectuat iniţial
esofagostomă cervicală, jejunostomie de
alimentaţie, lavaje si drenaje multiple
asociate tratamentului intensiv de combatere
a şocului septic. La 53 de zile s-a
reintervenit practicându-se o plastie colică
stangă presternală.
Calea preferată de ascensionare a
colonului a fost retrosternală; am utilizat
calea presternală la cazul de necroză a
grefonului ileo-colic retrosternal.

În cazul unui pacient tânăr cu stenoză
caustică s-a preferat o esofagectomie iar
ascensionarea grefonului s-a facut ortotopic
în mediatsinul posterior.
La pacienţii cu cancer esofagian
(n=13), esofagocoloplastia a fost practicată
doar atunci când nu a putut fi utilizat
stomacul pentru reconstrucţia esofagiană:
rezecţii gastrice în antecedente, patologie
gastrică asociată. Intervenţiile gastrice
antecedente au fost notate la 8 pacienţi
(61,5% din cazurile cu neoplasm esofagian):
2 gastrectomii totale, 4 rezecţii gastrice
parţiale, 2 fundoplicaturi pentru hernie
hiatală. În 5 cazuri (38,5% din cazurile cu
neoplasm esofagian) s-a constatat invazia
tumorală concomitentă a stomacului.
La acest lot de pacienţi (n=13)
interpoziţia colică a urmat esofagectomiei
transtoracice sau transhiatale în 9 cazuri; în
restul situaţiilor (n=4) esofagocoloplastia a
constituit modalitatea de bypass chirurgical
al unei tumori esofagiene inoperabile.
Am utilizat interpoziţia colică după 5
esofagectomii transtoracice pentru cancer
scuamos al esofagului mijlociu sau inferior;
reconstrucţia s-a realizat prin ileo-coloplastie
(n=4) şi plastie colică stângă (n=1). În 4
cazuri esofagectomiile s-au practicat pe cale
transhiatală;
trei
pacienţi
prezentau
carcinoame
scuamoase
iar
unul,
adenocarcinom.
S-au efectuat 3 ileocoloplastii şi o
pastie colică stângă. Localizarea, tipul
histologic, calea de ascensionare a colonului
sunt redate în Tabelul II.
La 8 pacienţi esofagectomia a fost
considerată radicală, fără rest tumoral
macroscopic, calea aleasă de ascensionare a
grefonului colic fiind ortotopică. La un caz
tumora infiltra pericardul, rezecţia fiind
paliativă; în această situaţie grefonul a fost
ascensionat retrosternal.
La 4 pacienţi cu tumori esofagiene
inoperabile a fost folosită esofagocoloplastia
ca metodă de paliaţie chirurgicală a disfagiei;
toţi prezentau tumori ale esofagului inferior
ce infiltrau şi stomacul s-au practicat
ileocoloesofagoplastii retrosternale.
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Celelalte indicaţii de reconstrucţie
esofagiană folosind interpoziţia colică au
fost:
- achalazia cardiei (n=1): după două
tentative nereuşite de miotomie cu
fundoplicatură Dor pacientul prezenta
disfagie severă persistentă şi ulcer
peptic fără răspuns la tratament
dilatator; s-a practicat plastie ileocolică
retrosternală;
- perforaţie iatrogenă (endoscopică) a
esofagului toracic (n=1): s-a practicat
esofagectomie
de
urgenţă
şi
reconstrucţie în timpul doi cu ileocolon izoperistaltic retrosternal şi

supercharge al arterei ileocolice la
mamara internă;
- reintervenţie pentru necroză de grefon
gastric (n=1): necroză parţială a
grefonului gastric ortotopic după o
esofagectomie pentru un cancer
medioesofagian. A urmat o stare
septică cu mediastinită, ce a impus
extragerea grefonului gastric cu
esofagostomie cervicală, jejunostomie
de alimentie, drenaj, lavaj şi tratament
intensiv de combatere a şocului septic.
La patru săptămâni s-a efectuat o
plastie retrosternală cu ileo-colon, cu
evoluţie ulterioară favorabilă.

Tabel II Esofagocoloplastii la pacienţii cu cancer esofagian

Tip esofagocoloplastie

Calea de ascensionare

Localizarea tumorii

Tip histologic

ETT

ETH

Bypass

Total

CD

4

3

4

11

CS

1

1

-

2

RS

1

-

4

5

OT

4

4

-

8

PS

-

-

-

-

Superior

-

-

-

-

Mijlociu

4

3

-

7

Inferior

1

1

4

6

CSC

5

3

1

9

AK

-

1

2

3

Carcinosarcom

-

-

1

1

ETT esofagectomie transtoracică; ETH esofagectomie transhiatală; CD colon drept; CS colon stâng;
RS retrosternal; OT ortotopic; PS presternal; CSC carcinom scuamocelular; AK adenocarcinom.

Durata de spitalizare a pacienţilor din
studiul nostru a variat de la 11 la 46 de zile
cu o mediană de 18,5 zile. Mediana zilelor
de spitalizare pentru pacienţii cu stenoze
caustice a fost de 18,5 (11-46) zile, iar
pentru pacienţii cu cancere esofagiene de 18
(11-29) zile (test Mann Whitney, P = 0,66).
Durata spitalizării serviciul de terapie
intensivă a variat de la 4 la 26 de zile cu o
mediană de 8,5 zile, fiind mai scurt la
pacienţii cu neoplazii esofagiene (Tabelul I),
dar fără semnificaţie statistică (P = 0,06).

35 de pacienţi (87,5%) au primit
transfuzii intraoperator, cu o mediană de 2
unităţi de sânge administrat (1-5 unităţi).
Rata globală a morbidităţii a fost de
57,5% (n=23) (Tabel III); au fost notate:
bronhopneumonii 5% (n=2), colecţii
lichidiene pleurale (10%; n=4), fistule
anastomotice cervicale (10%; n=4). La 3
pacienţi fistulele anastomotice au fost
tardive, cu debit mic, neînsoţite de fenomene
septice semnificative şi s-au remis după
tratament conservator şi gesturi chirurgicale
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simple; al 4-lea pacient (interpoziţie
ileocolică pentru o stenoză caustică) a
dezvoltat însă o fistulă cu debit important,
pacientul prezentând ulterior sepsis sever şi
deces. Complicaţia cea mai severă a fost
necroza grefonului, incidenţa fiind de 10%:
2 necroze de transplant ileocolic la pacienţii
operaţi pentru stenoză caustică şi 2 necroze
după esofagectomii
transtoracice cu
ileocoloesofagoplastie.
Rata reintervenţiilor a fost de 15%
(n=6): cazurile de necroză de grefon (n=4),
unde s-a efectuat extragerea substitului
necrozat, esofagostomie şi jejunostomie,
ocluzie intestinală postoperatorie (n=1),
practicându-se liza aderenţelor şi hemoragie
postoperatorie (n=1) prin leziune iatrogenă
splenică unde s-a efectuat splenectomie.
Complicaţiile tardive observate după
coloesofagoplastii au fost reprezentate de
stenoze ale anastomozei cervicale (15%;
n=6), la doi pacienti fiind necesare plastii
chirurgicale de lărgire datorită lipsei de
răspuns la dilataţii. De notat cazul unei
paciente cu stenoză esofagiană postcaustică
la care s-a practicat un bypass ileo-colic, la
care, la aproximativ un an de la reconstrucţie
au apărut fenomene de stenoză pilorică;
tulburările de evacuare gastrică s-au
intensificat progresiv, fapt ce ne-a
determinat să practicăm o gastroenteroanastomoză.
Tabel III Complicaţii postoperatorii şi mortalitate
Morbiditate globală

23 (57,5%)

Complicaţii respiratorii

6 (15%)

Fistule

4 (10%)*

Necroze de transplant

4 (10%)*

Ocluzie

1 (2,5%)

Hemoragie

1 (2,5%)

Complicaţii tardive (stenoze)

7 (17,5%)

Mortalitate

3 (7,5%)

* Determină mortalitate.

Mortalitatea intraspitalicească a fost de
7,5 % (n=3); două decese s-au datorat unor
necroze ale grefoanelor ileocolice la pacienţi

cu esofagectomie transtoracică pentru cancer
esofagian mediotoracic. Al treilea deces s-a
datorat sepsisului după fistula anastomotică
cervicală cu debit important, la un pacient cu
ileocoloesofagoplastie
pentru
stenoză
caustică.
Dispensarizarea oncologică a fost
completă pentru 8 din cei 13 pacienţi cu
neoplasm esofagian, având limite cuprinse
între 3 luni şi 2,5 ani (mediană de 18 luni).
Toţi pacienţii cu diagnostic de cancer
esofagian au decedat în perioada de
urmărire, cauza decesului fiind recidiva
locală sau sistemică (46,13%; n=6),
accidentul coronarian acut (7,69%; n=1),
insuficienţa respiratorie (7,69%; n=1).
Supravieţuirea la un an şi doi ani pentru
această categorie de pacienţi a fost 64% şi
respectiv 14,5%.
Urmărirea pacienţilor operaţi pentru
stenoză caustică a fost dificilă. Pacientul cu
plastie colică stângă presternală a prezentat
pe parcursul perioadei de urmărire disfagie
şi halitoză.
DISCUŢII
Esofagocoloplastia a fost o opţiune în
reconstrucţia chirurgicală a esofagului încă
de la introducerea sa clinică în 1911 [6,7].
Avantajele utilizării colonului ca substitut
esofagian sunt bine cunoscute (lungimea
mare a grefoanelor, buna vascularizaţie,
regurgitaţia redusă) dar sunt contrabalansate
de complexitatea intervenţiei şi morbiditatea
crescută a acesteia [1,8]. Tehnica este mai
răspândită în chirurgia pediatrică, fiind mai
rar utilizată pentru rezolvarea chirurgicală a
patologiei esofagiene la adult, unde
indicaţiile se restrâng la rarele cazuri de
stenoză caustică, anumite afecţiuni benigne
esofagiene în stadiu avansat sau recidivate şi
selectiv, la pacienţii cu cancer esofagian cu
patologie gastrică sincronă sau rezecţii
gastrice în antecedente [9].
În leziunile postcaustice plastia
esofagiană se efectuează după cel puţin
două-trei luni de la accidentul acut, de obicei
sub forma by-pass-ului colic, intervenţia
fiind indicată pacienţilor cu stricturi
nedilatabile şi celor care dezvoltă
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complicaţii de tipul fistulei eso-traheobronşice sau abceselor mediastinale [10].
Plastiile se efectuează de obicei pe cale
retrosternală, utilizând de regulă colonul
drept ascensionat în manieră izoperistaltică
şi vascularizat de artera colică medie; mai
rar se foloseşte grefonul colic stâng [11,12].
Noi am preferat utilizarea colonului drept de
primă intentie, păstrând colonul stâng ca
soluţie de rezervă, pentru eventuale
reintervenţii sau atunci când intraoperator
am constatat vascularizaţia insuficientă a
ileocolonului.
Utilizarea ca grefon a stomacului
izoperistaltic este mai puţin frecventă în
stenozele postcaustice [13]. Coexistenţa
leziunilor esofagiene cu cele gastrice
antropilorice, inaparente la momentul
reconstrucţiei, explică tulburările de
evacuare gastrică apărute după interpoziţia
colică, tulburări ce necesită uneori o
reintervenţie tardivă pentru asigurarea
drenajului gastric [9,14]. Un astfel de caz am
obiectivat şi noi în lotul studiat, caz la care a
fost necesară o gastroenteroanastomoză după
un an de la reconstrucţia esofagiană [14].
Esofagectomia în stenozele caustice
este un subiect controversat; deşi riscul de
apariţie al cancerului pe fondul leziunilor
caustice este documentat, malignizarea se
produce de regulă tardiv, după 25-30 de ani
de evoluţie [15-17]. Din considerente pur
carcinologice esofagectomia s-ar impune dar
pe de altă parte este recunoscută dificultatea
strippingului pe leziunea de esofagită şi
periesofagită, stripping ce este urmat de
multe ori de efracţii pleurale şi complicaţii
pulmonare postoperatorii [9,17]. Din aceste
motive am practicat esofagectomia doar întrun caz, la un pacient tânăr la care s-au
estimat şanse bune de supravieţuire şi la care
teoretic exista riscul malignizării.
Utilizarea colonului ca substitut în
chirurgia cancerului esofagian nu este de
primă intenţie, plastia gastrică fiind gold
standard-ul acceptat [9,18]. Deşi mai demult
esofagocoloplastie era incriminată ca având
o incidenţă mai mare a complicaţiilor şi
implicit a mortalităţii postoperatorii, studii
recente nu arată diferenţe semnificative între

ratele de morbiditate şi mortalitate ale
interpoziţiilor gastrice sau colice, incidenţa
fistulei cervicale fiind de 0 - 46% în
esofagocoloplastii şi de 23% după
esofagogastroplastii iar rata mortalităţii de
0 - 17% şi respectiv 18% [19]. La această
categorie de pacienţi am folosit interpoziţia
colică ca soluţie de rezervă, atunci când
stomacul nu a putut fi utilizat datorită
afectării sale concomitente sau chirurgiei
gastrice anterioare. În general cazurile au
fost operate în stadii avansate, cu tumori
invadând adventicea sau depăşind organul şi
prezentând metastaze ganglionare regionale;
în patru cazuri a fost utilizat ileocolonul ca
modalitate de paliaţie a disfagiei în situaţia
unor
tumori
esofagiene
inferioare
inoperabile, ce invadau şi stomacul.
În statistica prezentată s-a practicat o
plastie colică dreaptă într-un caz de
achalazia cardiei. Indicaţia esofagectomiei în
astfel de situaţii este una de exceptie, la doar
5% din pacienţi, şi se referă în primul rând la
eşecul tratamentului anterior, endoscopic sau
chirurgical cu progresia bolii şi persistenţa
disfagiei şi apariţia complicaţiilor bolii de
reflux gastroesofagian [20].
O altă indicaţie relativ rară a
esofagocoloplastiei îl reprezintă perforaţia
esofagiană; pe cazuistica prezentată a fost
notat un caz de perforaţie iatrogenă a
esofagului în urma unei tentative de
extragere a unui bol alimentar impactat, caz
prezentat pe larg anterior [21]. În urgenţă s-a
efectuat esofagectomia prin stripping iar
după aproximativ 6 săptămâni s-a practicat
reconstrucţia
cu
grefon
ileocolic;
intraoperator s-a constatat prezenţa unei
artere ileocolice de calibru mare, clamparea
acesteia fiind urmată imediat de semne de
ischemie a grefonului colic. În această
situaţie s-a optat pentru revascularizarea
grefonului, efectuându-se o anastomoză
vasculară între ileocolică şi mamara stângă
(descoperită printro mică toracotomie
parasternală). Procedeul de revascularizare a
grefonului colic esofagian este binecunoscut,
pentru a-l descrie fiind utilizat termenul de
supercharge [21,22]. Majoritatea autorilor
utilizează această tehnică ca o soluţie de
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ieşire din impas, în cazul în care se constată
intraoperator vascularizaţia precară a
substitutului esofagian [21,22].
În două cazuri de necroze ale unor
grefoane iniţiale (gastric respectiv ileocolic
drept) s-a ajuns la o reconstrucţie esofagiană
secundară, practicându-se două plastii colice
stângi.
Aceste situaţii aduc în discuţie
problema alegerii substitutului esofagian şi a
riscului de a ajunge în imposibilitatea de a
reconstrui esofagul. Utilizarea stomacului
are avantaje certe (o singura anastomoză,
rata mai redusă de complicaţii cervicale,
rezultate funcţionale bune) şi de aceea
trebuie considerat substitutul standard după
esofagectomiile efectuate pentru cancer
esofagian şi selectiv în cazul stenozelor
caustice [9,19,23]. Următoarea alegere ar fi
grefonul ileocolic drept, cu precizarea că
anatomia vasculară a acestuia poate fi
nefavorabilă în aproximativ 20% din cazuri
[23]. Colonul stâng este din acest motiv cea
mai sigură variantă şi trebuie păstrat ca
ultimă soluţie, nu de puţine ori salvatoare
[9,23].
Ratele noastre de complicaţii şi
mortalitatea sunt situate către limita
superioară a celor citate în literatură
[8,9,23]; printre ele deosebim complicaţii
majore cum sunt fistulele de anastomoză şi
necrozele de transplant. Majoritatea
fistulelor cervicale au fost tratate conservator
şi nu au contribuit semnificativ mortalitate,
chiar dacă au fost urmate tardiv de un număr
important de stenoze de anastomoză. O
situaţie contrară a fost întâlnită în cazul
necrozelor de transplant, care au evoluat
infaust, cu mediastinită, şoc septic şi deces.
Incidenţa acestei complicaţii dezastruoase
după chirurgia esofagiană este oarecum
global raportată în literatură, fără o distincţie
clară între necroza propriu-zisă şi fistula cu
debit mare, ratele pentru stomac, colon şi
jejun fiind 3,2%, 5,1% şi respectiv 4,2%
[24]. Briel şi colab. [25] notează în mod
surprinzător o incidenţă mai mare a
complicaţiei ischemice după plastii gastrice
(10,4%) decât după cele colice (7,4%),
aspect observat şi de noi în lotul pacienţilor

cu reconstrucţii esofagiene [24]. Viabilitatea
grefonului gastric este un subiect analizat de
multiple lucrări în literatură, ischemia fiind
responsabilă atât de fistulele anastomotice
cât şi de stenozele tardive [19,24-28];
factorii critici sunt reprezentţi de debitul
arterei gastroepiploice drepte (care după
rezecţie şi „tubulizarea” stomacului rămâne
singura sursă de vascularizaţie a grefonului
gastric) şi respectiv calibrul şi morfologia
arcadei gastroepiploice [26-28].
Studiul prezent, are câteva limite: o
cazuistică relativ redusă şi neomogenă, ceea
ce limitează validarea statistică a
rezultatelor. Cu toate acestea considerăm că
reprezintă
o
experienţă
importană,
prezentând o soluţie terapeutică chirurgicală
individualizată în funcţie de pacient, fapt
deosebit de important în condiţiile
variabilităţii lezionale, tehnice şi anatomice
ale acestui tip de operaţie.
CONCLUZII
Esofagocoloplastia este o variantă
electivă de reconstrucţie esofagiană, având
rezultate comparabile cu celelalte tehnici
descrise, în condiţiile unei bune selecţii a
cazurilor.
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EARLY POSTOPERATIVE OUTCOMES IN PATIENTS WITH
UTERINE CERVICAL CANCER
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EARLY POSTOPERATIVE OUTCOMES IN PATIENTS WITH UTERINE CERVICAL
CANCER (Abstract): BACKGROUND: Uterine cervical cancer still presents high percentages of
locally advanced tumors on diagnosis due to the lack of screening programs. The
multidisciplinary approach in these cases requires neoadjuvant radio-chemotherapy followed in
selected cases by surgery. The aim of this study was the assessment of early postoperative
outcomes in a consecutive series of cervical cancer patients. METHODS: We performed a
comparative analysis in terms of patients and tumor characteristics, type of surgery and
postoperative complications on 83 patients with radical surgery divided in terms of neoadjuvant
treatment protocol. Two groups were designed: group A, patients who underwent neoadjuvant
therapy (n=38; 45.78%) and group B, patients operated without neoadjuvant therapy (n=45;
54.22%). RESULTS: The patients mean age was 54.1±11.6 years old. Most cases on diagnosis
were stage IIB (41 cases, 49.39%) followed by stage IB (24 cases, 28.9%). Neoadjuvant treatment
was performed in 38 patients (45.78%) (stage IIA – 1 patient, IIB – 31 patients, IIIA – 1 patient
and IIIB – 5 patients), with a complete response in 16 (42.1%). Most common intervention was
type II radical hysterectomy with pelvic lymphadenectomy in 54 cases (65%). There was no
difference in terms of deep vein thrombosis, postoperative urinary and medical morbidity.
Digestive complications were relatively higher in neoadjuvant group (28.94% in group A vs.
6.66% in group B, P=0.008) with a longer hospitalization (8.1±2.7 days for group A vs. 6.6±1.6
for group B, P=0.01). CONCLUSION: Radical hysterectomy is a relatively safe technique in
terms of postoperative morbidity for patients with cervical cancer despite the use of neoadjuvant
therapy. This provides the chance for cure in early stages and a local control for more advanced
cases.
KEY WORDS: UTERINE CERVICAL CANCER; NEOADJUVANT THERAPY; RADICAL
HYSTERECTOMY
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INTRODUCTION
The overall incidence rate of uterine
cervical cancer in Europe is 10.6 per
100.000, the incidence rates significantly
differ, being lower in Western Europe where
prevention programs are better developed
and significantly higher in terms of
incidence and mortality rates for Central and
Eastern Europe, in close correlation to the
intensity of organized screening [1].

In 1898, Ernst Wertheim from Vienna
described the operation of radical
hysterectomy which included removal of the
parametrium and pelvic lymph nodes. Since
that time, radical hysterectomy with pelvic
lymphadenectomy has been performed with
modifications in surgical technique as the
major surgical treatment for early stage
invasive cervical cancer [2]. The primary
indication for radical hysterectomy with
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pelvic lymphadenectomy is Stage I invasive
cervical cancer. Patients with Stage IA2 or
Stage IB1 cervical cancer have a significant
risk of lymph nodal spread and should be
treated by radical hysterectomy and pelvic
lymphadenectomy [3]. Patients with Stage
IB2 or Stage IIA cervical cancer are initially
treated with chemoradiation or combined
therapy in many institutions. However,
selected patients with Stage IB2 or IIA
cervical cancer may be treated with radical
hysterectomy and pelvic lymphadenectomy
[4]. The attempt to tailor the radicality
according
to
tumor
and
patients
characteristics seems to be one of the
strategies to reduce the incidence of
complications and their severity after
surgical treatment of cervical cancer. The
association of radiotherapy and radical
surgery is generally recognized as an
important risk factor for the occurrence of
organ complications through vascular and
fibrotic damage [5]. Complications of
radical
hysterectomy
with
pelvic
lymphadenectomy
includes:
bladder
dysfunction, bladder and ureteral injury,
pelvic lymphocele, deep vein thrombosis or
pulmonary embolism, blood vessel injury,
prolonged ileus and wound infection [6].
The aim of this study was to evaluate
the early postoperative outcomes after
radical
hysterectomy
in
terms
of
postoperative morbidity in a consecutive
series of patients.
MATERIAL AND METHOD
We performed a retrospective study on
a prospective collected database which
included all the patients diagnosed with
uterine cervical cancer in which surgery was
performed between May 2012 and June
2013 in a tertiary oncologic centre. We
included in the analysis all histological types
of cervical tumors. In all patients
preoperative staging was performed,
including: histological confirmation through
cervical biopsy, magnetic resonance imaging
(MRI) of the pelvis, abdominal ultrasound.
Based on preoperative staging and according
to
the
recommendations
of
the

multidisciplinary team, patients with tumors
above stage FIGO IIA were considered
candidates for neoadjuvant treatment.
This consisted in external beam
therapy up to 50.4 Gy with or without
concomitant chemotherapy; brachytherapy
was not performed in patients included in
this study. Post-induction therapy evaluation
was performed after at least 4 weeks and
included
clinical
and
gynecological
examination, full blood tests, MRI of pelvis,
abdominal ultrasound.
All patients have undergone detailed
comorbid assessment based on medical
history and clinical examination (cardiac,
pulmonary, hepatic, renal and metabolic
diseases). Comorbidities of the patients were
evaluated according to the Charlson scale [7]
and general status of the patient according to
the ASA scale. In all patients without distant
metastasis surgery was performed and
included radical hysterectomy with pelvic
lymphadenectomy.
The extent of lymphadenectomy was
dictated by the stage of the tumor and the
results of the preoperative imaging studies.
Radical hysterectomy was defined and
classified according to the Surgery
Committee of the Gynecological Cancer
Group (GCG) of the European Organization
for Research and Treatment of Cancer
(EORTC) [8]:
- type I – simple hysterectomy,
- type
II
–
modified
radical
hysterectomy (the uterus, paracervical
tissues, and upper vagina (1-2 cm), the
medial half of the parametria and
proximal uterosacral ligaments are
resected),
- type III – radical hysterectomy (en
bloc removal of the uterus with the
upper third of the vagina along with
the paravaginal and paracervical
tissues; the uterine vessels are ligated
at their origin and the entire width of
the parametria is resected bilaterally
with removal of as much of the
uterosacral ligaments as possible),
- type
IV
extended
radical
hysterectomy (type III with three
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fourths of the vagina and paravaginal
tissue are excised),
- type V hysterectomy (partial pelvic
exenteration was not performed).
Systematic
bilateral
pelvic
lymphadenectomy included: along the
common iliac artery down to the femoral
ring, including the presacral, both external,
internal, and interiliac and the obturator
nodes (at least to the level of the obturator
nerve). In selected cases, a common iliac and
aortic bifurcation lymphadenectomy was
performed. Postoperative morbidity was
defined as any complication that occurred
within 30 days from surgery and was
classified according to the Common
Terminology Criteria for Adverse Events
[9]. Postoperative pathological staging was
performed using the FIGO and TNM
classification [10].
Two groups were designed: group A,
patients who underwent neoadjuvant therapy
(n=38; 45.78%) and group B, patients
operated without neoadjuvant therapy (n=45;
54.22%). Demographic, clinical, biological,
pathologic and operative data were included
into a database and statistically analyzed.
Statistical analysis
Continuous data were expressed as
median and interquartile range (IQR) or
mean value with standard deviation.
Categorical data were compared among the
two groups using Fisher’s exact test and
continuous data using Mann-Whitney U test.
We performed a comparative analysis
between the characteristics of the patients in
which neoadjuvant treatment was performed
and those in which the induction therapy was
not performed in terms of patients’
characteristics, type of surgery and
postoperative outcomes. Statistical analysis
was performed using MedCalc v.9.2.0.1.
RESULTS
Between May 2012 and June 2013 in
83 patients diagnosed with cervical cancer,
surgical intervention was performed. Table I
shows the clinical characteristics of the
patients. There was no difference in terms of

age and Charlson comorbidity index. A
detailed assessment of comorbid conditions
on primary evaluation of the patients showed
difference in prevalence of cardiac
comorbidity. Most of the cases were
squamocellular type tumors, less represented
were the adenocarcinomas and the
adenosquamous subtypes. Other types of
tumors were clear cell carcinoma in 2 cases
and neuroendocrine type in 1 case. Most
frequent stage on diagnosis was FIGO stage
IIB followed by the FIGO stage IB.
Neoadjuvant treatment was performed in 38
cases and included only radiotherapy in 12
and concurrent chemo-radiotherapy in 26
cases.
The radiation dose ranged from 42.5 to
50.4 Gy, all patients had undergone external
beam radiotherapy, mean chemotherapy
cycles number was 4. Chemotherapy
regimen in patients who received CRT
consisted of Cisplatin in 13 patients or
Carboplatin and Taxol in 3 patients. There
were 10 patients with locally advanced
tumors (stage FIGO IIB) who were not
considered
suitable
for
neoadjuvant
treatment. Most of all presented medical
conditions, such as cardio-pulmonary
chronic diseases in 4 cases, chronic renal
disease 3 cases, liver conditions in 2 cases
and diabetes in 1 case. Although they
presented severe medical conditions, all of
those patients were considered suitable for
surgery due to the chronic hemorrhage from
the tumor. By performing comparative
analysis patients with neoadjuvant therapy
presented before surgery lower values of
hemoglobin and white blood cells.
All patients underwent a radical
hysterectomy; the extent of surgery was
performed accordingly to the tumoral stage.
For stage IA and a small number of stage IB
tumors, a type I radical hysterectomy was
performed in 16 cases. In most cases was
performed a type II radical hysterectomy (54
cases), more advanced cases received a
radical type III hysterectomy (11 cases).
In all patients a radical pelvic
lymphadenectomy was performed (Table II),
the reason for performing a more radical
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lymphadenectomy (at the level of common
iliac artery and aortic bifurcation) was the
stage on re-evaluation after neoadjuvant
treatment. In only 6 cases were found
positive common iliac lymph nodes and on 2
cases positive aortic lymph nodes.
Based on the pathological examination
16 patients (42.1%) presented a complete
response on tumor and lymph nodes to

neoadjuvant treatment.
Surprisingly, two patients presented a
complete pathological response on tumor,
but with positive lymph nodes.
There was no difference in term of
resected number of lymph nodes.
Tumor down staging was obtained in
28 cases (73.68%), and downsizing in 10
cases (26.31%)
.

Table I Patients’ characteristics
All patients

Group A

Group B

83

38

45

54.1±11.6

53.5±12.5

54.8±10.6

6 (7%)
71 (85%)
3 (4%)
3 (4%)

0
36
2
0

6
36
1
3

Stage on diagnosis*
IA
IB
IIA
IIB
IIIA
IIIB

11 (13%)
24 (29%)
1 (1%)
41 (50%)
1 (1%)
5 (6%)

1
31
1
5

11
24
10
-

0.0001
-

Radiotherapy
Radio-chemotherapy

12 (32%)
26 (68%)

12
26

-

-

3 (2-3)

2 (2-3)

3 (2-3)

0.65

Cardiac comorbidity

20 (36%)

5

15

0.04

Pulmonary comorbidity

8 (15%)

3

5

0.72

Liver disease

10 (18%)

2

8

0.10

Diabetes

9 (16%)

2

7

0.16

Renal disease

8 (15%)

1

7

0.06

Hb

11.9±1.57

11.5±1.15

12.2±1.81

0.04

WBC

6575±3330

5129±1692

7824±3871

0.001

n
Age
Histology:
Adenocarcinoma
Scuamocellular
Adenosquamous
Other

Charlson score

Overall complications (as shown in
Table III) rate was 40.9 % (34 patients) and
there was no difference between patients in
which induction therapy was performed (20
cases) and patients only with surgical
treatment (14 cases, P=0.07). The most
frequent adverse events were urologic
complications as follow: bladder dysfunction
in 12 cases, bladder injury in 8 cases and
ureteral injury in 5 cases. There were no
vesico-vaginal fistulas. All cases of bladder

P
0.60

0.09

injury were identified intraoperatively and
underwent primary repair during surgery
with a 100% success rate. Four of the 5
ureteral
injuries
were
recognized
intraoperatively and underwent primary
suture or anastomosis with a ureteral
catheter inserted. One case underwent a
cystocopic retrograde ureteral catheter
insertion. Digestive complications occurred
in 14 cases and were more frequent in
patients with neoadjuvant therapy. The most
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common manifestation was prolonged ileus
in 13 cases; one case developed a rectal
perforation on the fifth postoperative day
with a pelvic abscess which required
surgical reintervention. Although the

incidence of venous thrombosis was higher
in patients with induction therapy, it was not
statistically significant. There was no
difference in terms of postoperative stay
between the two groups.

Table II Surgical intervention and pathological examination
Overall (n=83)

Group A (n=38)

Group B (n=45)

P

Type I

16 (20%)

3

13

0.02

Type II

54 (67%)

25

29

0.99

Type III

11 (13%)

8

3

0.10

Pelvic lymphadenectomy

83 (100%)

38

45

-

Common iliac
Aortic lymphadenectomy

40 (93%)
3 (7%)

17
3

23
0

0.66

Pathological stage
O (CR)
IA
IB
IIA
IIB
III

16 (19%)
14 (17%)
27 (33%)
2 (2%)
20 (24%)
4 (5%)

16
5
11
2
3
2

9
16
0
17
2

Resected lymph nodes (n)

18.2±9.5

19.9±8.9

16.6±9.9

0.12

Overall (n=83)

Group A (n=38)

Group B (n=45)

P

Overall morbidity

34 (41%)

20

14

0.07

Urinary complications

19 (23%)

11

8

0.29

Digestive complications

14 (17%)

11

3

0.008

5 (6%)

4

1

0.17

10 (12%)

6

4

0.50

7.3±2.3

8.1±2.7

6.6±1.6

0.01

-

CR complete response
Table III Outcomes after surgery

Venous thrombosis
Medical complications
Mean hospital stay

DISCUSSION
Cancer of the uterine cervix is staged
using a clinical, rather than a surgical
staging system, which is the approach used
for other gynecologic tumors. In countries
that do not have access to cervical cancer
screening and prevention programs, cervical
cancer remains the second most common
type of cancer (17.8 per 100,000 women)
and cause of cancer deaths (9.8 per 100,000)
among all types of cancer in women [11].
Human papilloma virus plays a central role

in the development of cervical neoplasia and
can be detected in 99.7 percent of cervical
cancers [12].
Based on the results of this study, the
most frequent histological type were
scuamocellular cancers, an incidence
relatively higher than the incidence of this
subtype in countries where an active
prevention of HPV infection through
vaccination is performed [13]. Although we
encountered a relatively high percentage of
stage I tumors, most cases on diagnosis were
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stage IIB, probably due to the lack of
screening programs and the ignorance of the
symptoms by the patients. The selection of
patients for neoadjuvant treatment was
performed accordingly to the general status,
comorbidities and the tumoral stage. In stage
IIB cases in which neoadjuvant treatment
was not performed due to the medical
conditions of the patients it was considered
to be at high risk of developing a severe
postoperative complication due to the
summation of radio-chemotherapy and
surgery. One major reason for performing
primary surgery was acute bleeding which
was not controlled through local treatment,
either surgical or intracavitary radiotherapy.
Patients who undergone neoadjuvant
treatment presented significantly lower
values of haemoglobin and white blood cells
due to the toxicity radio-chemotherapy.
Anemia is common among women with
cervical cancer and its etiology is often
multifactorial: tumour bleeding, poor
nutritional status, anemia of chronic disease,
and treatment-related myelosuppression. On
average, hemoglobin levels can decrease by
approximately 0.4 g/dL per week during
concomitant
Cisplatin-based
chemoradiotherapy [14]. Based on histological
examination we encountered a complete
response rate of 16 from 38, similar to the
percentages reported in the literature [15].
There were two cases with complete
pathological response on tumor, but with
positive lymph nodes, this represents a
reasonable argument for the surgical
treatment after chemoradiation even in
patients with a complete clinical response.
The extent and the quality of surgery
influences the number of perioperative
complications, the appropriateness of
adjuvant therapy, overall morbidity, local
tumour control and consequently probably
survival. The literature supports a positive
relationship between number of cases
operated on and outcome for different types
of cancer, indicating a benefit for
centralization of care pathways [16]. Extent
of lymphadenectomy is traditionally
measured using the number of lymph nodes

removed. The EORTC-GCG agreed that the
minimum number of pelvic lymph nodes
that must be removed is 12 [17].
Urinary tract injury is the most
common complication of pelvic surgery. Its
incidence is reported to be from 0.5 to 1.5%,
and bladder injury is more common than
ureter injury [18]. Most bladder injuries, but
only one third of all ureter injuries, are
identified during surgery. The most common
sites of ureteral injury during hysterectomy
are along the pelvic wall lateral to the
uterine artery, the area of uretero-vesical
junction, and the base of infundibulo-pelvic
ligament [19]. The timing of repair of
ureteric injuries is somewhat controversial,
with some urologists advocating immediate
repair whereas others favor delayed repair
[20].
This study has two major drawbacks;
one is the relatively small number of cases
included in the analysis. All patients
included in this series were treated in a
tertiary centre by a specialized team
involved and dedicated to the treatment of
gynecological malignancies, with relatively
similar preoperative management, operative
technique and postoperative surveillance.
The other one is the heterogeneity in terms
of tumoral stages, we preferred to include in
the analysis all patients in which surgery was
performed, and this gives an insight of the
actual status of patients diagnosed with this
health problem.
Cervical cancer remains an important
health issue in Romania due to the high
percentage of advanced cases on diagnosis.
Tailoring an appropriate treatment involves a
multidisciplinary team highly trained and
experienced in management of this disease.
Radical hysterectomy is performed as a
primary therapy for stages IB or IIA and
may be used as salvage therapy in patients
with recurrent or persistent cervical cancer
limited to the cervix. For patients with
locally advanced cervical cancer it is
preferred primary chemoradiotherapy, the
indication for surgery must be done after a
thoroughly reevaluation of the response.
Improvements in surgical technique,
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prophylactic antibiotics, thromboembolic
prophylaxis and perioperative care have
lowered operative morbidity from this
procedure.
CONFLICT OF INTEREST
Authors have no conflict of interest to
declare.
REFERENCES
1. Kesic V, Poljak M, Rogovskaya S. Cervical
cancer burden and prevention activities in
Europe. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.
2012; 21(9): 1423-1433.
2. Piver MS, Rutledge F, Smith JP. Five classes
of extended hysterectomy for women with
cervical cancer. Obst. Gynecol. 1974; 44(2):
265-272.
3. Michalas S, Rodolakis A, Voulgaris Z,
Vlachos G, Giannakoulis N, Diakomanolis E.
Management of early-stage cervical carcinoma
by modified (Type II) radical hysterectomy.
Gynecologic oncology. 2002; 85(3): 415-422.
4. Landoni F, Maneo A, Cormio G, et al. Class II
versus class III radical hysterectomy in stage
IB-IIA cervical cancer: a prospective
randomized study. Gynecol Oncol. 2001;
80(1): 3-12.
5. Sartori E, Zanagnolo V. [Complications
following radical hysterectomy for cervical
carcinoma]. Recenti progressi in medicina.
2003; 94(12): 562-567.
6. Ware RA, van Nagell JR. Radical
hysterectomy with pelvic lymphadenectomy:
indications, technique, and complications.
Obstetrics and gynecology international.
2010;
2010.
doi:
pii:
587610.
10.1155/2010/587610.
7. Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie
CR. A new method of classifying prognostic
comorbidity
in
longitudinal
studies:
development and validation. Journal of
chronic diseases. 1987; 40(5): 373-383.
8. Mota F, Vergote I, Trimbos JB, et al.
Classification of radical hysterectomy adopted
by the Gynecological Cancer Group of the
European Organization for Research and
Treatment of Cancer. International journal of
gynecological cancer. 2008; 18(5): 11361138.

9. Common Terminology Criteria for Adverse
Events (CTCAE) v4.0. National Cancer
Institute, [available at http://ctep.cancer.gov/
protocolDevelopment/electronic_applications/
ctc.htm]
10. Pecorelli S, Zigliani L, Odicino F. Revised
FIGO staging for carcinoma of the cervix. Int
J Gynaecol Obstet. 2009; 105(2): 107-108.
11. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward
E, Forman D. Global cancer statistics. CA
Cancer J Clin. 2011; 61(2): 69-90.
12. Walboomers JM, Jacobs MV, Manos MM, et
al. Human papillomavirus is a necessary cause
of invasive cervical cancer worldwide. The
Journal of pathology. 1999; 189(1): 12-19.
13. Ries LAG, Melbert D, Krapcho M, et al.
SEER Cancer Statistics Review, 1975-2004.
National Cancer Institute; Bethesda, MD 2007
14. Kapp KS, Poschauko J, Geyer E, et al.
Evaluation of the effect of routine packed red
blood cell transfusion in anemic cervix cancer
patients treated with radical radiotherapy. Int J
Radiat Oncol Biol Phys. 2002; 54(1): 58-66.
15. Classe JM, Rauch P, Rodier JF, et al. Surgery
after concurrent chemoradiotherapy and
brachytherapy for the treatment of advanced
cervical cancer: morbidity and outcome:
results of a multicenter study of the GCCLCC
(Groupe des Chirurgiens de Centre de Lutte
Contre le Cancer). Gynecol Oncol. 2006;
102(3): 523-529.
16. Hillner BE, Smith TJ, Desch CE. Hospital and
physician volume or specialization and
outcomes in cancer treatment: importance in
quality of cancer care. J Clin Oncol. 2000;
18(11): 2327-2340.
17. Benedetti-Panici P, Maneschi F, D'Andrea G,
et al. Early cervical carcinoma: the natural
history of lymph node involvement redefined
on the basis of thorough parametrectomy and
giant section study. Cancer. 2000; 88(10):
2267-2274.
18. Aronson MP, Bose TM. Urinary tract injury in
pelvic surgery. Clin Obstet Gynecol. 2002;
45(2): 428-438.
19. Liapis A, Bakas P, Giannopoulos V, Creatsas
G. Ureteral injuries during gynecological
surgery. Int Urogynecol J Pelvic Floor
Dysfunct. 2001; 12(6): 391-393.
20. Selzman AA, Spirnak JP. Iatrogenic ureteral
injuries: a 20-year experience in treating 165
injuries. J Urol. 1996; 155(3): 878-881.

242
Jurnalul de Chirurgie (Iaşi), 2013, Vol. 9, Nr. 3

Gavrilescu M. et al.

ARTICOL ORIGINAL

243
Jurnalul de Chirurgie (Iaşi), 2013, Vol. 9, Nr. 3

CANCERUL COLORECTAL OBSTRUCTIV LA VÂRSTNICI
M. Variu 
Secţia chirurgie I, Spitalul Judeţean de Urgenţe Ploieşti
doctorand Universitatea de Medicină ș i Farmacie ”Gr. T. Popa” Iaș i
OBSTRUCTIVE COLON CANCER IN ELDERLY PATIENTS (Abstract): Obstruction is the
complication most frequently associated with colorectal cancer and it is also the main reason why
these patients are admitted to hospital in an emergency. Taking into account the various
comorbidities of elderly patients, an occlusive intestinal syndrome, caused by an obstructive
colorectal tumor, presents a vital risk, which is why the main objective of the physician to
decompress the obstruction. The aim of this study is to evaluate the obstructive colorectal cancer
on elderly patients. MATERIAL AND METHOD: All the patients operated for obstructive
colorectal cancer during one year (January1 st 2008 until December 31st 2008), were
retrospectively analyzed. Demographic, clinical, operative and postoperative data were analyzed.
RESULTS: From 136 patients operated for obstructive colorectal cancer, 52 (38.12%) were over
60 years old and were included in the study. The mean age was 68.6±7.21 years old and men to
women ratio was 1.2. Comorbidities were noted in 89.7%. Most of the tumors were located on the
left colon (53.8%, n=28); in 7 cases (13.46%) the tumor was located on the right colon, and in 17
cases (32.7%) on the rectum and rectosigmoidian hunction. Different surgical procedures were
perfomed according to tumor site and stage and patient’s general condition. So, in 39 patients a
single step procedure was performed [sigmoidectomy (17.94%, n=7); right colectomy (12.82%,
n=5); left colectomy (2.56%, n=1); rectosigmoidian resection (17.94%, n=7); internal derivation
(10.25%, n=4), definitive colostomy (41.02%, n=16)] and in the other 13 patients, seriate
procedure were performed [ileostomy followed by right colectomy (7.69%, n=1); colostomiy
followed by left colectomy (23.07%, n=3), Hartmann operation (69.29%, n=9)). The
postoperative morbidity was 19.23% with 3 cases of anastomotic leaks (5.79%). The 30 days
mortality rate was nul. CONCLUSIONS: The intestinal obstruction is the most frequent
presentation of colorectal cancer in elderly patients. The surgical procedure has to be tailored
according to tumor site and stage and patient’s general condition.
KEY WORDS: COLORECTAL CANCER; OBSTRUCTION; ELDERLY PATIENTS
SHORT TITLE: Cancerul colorectal obstructive
Obstructive colorectal cancer
HOW TO CITE: Variu M. [Obstructive colorectal cancer in elderly patients] Jurnalul de chirurgie (Iaşi). 2013; 9(3):
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INTRODUCERE
Ocluzia intestinală a vârstnicului,
cauzată în peste 60% din cazuri de cancerul
colorectal adduce în discuţie problema
gerontochirurgiei cu toate dificultăţile
atrenate de terenul precar, fragilizat de vârstă
şi afecţiunile concomitente[1].
În România, datorită absenţei unor
programe de screening adecvate, majoritatea
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pacienţilor cu cancer colorectal se prezintă la
spital în urgenţă, motivul cel mai frecvent
pentru aceasta fiind obstrucţia intestinală.
Studiile au arătat că rata de supravieţuire la 5
ani este destul de redusă la pacienţii cu
cancere colorectale obstructive, spre
deosebire de cei fără obstrucţie [2]. Acest
prognostic slab se datorează atât mortalităţii
perioperatorii crescute cât şi favorizării
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diseminării neoplazice şi a imposibilităţii, în
unele cazuri, de a realiza o intervenţie
oncologică radicală [3,4].
MATERIAL ŞI METODĂ
S-au evaluat retrospectiv rezultatele
postoperatorii la bolnavii cu cancer
colorectal ocluziv, operaţi în secţia Chirurgie
I, Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, în
perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie
2008.
Din totalul de 4373 de bolnavi
internaţi, 358 (8,18%) au prezentat neoplazii
cu diverse localizări, iar 136 (3,1% din
totalul bolnavilor, respectiv 37,98% din
bolnavii cu neoplazii) au avut cancer
colorectal obstructiv. Din cei 136 bolnavi cu
neoplazii colorectale, 52 (38,12%) au avut
vârste de peste 60 ani şi au fost operaţi
pentru cancer colorectal obstructiv; ei au
reprezentat obiectul prezentului studiu.
Preoperator, algoritmul de evaluare a
inclus: examenul clinic, explorări paraclinice
(determinări serice, radiografie toracică şi
abdominală pe gol, ecografie abdominală,
tomo-densitometrie). Procedeul chirurgical
utilizat a fost adaptat cazului şi opţiunii
medicului curant: intervenţie chirurgicală
într-un singur timp operator sau intervenţii
chirugicale seriate (în 2 sau în 3 timpi).
Stadializarea iniţială (de la data operaţiei) a
fost actualizată după sistemul TNM AJCC a
7-a ediţie (2010). În perioada postoperatorie
s-au monitorizat următorii parametri:
reluarea tranzitului intestinal, morbiditatea,
mortalitatea postoperatorie (definită ca
decesul apărut în interval de 30 de zile de la
operaţie sau pe parcursul perioadei de
internare), durata spitalizării, reintervenţiile.
După elaborarea unei baze de date
specifice studiului, variabilele au fost
analizate în scopul evaluării performanţelor
globale şi a diferenţelor dintre cele două
opţiuni de tratament curativ (într-un timp sau
seriat) al obstrucţiilor colorectale de cauză
neoplazică.
REZULTATE
Vârsta medie a fost de 68,6±7,21 ani;
raportul bărbaţi / femei fiind de 1,2, pacienţii

provenind în proporţie de 45,36% din cazuri
din mediul urban.
Comorbidităţile au fost notate la
89,7% din bolnavi: respiratorii (4,12%),
cardiovasculare
(73,19%),
urologice
(20,61%), boli de nutriţie şi metabolism
(22,68%), neurologice (5,15%), digestive
(30,92%),
hematologice
(15,46%),
oftalmologice (2,06%), ORL (1,03%),
ginecologice (3,09%), endocrine (1,03%).
Bolnavii cu ocluzie au prezentat dureri
abdominale (65,38%), inapetenţă (36,5%),
greţuri şi vărsături (34,6%), meteorism
abdominal important (36,5%). Tulburările de
tranzit cu alternanţa diaree - constipaţie au
precedat episodul oclusiv la 19,2% dintre
pacienţi.
Explorările biologice au evidenţiat o
tendinţă la anemie, valoarea medie a
hemoglobinei fiind de 11,59±8,5 g/dL.
Radiografia abdominală simplă a fost
efectuată la toţi pacienţii şi a decelat nivele
hidro-aerice la 57,7% (n=30). La restul de
22 de bolnavi (42,3%) s-a efectuat
colonoscopie; tumora a fost vizualizată în
doar 19 cazuri (86,36% din cazurile la care
s-a practicat explorarea colonoscopică). Din
motive tehnice, explorarea computer
tomografică nu a putut fi realizată decât în În
4 cazuri (7,69%). Metastazele hepatice au
fost decelate în 15,3% (n=8) iar cele
pulmonare în 3,8% (n=2).
În ceea ce priveşte localizarea, tumora
a fost situată pe colonul drept în 7 cazuri
(13,46%; 2 – cec; 2 – colon ascendent; 2 –
unghi colic drept; 1 – colon transvers drept),
pe colonul stâng în 28 de cazuri (53,84%; 1
– colon transvers stâng; 8 – unghi colic
stâng; 5 – colon descendent; 14 – colon
sigmoid), 9 cazuri la nivelul joncţiunii rectosigmoidiene (17,3%) şi respectiv, 8 cazuri pe
rect (15,38%).
Distribuţia cazurilor în funcţie de
clasificarea TNM a fost : stadiul I – 2 cazuri,
stadiul IIA – 8 cazuri, stadiul IIC – 3 cazuri,
stadiul IIIA – 4 cazuri, stadiul IIIB – 10
cazuri, stadiul IIIC – 9 cazuri, stadiul IVA –
8 cazuri, stadiul IVB – 8 cazuri.
S-au efectuat 39 de intervenţii
chirurgicale
într-un
singur
timp:
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sigmoidectomie Reybard (17,94%, n=7);
hemicolectomie dreaptă (12,82%, n=5);
hemicolectomie stângă (2,56%, n=1);
rezecţii rectosigmoidiene (17,94%, n=7);
derivaţie internă (ileotransversostomie,
transversosigmoidostimie) (10,25%, n=4),
coloproctie derivativă (41,02%, n=16).
S-au practicat derivaţii interne şi
respectiv coloproctia în cazurile nerezecabile
cu scopul de a scoate bolnavul din ocluzie.
S-au realizat 13 intervenţii chirugicale
seriate
(ileostomie
urmată
de
hemicolectomie dreaptă (7,69%, n=1);
colostomie urmată de hemicolectomie stângă
(23,07%, n=3), operaţie Hartmann (69,29%,
n=9)).
S-a recurs la intervenţii seriate în
cancerele ocluzive ale colonului stâng la
vârstnici cu tare asociate şi stare generală
precară. A predominat operaţia Hartmann,
care în condiţiile unui spital judeţean a
realizat rezecţia precoce a tumorii,
eliminarea obstrucţiei fără riscurile asociate
anastomozei primare, durată mai scurtă a
spitalizării şi recuperare rapidă cu
posibilitatea
începerii
chimioterapiei
adjuvante.
Morbiditatea postoperatorie a fost de
19,23% (n=10): 3 fistule anastomotice
(5,79%), 5 abcese peritoneale (9,62%), 3
ocluzii intestinale postoperatorii precoce
(5,79%), o pancreatită acută necroticohemoragică cu abces pancreatic (1,92%).
Durata medie de spitalizare a fost de
12,56±9,29 zile (3-51 zile), neînregistrânduse nici un deces intraspitalicesc.
DISCUŢII
Obstrucţia acută a colonului produce
dilatarea intestinului gros cu o acumulare
masivă de materii fecale proximal de blocaj
cu creşterea progresivă a presiunii
endoluminale. Aceasta la rândul ei produce
edemul mucoasei şi scăderea circulaţiei
arteriale şi venoase la acest nivel. Edemul şi
ischemia intestinală cresc permeabilitatea
mucoasei intestinale, ceea ce poate duce
către translocaţie bacteriană, toxicitate
sistemică, deshidratare şi dezechilibre
electrolitice.

Ischemia intestinală poate evolua către
necroză, perforaţie şi peritonită [5].
Creşterea bacteriană semnificativă
asociată cu o posibilă reducere a circulaţiei
la nivelul intestinului proximal sunt factorii
care, în mod clasic, au dictat atitudinea
chirurgicală de rezecţie şi derivaţie
proximală.
Lee şi colab. [6] au comparat rezecţii
atât pe partea stângă cât şi pe partea dreaptă
asociate cu anastomoze primare şi au găsit
rate de fistulă la nivelul anastomozei (stânga
6,9%; dreapta 5,2%) şi rate de mortalitate
(stânga 8,9%; dreapta 7,3%) comparabile. O
metodă alternativă de abordare a colonului
obstruat este şi lavajul colonic intraoperator
şi
stentare
colonoscopică
ca
gest
preoperator. Mai multe studii de cohortă au
demonstrat siguranţa şi eficacitatea acestei
abordări pentru a evita colostomia, fără a
creşte riscul de fistulă la nivelul anastomozei
şi de sepsis [7,8].
După Burgess, obstrucţia este de până
la 6 ori mai frecventă la nivelul colonului
stâng (87%) faţă de cel drept (13%) [9]. În
ceea ce priveşte conduita terapeutică pentru
leziunile situate la nivelul colonului drept, în
majoritatea cazurilor, se poate practica
rezecţia primară fără a fi necesară o
colostomie preliminară, pentru decompresie
[10]. În cazul colonului transvers, atitudinea
chirurgicală este similară, cu excepţia
flexurii splenice, unde este recomandată o
colostomie preliminară de decompresie,
înaintea intervenţiei de rezecţie a tumorii.
Pentru leziunile situate distal de flexura
splenică, la nivelul colonului stâng,
sigmoidului şi rectului, de elecţie se practică
o colostomie urmată de o a doua intervenţie
chirurgicală pentru rezecţia oncologică a
tumorii obstructive [11,12].
În majoritatea studiilor mari citate în
literatură, incidenţa obstrucţiei este de 3,823% dintre pacienţii cu cancer colorectal
[11,12].
Managementul medical al acestor
pacienţi implică cunoaşterea consecinţelor
metabolice ale obstrucţiei cât şi aprecierea
necesităţii de rezecţie a tumorii. Scoaterea
pacientului din ocluzie trebuie să fie
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prioritară în planificarea tratamentului
chirurgical [7].
Tratamentul chirurgical al ocluziei
maligne a intestinului gros prezintă riscuri
crescute, în special în prezenţa vârstei
înaintate şi asocierea unor tare importante;
pentru ocluzia colonică malignă s-au stabilit
4 factori de risc ca fiind predictivi
independenţi ai mortalităţii operatorii:
vârsta, gradul ASA, urgenţa intervenţiei
chirurgicale, stadiul bolii neoplazice [12].
Cunoscând riscurile tratamentului
chirurgical de urgenţă al ocluziei maligne,
Tan Ht şi colab. [13] propune o abordare
rezonabilă a acestei patologii:
- pacienţii cu ocluzie malignă proximal
de flexura splenică trebuie trataţi
chirurgical de la început, deoarece
eficacitatea stenturilor metalice autoexpandabile implantate colonoscopic
este discutabilă şi asociată cu rate
crescute de morbiditate;
- bolnavii cu ocluzie malignă distal de
flexura splenică ar trebui stentaţi
transtumoral în primele 24 de ore de la
internare. Pentru pacienţii ce prezintă
diseminări metastatice această stentare,
dacă este reuşită, trebuie considerată
ca o terapie paliativă definitivă.
Pacienţii cu stentare reuşită şi fără
diseminari
metastatice
vor
fi
programaţi pentru o colectomie
selectivă în interval de 7 zile de la
stentare (în anumite cazuri pacienţii
pot beneficia chiar de colectomie
laparoscopică).
- Stentarea nereuşită sau complicată
necesită intervenţie chirurgicală de
urgenţă
(colostomie
proximală,
operaţie Hartmann sau colectomia cu
lavaj intraoperator şi anastomoză
primară, cu sau fară colostomie
proximală de protecţie).
Atât colostomia, cât şi ileostomia,
practicate în amonte de anastomoza colocolică sau colorectală se doreşte a reprezenta
o modalitate de protecţie anastomotică, prin
derivarea fluxului fecal şi punerea în repaus
funcţional a segmentului intestinal purtător
de anastomoză [14].

La pacienţii cu carcinom obstructiv de
colon drept şi colon transvers proximal, cea
mai de succes metodă de tratament pare a fi
hemicolectomia dreaptă cu restabilirea
continuităţii intestinale prin anastomoză
ileotransversă. Contraindicaţiile anastomozei
primare sunt: pacient instabil hemodinamic,
sepsis intraperitoneal, incertitudine în
privinţa viabilităţii marginilor de rezecţie
[15].
În cazul în care tumora de la nivelul
colonului drept nu poate fi rezecată se poate
realiza o derivaţie internă (ileotransversostomie
latero–laterală)
sau
externă
(ileostomia în continuitate). Aceste procedee
trebuie rezervate tumorilor voluminoase,
fixate la structurile adiacente, cu invazie
locală sau pentru pacienţii cu risc anestezic
mare. Cu toate că este recunoscut faptul că
intervenţiile chirurgicale cu intenţie de
radicalitate sunt mai sigure în cazul
cancerelor ocluzive de colon drept, deşi
morbiditatea şi mortalitatea în urgenţă sunt
crescute
comparativ
cu
intervenţiile
efectuate electiv [10,16].
Pe de altă parte, pacienţii cu cancere
obstructive situate în segmentele distale ale
intestinului gros necesită o intervenţie
chirurgicală preliminară de decompresie,
înainte ca segmentul de colon interesat de
tumoră să poată fi rezecat. Decompresia se
poate realiza prin colostomie pe colonul
transvers. Cecostomia nu este întotdeauna o
metodă viabilă de decompresie şi este de
obicei asociată cu risc crescut de complicaţii,
în special infectarea plăgii şi a peritoneului.
Rezecţia primară a leziunii de la nivelul
colonului distal fără o colostomie
preliminară este susţinută de asemenea, de
alte ca metodă de tratament de elecţie,
pentru a evita expunerea pacientului la
riscurile unei alte intervenţii [9].
În cazul pacienţilor cu neoplasme
sincrone ale colonului drept şi stâng sau în
cazul unor leziuni ischemice ale peretelui
intestinal este indicată colectomia subtotală
cu ileo-sigmoido-anastomoză sau ileo-rectoanastomoză [16].
Rezecţia fără anastomoză primară
(procedeul clasic în 2 timpi) – tip Hartmann
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– are avantajul de a realiza rezecţia precoce
a neoplasmului, eliminarea obstructiei fără
riscurile asociate anastomozei, durata mai
scurtă a spitalizării şi recuperare rapidă ]17].
Printre dezavantajele acestei metode se
numără morbiditarea asociată celei de-a
doua intervenţii, necesitatea unei alte
spitalizări şi durata prelungită a recuperării
[17]. În ciudat acestui fapt, această
intervenţie este frecvent practicată în cazul
neoplasmelor ocluzive ale colonului stâng şi
pare a avea cele mai bune rezultate în cazul
pacienţilor malnutriţi sau cu tare asociate
[17]. În grupul de pacienţi studiat s-au
realizat 9 intervenţii tip Hartmann, toate
pentru carcinoame ocluzive situate la nivelul
sigmoidului şi rectului.
Conform studiilor elaborate în
decursul ultimilor ani, s-a ajuns la concluzia
că unghiul colic stâng şi colonul descendent
sunt segmentele cu riscul cel mai mare în
ceea ce priveşte un cancer obstructiv, iar rata
de supravieţuire în aceste cazuri este la
jumătate faţă de orice altă localizare [9]. În
cadrul studiului pe care l-am realizat, cele
mai multe cazuri de cancer colorectal
ocluziv au avut ca localizare predilectă
colonul stâng şi rectul.
În grupul de pacienţi studiaţi nu au
existat diferenţe majore între procedurile de
rezecţie primară cu anastomoză şi cele
seriate în ceea ce priveşte leziunile de partea
dreaptă, faţă de cele de pe partea stângă,
rezultatele fiind concordante cu alte studii
internaţionale.
O decompresie adecvată asociată cu
tratamentul decompensărilor biologice ale
pacientului reprezintă principalele obiective
în tratametul cancerului de colon ocluziv.
Metodele temporare de decomprimare
colonică pot transforma o urgenţă
chirurgicală într-o intervenţie electivă. O
serie de studii au avut ca rezultat o rată
scăzută a mortalităţii şi morbidităţii
perioperatorii [7] şi un procent semnificativ
al succesului clinic, prin evitarea
intervenţiilor chirurgicale în urgenţă la 94%
dintre pacienţi.
Cu toate că media de vârstă a fost de
68,6 ani, iar aproximativ 90% dintre cei 52

de bolnavi incluşi în studiu au prezentat
importante şi uneori multiple comorbidităţi,
pacienţii au suportat bine intervenţiile
chirurgicale seriate. Rata mortalităţii imediat
postoperator şi pe perioada de spitalizare a
fost nulă, arătând că abordarea chirurgicală
personalizată a acestor pacienţi în vârstă
poate înregistra rezultate imediate bune, în
ciuda comorbidităţilor prezente.
CONCLUZII
Cu toate progresele înregistrate în
materie de diagnostic, în teritoriu, 70% din
cancerele colorectale se prezintă în serviciile
de chirurgie generală cu accidente ocluzive.
Ocluzia colică tumorală este apanajul
vârstnicului, vârsta medie a bolnavilor
depăşind 60 de ani, 90% dintre ei prezentând
boli concomitente.
Localizările tumorale colice stângi şi
rectale sunt asociate cel
mai frecvent
obstrucţia intestinală
Scoaterea pacientului din ocluzie
trebuie să fie prioritară în planificarea
tratamentului chirurgical, mai ales în
localizările pe colonul stâng şi rect, în aceste
cazuri preferându-se intervenţiile seriate.
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CURA CHIRURGICALĂ PE CALE LAPAROSCOPICĂ A
EVENTRAŢIILOR POSTOPERATORII
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LAPAROSCOPIC APPROACH FOR INCISIONAL HERNIAS; INITIAL EXPERIENCE
(Abstract): Laparoscopic repair of incisional hernias is associated with low rate of postoperative
pain and morbidity. However the choices of the mesh and fixation methods are crucial issues in
preventing complications and recurrence. We present herein the initial experience using
lightweight polypropylene mesh (DynaMesh® Intra Peritoneal Onlay Mesh). MATERIAL AND
METHODS: We selected nine patients with parietal defect lesser then 5 cm in diameter and
without major comorbidities (ASA I and II). The procedure was performed using three or four
trocars inserted in the lateral left quadrant of the abdomen. Adhesiolysis and hernia sac resection
was performed in every patient. The mesh was placed in usual manner and stapled using non
absorbable tacks. RESULTS: The men to women ratio was 1 to 8. The median age was 53 years
old (range 45-58). The parietal defect has a median diameter of 3 cm (range 2-5). The mesh
dimensions were 10 x 15 cm and 15 x 20 cm respectively. The choice of mesh size was tailored to
allow a parietal defect overlap of minimum 5 cm. The operative time ranged 60 to 90 minutes
(median 65 minutes). No postoperative morbidity was noted. The median hospital stay was 3 days
(range 3-4). CONCLUSIONS: The laparosopic repair of incisional hernias is a feasible and safe
technique. The case selection is normal during the learning curve and allows the best results in
term of intraoperative accidents and postoperative morbidity.
KEY WORDS: LAPAROSCOPIC SURGERY; VENTRAL
POLYPROPYLENE MESH; LIGHTWEIGHT MESH
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Incisional hernias – laparoscopic approach
HOW TO CITE: Pusel IG, Veselu G, Păduraru M. [Laparoscopic approach for incisional hernias; initial experience]
Jurnalul de chirurgie (Iaşi). 2013; 9(3): 249-252. DOI: 10.7438/1584-9341-9-3-7.

INTRODUCERE
Eventraţiile postoperatorii reprezintă
una dintre complicaţiile cele mai frecvente
ale laparotomiilor abdominale (circa 15%),
dar în cazul infectării plăgii chirurgicale,
procentul ajunge la 25% [1].
Chirurgia laparoscopică a eventraţiilor
postoperatorii şi-a demonstrat avantajele prin
scăderea duratei de spitalizare, a durerii
postoperatorii,
precum
şi
prin
lipsa
complicaţiilor septice [2].
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Cura laparoscopică se bazează pe
principiul tehnicii „tension-free”, descrise de
Stoppa şi Rives în 1995 [1].
Lucrarea de faţă îşi propune să
analizeze primele cazuri de eventraţii
postoperatorii operate laparoscopic.
MATERIAL ŞI METODĂ
Pacienţii incluşi în studiu, au fost
operaţi între anii 2005 şi 2012, fiind
selecţionaţi în funcţie de localizarea şi
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mărimea defectului parietal (până la 5 cm),
după vârstă (maxim 60 ani) şi comorbidităţi
(diabet zaharat tip 2 compensat), obezitate
(grad 1-2), hipertensiune arterială stadiul 2.
Afecţiunile asociate au fost corect
evaluate şi tratate preoperator, iar după
reechilibrarea optimă, pacientul a fost supus
intervenţiei chirurgicale.

Fig. 1 Amplasarea trocarelor

Fig. 2 Adezioliza laparoscopică

Ca material protetic s-a folosit plasa cu
dublă faţă DynaMesh® IPOM (Intra
Peritoneal Onlay Mesh). Proteza este
confecţionată din fibre monofilament de
polipropilenă (faţa parietală, în contact cu
peretele abdominal) şi polivinilid fluorid
(faţa viscerală, în contact cu ansele
intestinale). Caracteristicile tehnice ale
acestei proteze sunt [2]: greutatea relativă de
60 g/m2, grosimea filamentului este de 0,7
mm, dimensiunea ochiurilor reţelei este de

80% >1 mm, porozitatea efectivă este de
41%, suprafaţa efectivă de 1,71 m2/m2,
stabilitatea maximă 62 N/cm, elasticitate la
32 N/cm de 28%, forţa maximă rezistentă
sutura 36 N. Implantul trebuie să depăşească
cu cel puţin 5 cm marginile defectului pe
toate laturile [1].
Tehnica chirurgicală
După realizarea pneumoperitoneului,
la presiunea de 12 mmHg au fost plasate
trocarele pe linia axilară anterioară stângă;
trocarul optic (cu diametrul de 10 mm) a fost
introdus în dreptul ombilicului, iar cele de
lucru de o parte şi de alta a acestuia,
respectiv unul sub rebordul costal stâng (cu
diametrul de 10-12 mm) iar celălalt deasupra
spinei iliace antero-superioare stângi (cu
diametrul de 5 mm), respectând triangulaţia
(Fig. 1). Uneori, pentru aplicatorul de tackuri de titan, am introdus şi un trocar contralateral de 5 mm pe linia axilară anterioară
dreaptă pentru a facilita fixarea marginii
stângi a protezei.
După explorarea laparoscopică s-a
realizat adezioliza (mezouri, epiplooane,
anse intestinale), cu grijă de a nu produce
leziuni viscerale (Fig. 2).
Etapele următoare sunt reprezentate de
rezecţia sacului de eventraţie şi extragerea
lui printr-un trocar de 10 mm, măsurarea
defectului parietal şi alegerea protezei cu
dimensiunile corespunzătoare astfel încât să
depăşească cu 5 cm defectul parietal pe toate
direcţiile.
Proteza a fost introdusă rulată prin
trocarul de 10 mm şi a fost poziţionată cu
firul marcator spre peretele abdominal şi
cranial. Cu ajutorul unui ac Reverdin am
exteriorizat transparietal extremităţile firului
şi le-am înnodat subcutan, după care am
verificat din nou poziţionarea protezei astfel
încât să acopere defectul parietal.
S-a realizat apoi fixarea plasei cu
ajutorul unui aplicator de tack-uri;
helicoidale neresorbabile din aliaj nicheltitan, cu diametrul de 4 mm. Pentru aplicarea
acestora, s-a cerut anestezistului o relaxare
musculară cât mai bună, s-a redus presiunea
pneumoperitoneului la 8-10 mm Hg [3] şi s-
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a exercitat o contra presiune externă cu mâna
stângă pe abdomen; tack-urile au fost plasate
la distanţă de cel puţin 1-2 cm între ele şi 1,5
cm de marginea plasei [1-3].
REZULTATE
Pe baza criteriilor de includere
prezentate au fost selectate 9 cazuri.
Mediana vârstei a fost de 53 ani cu extreme
între 45 şi respectiv 58 de ani. Raportul
bărbaţi / femei
a
fost
de
1 / 8.
Caracteristicele demografice sunt prezentate
în Tabelul I.
Toţi pacienţii au fost operaţi electiv,
comorbidităţile fiind echilibrate preoperator
(ASA I şi II).
Defectul parietal a avut un diametru
median de 3 cm (extreme: 2 - 5 cm) (Tabelul
I). Majoritatea cazurilor (66,66%; n=6) au
fost
reprezentate
de
eventraţii
periombilicale, secundare plăgilor de trocar
post-colecistectomie
laparoscopică;
diametrul acestora a fost de până la 2,5 cm.
În 33,33% din cazuri (n=2) au fost eventraţii
post-apendicectomie, diametrul defectului
parietal fiind de până la 4 cm. Într-un singur

caz (11,11%) a fost notată o hernie
ombilicală, cu diametrul de 5.
La 55,55% din cazuri (n=5) au fost
folosite proteze de 15 x 20 cm iar în restul
de 44,44% (n=4), de 10 x 15 cm.
Durata mediană a intervenţiilor a fost
65 min (extreme: 60 - 90 min).
Nu au fost notate incidente sau
accidente intraoperatorii şi nici complicaţii
postoperatorii.
Toţi pacienţii au purtat centură
abdominală de contenţie, începând din prima
zi postoperator, timp de trei luni.
Durerile postoperatorii au fost minime
şi au necesitat cantităţi mici de antalgice,
(Paracetamol 1000 mg x 2/zi, în ziua
operaţiei şi în prima zi post operator).
Durata mediană de spitalizare a fost de
3 zile (extreme: 2 - 4 zile). Nu am înregistrat
infecţii postoperatorii. Pacienţii au fost
chemaţi la control la 10 zile postoperator, la
1 lună, şase luni şi un an.
Nu au fost constatate dureri
postoperatorii persistente, tulburări de tranzit
sau recidivă herniară.

Tabelul I Datele demografice, intra- şi post-operatorii
Nr. crt.

vârsta

sex

ASA

comorbiditate

Localizare defect

Ø defect

Ø proteză

δOp

δH

1

54

F

I

-

PO

2,5

10x15

80

3

2

46

F

II

obezitate

PO

3

15x20

90

3

3

47

F

II

HTA

PO

2

10x15

70

2

4

60

F

II

HTA; DZ tip II

PO

3

15x20

90

4

5

59

F

II

obezitate; HTA

PO

2,5

10x15

75

4

6

45

F

I

-

PO

2,5

10x15

60

2

7

46

F

I

-

FID

4

15x20

75

2

8

58

F

I

-

FID

3,5

15x20

60

2e

9

53

M

II

obezitate;HTA

PO

5

15x20

80

4

Ø defect: diametrul defectului parietal (cm); Ø proteză: dimensiunea protezei (cm); δOp: durata operaţiei
(minute); δH: durata spitalizării (zile); PO: peri-ombilical; FID: fosa iliacă dreaptă

DISCUŢII
Tratamentul
laparoscopic
eventraţiilor postoperatorii câştigă din ce
ce mai mulţi adepţi, aceasta cu cât
arsenalul terapeutic chirurgical sunt puse

al
în
în
la

dispoziţia chirurgilor plase speciale pentru
montaj intraperitoneal cu „greutate redusă”.
Acestea se integrează rapid în structura
peretelui abdominal, iar adeziunea la ansele
intestinale este minimă [3].
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Tehnica laparoscopică este o metodă
„tension-free”, care conferă multiple
avantaje, precum: este sigură şi eficientă [1]
rata recidivelor este foarte scăzută [3],
absenţa infecţiei protezei sau a plăgii, durere
postoperatorie de mică intensitate şi durată,
absenţa durerii cronice, incizii parietale de
mici dimensiuni [1]. Protezele de
polipropilenă,
cu
greutate
mică,
macroporoase se integrează perfect in
straturile peretelui abdominal, urmând
biomecanica musculară, au elasticitate,
rezistenţă la tracţiune, presiune şi
deformarile peretelui abdominal pe o
perioadă lungă de timp. Se pot fixa cu tackuri neresorbabile de titan sau resorbabile [13]. Foarte important s-a dovedit a fi alegerea
dimensiunilor protezei care trebuie să
depăşească marginile defectului parietal cu
cinci centimetri în toate direcţiile [3]. La
aceasta se adaugă fixarea corectă, cu fire
neresorbabile sau şi cu tack-uri, măsuri care
împiedică deplasarea plasei şi totodată
recidiva.
Selecţia pacienţilor a ţinut cont de
experienţa modestă care nu ne permitea
abordarea unor hernii de dimensiuni mai
mari sau a unor pacienţi cu morbidităţi în
stare decompensată. Adezioliza şi disecţia
sacului herniar s-a realizat cu deosebită grijă
pentru a evita leziunile viscerale. S-a
preferat rezecţia sacului de hernie pentru a
scădea riscul dezvoltării seroamelor
postoperatorii şi a infecţiilor materialului
protetic [4-6]. Pentru a diminua rata
recidivelor au fost folosite proteze care să
depăşească cu cel puţin 5 cm limitele
defectului parietal; astfel dimensiunea
minimă a protezei a fost 10 x 15 cm [3-9].
Stabilitatea fixării parietale a protezei a fost
asigurată de tack-urile non absorbabile
dispuse în „dublă coroană” [3] dar şi de firul
transparietal de poziţionare; aparent o astfel
de fixare este asociată cu cele mai bune
rezultate pe termen lung, din punct de vedere
al recidivelor deşi poate fi asociată cu dureri
mai importante în perioada postoperatorie
imediată [6-9].

CONCLUZII
Cura
chirurgicală
pe
cale
laparoscopică a eventraţiilor postoperatorii
se dovedeşte o metodă fesabilă şi sigură.
Selecţia cazurilor, atitudine normală pe
panta ascendentă a curbei de învăţare,
permite realizarea tehnicii fără accidente şi
incidente intraoperatorii şi fără morbiditate
postoperatorie.
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ADENOCARCINOMA OF DUODENUM AT THE DUODENOJEJUNAL FLEXURE
(Abstract): Adenocarcinoma of the duodenum is an exceedingly rare condition representing not
more than 0.3% to 0.4% of all gastrointestinal tract cancers. Clinical presentation is usually due to
partial or complete obstruction of the duodenum. Computed tomography scan has a high accuracy
in detecting metastatic spread to stage the disease. CASE REPORT: A 60 year woman presented
with chief complaints of persistent bilious projectile vomiting containing undigested food material
and pain in the upper abdomen since 6 months. Upper gastrointestinal endoscopy up to 2 nd part of
duodenum revealed no abnormality. Contrast enhanced computed tomography (CECT) scan of
abdomen showed a dilated stomach and duodenal dilatation up to 4th part along with a concentric
growth seen in the fourth part of duodenum at the duodenojejunal flexure, and multiple
retroperitoneal lymph-adenopathy. Exploratory laparotomy revealed a tumor of the
duodenojejunal flexure with dilatation of all the parts of duodenum and stomach. The tumor was
seen encasing the superior mesenteric vessels and aorta. A palliative gastro-jejunostomy was
performed. Patient had an attack of acute myocardial infarction on post-operative day 6th and
expired. Histopathology of the specimen confirmed adenocarcinoma of duodenum.
CONCLUSIONS: Adenocarcinoma of duodenojejunal flexure is extremely rare and sometimes
difficult to diagnose. Computed tomography scan has a high accuracy in detecting the disease and
its metastatic spread to stage the disease. For unresectable tumors, palliative gastro-jejunostomy is
the treatment of choice.
KEY WORDS: ADENOCARCINOMA; DUODENUM; DUODENOJEJUNAL FLEXURE;
COMPUTED TOMOGRAPHY SCAN; GASTRO-JEJUNOSTOMY
SHORT TITLE: Adenocarcinoma of duodenojejunal flexure
HOW TO CITE: Sahu SK
PK, Singh BP, Raghuvanshi S, Sachan PK. Adenocarcinoma of duodenum at the
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INTRODUCTION
Adenocarcinoma of the duodenum is
an exceedingly rare condition representing
not more than 0.3% to 0.4% of all
gastrointestinal
tract
cancers.
Adenocarcinoma occurring at duodenojejunal flexure is extremely rare and
sometimes difficult to diagnose. [1,2]
CASE REPORT
A 60 year female presented with chief
complaints of persistent bilious projectile

vomiting containing undigested food
material and pain in the upper abdomen
since 6 months. On examination the patient
was dehydrated and having a poor nutrition
built. General examination revealed pulse
100/min and blood pressure 90/60mm Hg.
Abdominal examination revealed visible
peristalsis in the upper abdomen, moving
from left to right and presence of succusion
splash without any obvious mass palpable.
Routine
haemogram
showed
haemoglobin 7.9 mg/dL, total leukocyte
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count 4950/ mm3 and differential leukocyte
count showing neutrophil 74%, lymphocyte
16%, eosinophil 7%, monocyte 3%. Renal
function tests and liver function tests showed
normal values. Serum electrolytes showed
Na+ 121 mEq/L, K+ 3.1 mEq/L and Cl- 90
mEq/L. Serum albumin revealed 2.1 g/dL.
Upper gastrointestinal endoscopy up to
nd
2
part of duodenum revealed no
abnormality.

Contrast
enhanced
computed
tomography (CECT) scan of abdomen was
planned which showed a dilated stomach
and duodenal dilatation up to 4th part. A
concentric growth was seen in the fourth part
of duodenum at the duodenojejunal flexure,
obstructing the lumen.
Multiple
retroperitoneal
lymphadenopathy and mild ascites was also
detected (Fig. 1-3).

Fig. 1 CECT abdomen showing a dilated stomach and first, second, third and fourth part of duodenum

Exploratory laparotomy was planned
after correction of the serum electrolytes
which revealed a proliferative growth at the
duodenojejunal flexure with dilatation of all
the parts of duodenum and stomach. The
growth was seen encasing the superior
mesenteric vessels and aorta. Multiple paraaortic lymphadenopathies and mild ascites
were also detected. Palliative gastrojejunostomy was done. Histopathology
specimen was taken from the growth.
Patient had an attack of acute myocardial

infarction on post-operative day 6th and
expired.
Histopathology of the specimen
confirmed adenocarcinoma of duodenum at
the duodenojejunal flexure.
DISCUSSION
On reviewing the literature, although
45% of all carcinomas of the duodenum
arise in the third and fourth portions of
duodenum,
the
true
incidence
of
adenocarcinoma of duodenum at the
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duodenojejunal flexure is still unknown. The
age of presentation reported is usually in the
5t to 6th decade of life and the mean duration
of symptoms around 10 months [1-6].
Clinical presentation is usually due to
partial or complete obstruction of the
duodenum with persistent bilious vomiting
and upper abdominal pain. Loss of weight
and anemia with hemoccult-positive stools is
frequent, although frank upper gastrointestinal tract hemorrhage is unusual [3,5].
The diagnostic accuracy of duodenojejunal growth by barium studies is around
83%. Upper gastro intestinal endoscopy has

got a limited role in diagnosing the tumor as
the procedure is usually terminated before
reaching the site of the lesion. Enteroscopy
by the “push” method using the pediatric
colonoscope can yield a biopsy or a “sonde”
enteroscopy can be used to view the lesion.
Capsule endoscopy and double balloon
enteroscopy (DBE) are the newer diagnostic
modalities. Computed tomography scan has
a high accuracy in detecting metastatic
spread to stage the disease but has got a
limited role in diagnosing primary tumor.
[3,6,7].

Fig. 2 CECT abdomen showing a concentric thickening of duodenum at duodenojejunal flexure

Duodenojejunal segmentectomy is the
treatment of choice for duodenal angle of
Treitz tumors with lymph node clearance.
Assessment of tumor resectability, search for
an adequate cancer-free proximal margin,
and attainment of a tension-free anastomosis
have been described as heavily hindered by

the anatomy of the duodenum, which is
embedded in the retroperitoneum and
anteriorly bound by the superior mesenteric
artery. Tumor diameter, histological grading,
and invasion into the periduodenal tissues
have been strongly suggested as the main
factors affecting the outcome of these
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patients. Palliative gastro-jejunostomy is an
ideal alternative for unresectable tumors
[3,6].
CONCLUSIONS
Adenocarcinoma
occurring
at
duodenojejunal flexure is extremely rare and
sometimes difficult to diagnose.

Computed tomography scan has a high
accuracy in detecting the disease and its
metastatic spread to stage the disease.
For unresectable tumors, gastrojejunostomy is the treatment of choice.
CONFLICT OF INTEREST
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Fig. 3 CECT abdomen showing a concentric thickening of duodenum at duodenojejunal flexure
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DUODENAL – ILEAL FISTULA, RARE VARIANT OF PENETRATING OF DUODENAL
ULCER, ASSOCIATED WITH SIGMOID CANCER (Abstract): Duodeno-ileal fistula has
benign (penetration of the duodenal ulcer) or malignant etiology. We present the case of a 73
years old woman, with history of right colectomy; she was admitted in our surgical unit for
abdominal pain, fecaloid vomiting, fetid halitosis, bloody diarrhea, weight loss and impaired
general condition. A moderate anemia and several electrolytic disorders have been revealed by the
laboratory exams. The upper digestive endoscopy revealed a penetrating duodenal ulcer with
duodeno-ileal fistula and colonoscopy a stenosant tumor at 25 cm of the anal edge. After the
correction of anemia and electrolytic disorders an exploratory laparotomy was performed The
exploration noted a tumor mass which included duodenum and gastric antrum, gallbladder, ileum,
sigmoid loop and the great omentum. The careful dissection confirmed the sigmoid cancer
invading the antropyloric region and the double duodenal ulcer with pancreatic penetration and
duodeno-ileal fistula. Multiple organs resection were performed: anterograde cholecystectomy;
segmental enterectomy; ¾ distal gastric resection with precolic gastro-jejunal anastomosis (Leger
type); sigmoid resection with end-to-end colo-colic anastomosis. The postoperative course was
uneventful. Several data from the literature were discussed. CONCLUSIONS: Duodeno-ileal
fistula is an accidental variety of ulcer penetration caused by particular morphopathological
conditions. Surgical treatment of gastro-digestive fistulas should be applied early with a correct
balancing of the patient. Operation is complex and often atypical and implies multiple organs
resections. In this particular case, the sigmoid cancer which invaded the distal part of the stomach
complicated much more the surgical procedure.
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INTRODUCTION
Penetration, complication of ulcer
disease determine sometimes, adherence to a
hollow organ. Through the inflammatory
process and clorhidro-peptic aggression, can
occur internal fistulas [1]. Between them
gastro-jejuno-colic fistula is classically
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noted [2-7]. Duodeno-ileal fistula is rarely
reported.
CASE REPORT
A 73 years old woman was admitted to
Municipal Hospital Dej, with abdominal
pain, fecaloid vomiting, fetid halitosis,
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bloody diarrhea, weight loss and impaired
general condition. From she’s medical
history we retained a right colic flexure
neoplasm, 34 years ago, for which right
hemicolectomy has been performed.
Physical exam revealed a cachexia, an
anxious facies with the palpebral edemas,
pallor, hypotonic muscles and pretibial
edema. The abdominal palpation revealed 10
x 10 cm painful mass, located in the superior
right quadrant.

Fig. 1 Duodenal-ileal fistula and associated sigmoid
tumor invading the gastric antrum
1 penetrating duodenal ulcer with duodenal-ileal
fistula; 2 ileo-transverse anastomosis after right
colectomy

Abdominal ultrasound noted a colic
thickness. The upper digestive endoscopy
noted feaces into the stomach and two
duodenal ulcers and raise the suspicion of
duodeno-colic fistula. Colonoscopy revealed
a hemorrhagic and stenosant tumor at 25 cm
of the anal edge. Laboratory tests have
shown
elevated
ESR
(Erythrocytes
Sedimentation Rate) (81 mm/1 h; 123
mm/2h), leucocytosis (WBC 12.20K/µL),
moderate
anemia
(RBC
3.54M/µL,
Haemoglobin (Hb) 9.6g/dL, Hematocrit

(Ht)) 28.8%) and a hypoproteinemia (Total
Proteins 5.2 g/dL) and several electrolytic
disorders (Na+ 142 mmol/L; K+ 3.9 mmol/L;
Ca++ 8.37mg/dL; Mg++ 1.91mg/dL). The CT
scan and tumor markers were not performed
for technical reasons.
After correction of anemia and serum
electrolytes an exploratory laparotomy was
performed. An iterative median laparotomy
(right colectomy several years ago) was
done. The exploration noted a tumor mass
which included duodenum and gastric
antrum, gallbladder, ileum, sigmoid loop and
the great omentum. The careful dissection
confirmed the sigmoid cancer invading the
antropyloric region and double duodenal
ulcer with pancreatic penetration and
duodeno-ileal fistula (Fig. 1). We performed
several resections in the following order:
anterograde cholecystectomy; segmental
enterectomy (upstream and downstream of
the duodeno-ileal fistula); ¾ distal gastric
resection with precolic gastro-jejunal
anastomosis (Leger type); sigmoid resection
with end-to-end colo-colic anastomosis
(Fig. 2).
Postoperative treatment included blood
transfusions, hydro-electrolyte and-acid base
corrections,
antibiotics,
preventive
antithrombotic treatment and proton pump
inhibitors therapy.
The postoperative follow up was
uneventful with intestinal transit recovery
after 72 hours. The patient was discharged in
11th postoperative day.
The histopathological exam revealed a
colic adenocarcinoma with gastric invasion,
pT4N0M0 G2. No venous, lymphatic emboli
were noted neither perineural invasion. 12
lymph nodes were found and dissected on
sigmoid resection specimen and no lymph
nodes metastases were found.
DISCUSSION
In the case presented are associated
two diseases with rare but explainable
evolution: a sigmoid cancer with invasion of
gastric antrum and a double ulcer
complicated
by posterior
pancreatic
penetration and duodeno-ileal fistula. A
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penetrating duodenal ulcer as depicted is
rare in nowadays because of efficacy of
protons pumps inhibitors therapy; however
the ulcer penetration remains a serious
complication associated with operative
difficulties and postoperative morbidity [3,810]. The duodenal-ileal fistula as ulcer
complication, is also rare [11], and is
explained in presented case, by the new
anatomic conditions following right
colectomy.

Fig. 2 Reconstruction of digestive tract after multiple
organs resections
1 Precolic gastrojejunostomy (Leger type); 2 enteroenteral anastomosis after segmental resection of
ileum; 3 colo-colic anastomosis after sigmoid
resection; 4 ileo-transverse anastomosis after right
hemicolectomy; 5 transverse colon stump after right
hemicolectomy; 6 duodenal stump; AL afferent loop;
EL efferent loop

The metachronous sigmoid cancer
after a right colon cancer is a well known
issue [12,13]. In presented case, a lack of
colonoscopic and oncologic follow-up due to
the very long timing of recurrence (34 years)
explains the tumor stage at the presentation.
In the same time, we speculate the
inflammatory mass following duodenal ulcer
penetration was the trigger factor for the
sigmoid loop to “isolate” the inflammation
and the colic cancer gastric invasion was
then secondary.

The exploratory laparotomy allowed
the lesion inventory and correct diagnosis.
The surgery procedure was challenged and
imposed multiple visceral resections. The
choice of digestive type reconstruction was
logical in the context of lesions. We
performed a gastro-jejunal anastomosis
fashioned in precolic manner because the
transverse mesocolic retraction [12]. We
have preferred a gastro-jejunal end-to-side
anastomosis instead of “Roux” gastrojejunal anastomosis to short and simplify the
procedure. The sigmoid resection was
performed in usual manner but we preserved
the superior left vessels to ensure a good
vascular supply for the colon, given the
antecedent of right colectomy. Despite the
multiple organs resection, the postoperative
course was uneventful.
The long term prognosis remains
uncertain, given the disease stage and
limited oncologic colic resection. Adjuvant
chemotherapy is indicated but was refused
by the patient. A colonoscopic control was
provided one year after the procedure.
CONCLUSION
Duodeno-ileal fistula is an accidental
variety of ulcer penetration caused by
particular morphopathological conditions.
Surgical treatment of gastro-digestive
fistulas should be applied early with a
correct balancing of the patient. Operation is
complex and often atypical and implies
multiple organs resections. In this particular
case, the sigmoid cancer which invaded the
distal part of the stomach complicated much
more the surgical procedure. We were totally
satisfied by the Leger type precolic
gastrojejunostomy.
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TUMORILE TORACO-RETROPERITONEALE CU ORIGINE
NEUROGENĂ - PREZENTAREA A DOUĂ CAZURI
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THORACO-RETROPERITONEAL NEUROGENIC TUMORS. REPORT OF TWO CASES
(Abstract): Retroperitoneal and posterior thoracic neurogenic tumors are rare tumors and may
have different origins: ganglion cell (ganglioneuromas, ganglioneuroblastomas, neuroblastomas),
paraganglionic system (paragangliomas, pheochromocytomas) and nerve sheath (schwannomas,
neurofibromas, malignant nerve sheath tumors). Nerve sheath tumors are mostly benign tumors.
These tumors usually present late and cause symptoms or become palpable once they have
reached a significant size. Good quality cross-sectional imaging is necessary to evaluate these
types of tumors and the diagnosis may be suggested by the imaging appearance of the lesion,
including its location, shape, and internal structure. Distinguish between benign and malignant
tumors is difficult to make preoperatively unless distant metastases are present. A core needle
biopsy may be helpful but tumor location and its frequently encountered close relations with
vascular structures preclude it. Surgery remains the mainstay of curative therapy for these tumors.
We present two cases, a retroperitoneal benign schwannoma and a posterior thoracic malignant
nerve sheath tumor with retroperitoneal extension, which were successfully resected through an
abdominal approach and phrenotomy. Preoperative imaging, surgical approach and intraoperative
strategy are emphasized.
KEY WORDS:
THORACO-RETROPERITONEAL
NEUROGENIC
TUMORS;
SCHWANNOMA; CROSS-SECTIONAL IMAGING; SURGERY; PHRENOTOMY
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Thoraco-retroperitoneal neurogenic tumors
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INTRODUCERE
Tumorile primitive retroperitoneale
sunt definite ca neoformaţiuni dezvoltate în
acest spaţiu, nu sunt leziuni secundare ale
altor tumori şi nu se dezvoltă din organele
retroperitoneale (rinichi, glande suprarenale,
vase mari, ureter) [1]. Aceste tumori au fost
clasificate în raport cu ţesuturile din care
provin, în tumori cu origine mezodermală,
tumori vestigiare, tumori neurogene, tumori
chistice şi tumori diverse [2].
Tumorile neurogene abdominale sunt
localizate de obicei la nivelul glandelor

suprarenale
sau
retroperitoneal,
în
vecinătatea coloanei vertebrale, originea
acestora
fiind
în
lanţul
simpatic
paravertebral. Acestea pot avea origine în
celulele
ganglionare
(neuroblastoame,
ganglioneuroblastoame), structurile paraganglionare (feocromocitom) şi tecile
nervilor [3]. Din ultima categorie se
individualizează
tumorile
benigne
(neurofibroame, schwannoame) şi tumorile
maligne
(schwannomul
malign).
Schwannoamele sunt în marea lor majoritate
benigne (98,8%), iar ablaţia completă a
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acestora scade riscul de recidivă locală [4].
Schwannoamele maligne sunt caracterizate
de apariţia recidivelor locale şi metastazare
la distanţă şi, în general, nu răspund la
tratamentul chimio- şi radio-terapic astfel
încât singura opţiune rămâne tratamentul
chirurgical [5,6].
Prezentăm două cazuri de tumori
neurogene toraco-retroperitoneale, care au
fost rezecate cu succes prin abord abdominal
la care s-a asociat frenotomia. Sunt discutate
în special caracteristicele imagistice şi
particularităţile abordului şi strategiei
chirurgicale.
PREZENTAREA CAZURILOR
Observaţia 1
Pacienta D.M. în vârstă de 46 de ani
fără antecedente semnificative, declară de
aproximativ 4 săptămâni dureri epigastrice,
scaune diareice şi o scădere ponderală de
aproximativ 5 kg.
La examenul clinic se constată
prezenţa unei formaţiuni tumorale care
ocupă flancul şi hipocondrul drept, cu
consistenţă dură la palpare, imobilă pe
planurile profunde şi care nu poate fi
separată de marginea anterioară a ficatului.
Examenul computer tomografic (CT)
preoperator evidenţiază o formaţiune
tumorală boselată, localizată retroperitoneal
drept cu dimensiunile de 90 / 105 / 220 mm,

Fig. 1 Onservaţia 1: examen CT, dimensiuni şi
rapoarte în secțiune coronală şi sagitală
1 Rinichiul drept; 2 tumora retroperitoneală

structură neomogenă cu câteva calcificări şi
zone de necroză. Vascularizaţia de
neoformaţie este predominant de la nivelul
vaselor lombare.
Formaţiunea
tumorală
străbate
diafragmul şi proemină în torace amprentând
baza pulmonului drept cu devierea anterioară
a pilierului drept al diafragmului (Fig. 1). De
asemenea, se ridică suspiciunea de invazie a
muşchiului psoas drept deoarece în multe
zone nu există plan de clivaj cu acesta.
Tumora nu se extinde la nivelul
găurilor de conjugare vertebrale drepte, dar
prezintă contact cu corpii vertebrali T10-L3
fără a determina modificări de structură a
acestora.
Rinichiul drept a fost identificat
preoperator urmărind fluxul sanguin prin
artera renală şi s-au constatat următoarele:
artera renală este puternic comprimată de
formaţiunea tumorală, fluxul sanguin este
filiform pe cea mai mare parte a traiectului,
excreţia este tardivă, calicele inferior
prezintă uretero-hidronefroză, ureterul nu
poate fi identificat imediat sub bazinetul
renal iar rinichiul prezintă ureterohidronefroză subcapsulară.
De asemenea, se constată deplasarea
anterioară a venei cave inferioare atât în
segmentul retro-hepatic cât şi inferior,
formaţiunea tumorală se insinuează practic
între aceasta şi aorta abdominală (Fig. 2).

Fig. 2 Observaţia 1: examen CT, rapoartele tumorii
1 vena cavă inferioară (comprimată); 2 artera
renală dreaptă (flux filiform); 3 rinichiul drept;
4 tumora retroperitoneală
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Observaţia 2
Pacientul H. D. în vârstă de 46 de ani a
fost diagnosticat în luna mai 2012 cu o
formaţiune a cărei apartenenţă nu a fost
stabilită la examenul computer tomografic
(iniţial a existat suspiciunea de tuberculoză
vertebrală). În luna noiembrie se realizează o
rezonanţă magnetică nucleară (RMN) care
identifică un bloc tumoral boselat format din
doi noduli cu dimensiunile 90 / 60 / 50 mm
paravertebral drept de la vertebra D10 la L1.
Tumora prezintă extensie la nivelul găurilor
de conjugare, existând o prelungire spre

gaura de conjugare dintre D11 şi D12, dar
fără a pătrunde în aceasta. În secţiunile
coronale posterioare formaţiunea pare să fie
localizată în torace şi pătrunde în regiunea
retro-peritoneală
deplasând
diafragmul
aparent fără invazia acestuia.
Pe secţiunile anterioare acest aspect nu
se mai evidenţiază, tumora prezentând
aparent rapoarte directe cu polul superior al
rinichiului drept şi muşchiul psoas drept
(Fig. 3). Tumora păstrează plan de clivaj cu
vena cavă inferioară pe care o deplasează
anterior (Fig. 4).

Fig. 3 Observaţia 2, examen CT: secţiuni coronale cu rapoartele tumorii

În ambele cazuri nu a fost clar dacă
tumora aparţinea de diafragm sau de
structurile nervoase paravertebrale. Nu au
fost găsite leziuni secundare sau modificări
ale markerilor tumorali şi pacienţii au fost
pregătiţi pentru intervenţie chirurgicală.
S-a preferat pentru ambele cazuri un
abord abdominal pararectal şi a fost luată în
calcul necesitatea unei toraco-frenotomii în
completare, motiv pentru care pacienţii au
fost intubaţi selectiv.
Pentru primul caz, la deschiderea
cavităţii
peritoneale
se
evidenţiază
formaţiunea tumorală boselată care ocupă
spaţiul
retroperitoneal
drept.
Limita
inferioară a tumorii este la nivelul crestei
iliace, superior situându-se retrohepatic şi
retrocav traversând diafragmul. Nu prezintă
invazie hepatică iar diafragmul peritumoral

este normal din punct de vedere
macroscopic. La primul caz rinichiul drept a
fost evaluat intraoperator şi s-au confirmat
leziunile descrise la examenul CT (deplasat
anterior şi la dreapta, atrofiat şi înconjurat de
chisturi pline cu urină) motiv pentru care s-a
luat decizia nefrectomiei în bloc cu
formaţiunea tumorală. S-a decolat iniţial
colonul drept cu eliberarea unghiului hepatic
şi ulterior a fost decolat de pe planul
posterior şi mobilizat la stânga complexul
duodeno-pancreatic. În acest mod s-au expus
vasele mari la acest nivel. Următoarea etapă
a constat în decolarea formaţiunii tumorale
de pe peretele posterior al abdomenului în
bloc cu rinichiul drept până la nivelul
coloanei vertebrale. Nu s-a constatat invazie
a muşchiului psoas drept. Timpul următor a
constat în disecţia venei cave de pe
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formaţiunea tumorală acest lucru s-a realizat
ligaturând venele lombare şi eliberând
progresiv vena cavă din planul posterior
până la segmentul retrohepatic. În acest
moment s-a realizat secţiunea ligamentului
triunghiular şi coronar drept şi ligamentului
falciform al ficatului şi se realizează
mobilizarea acestuia. Am evitat mobilizarea
iniţială a ficatului pentru a nu risca
tracţiunea venei cave şi ruperea venelor
lombare şi aşa tensionate de formaţiunea
tumorală insinuată retrocav (Fig. 5).

Fig. 4 Observaţia 2, examen CT: secţiune sagitală
- rapoartele tumorii cu vena cavă inferioară (VCI) -

Separarea de aorta abdominală am
realizat-o incizând fascia preaortică, disecţia
realizându-se în contact cu peretele aortei. În
timpul disecţiei au fost izolate vasele renale
fără a fi ligaturate. Odată mobilizat anterior
ficatul s-a eliberat formaţiunea posterior de
acesta în zona unde traversa diafragmul.
A fost realizată frenotomie la distanţă
de tumoră şi s-a pătruns în hemitoracele
drept. Pulmonul a fost colabat parţial şi s-a
eliberat tumora şi din această zonă.

Ultimul timp a presupus nefrectomia,
rinichiul fiind rezecat odată cu formaţiunea
tumorală. S-a realizat frenorafie şi reinserţia
diafragmului la nivelul ligamentelor
vertebrale şi peretelui posterior (Fig. 6).
Postoperator pacienta a evoluat favorabil, s-a
externat în ziua a10-a. Rezultatul anatomopatologic (microscopie şi imunohistochimie)
a fost tumoră malignă de teacă de nerv
periferic, de grad scăzut, grad histologic G2.
Pentru al 2-lea caz la explorarea
imagistică a existat suspiciunea că
formaţiunea poate fi supra diafragmatică şi
s-a dezvoltat spre retroperitoneu mobilizând
diafragmul fără a-l invada sau depăşi. Am
preferat tot abordul abdominal datorită
spaţiului redus oferit de abordul toracic între
ficat şi coloana vertebrala cu riscul unei
leziuni a venelor suprahepatice în timpul
disecţiei şi absenţa controlului distal al venei
cave inferioare. Abordul a fost tot pararectal
cu intubaţia selectivă a pacientului în cazul
în care ar fi fost nevoie de toracofrenotomie. La deschiderea cavităţii
peritoneale se palpează formaţiunea
tumorală în spaţiul retroperitoneal drept cu
limita inferioară sub complexul duodenopancreatic şi superior ascensionată în torace.
De data aceasta s-a decolat lateral
colonul ascendent şi unghiul hepatic acestea
au fost mobilizate în bloc cu rinichiul drept
şi complexul duodenopancreatic la stânga. A
fost eliberată vena cavă şi ficatul identic ca
la cazul anterior. Odată cu expunerea
diafragmului în această zonă se constată că
formaţiunea tumorală se află deasupra
acestuia (Fig. 7a.). S-a realizat frenotomie
circular în jurul formaţiunii şi prin breşa
diafragmatică a fost expusă în totalitate
tumora. (Fig. 7b.). Ulterior, prin disecţie
progresivă formaţiunea tumorală a fost
eliberată, dificultăţile fiind legate de arterele
lombare şi toracice impunându-se hemostaza
cu fire în „X”. Diafragmul a fost reinserat pe
coloana vertebrală şi peretele posterior. În
Fig. 8 este prezentată piesa operatorie.
Rezultatul anatomo-patologic pentru al
doilea pacient a fost de schwannom benign.
Evoluţia a fost favorabilă pacientul fiind
externat în ziua a 7-a postoperator.
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Fig. 5 Observaţia 1: aspect intraoperator după ablaţia piesei operatorii
a disecția venei cave inferioare; b planul în care s-a disecat aorta

Fig. 6 Observaţia 1: aspect intraoperator
a sutura diafragmului; b piesa postoperatorie

Fig. 7 Observaţia 2: aspect intraoperator
a tumora care împinge diafragmul; b breșa diafragmatică după rezecţia tumorii

DISCUŢII
Tumorile
neurogene
reprezintă
aproximativ 23% din totalitatea tumorilor
primitive retroperitoneale şi au o frecvenţă

scăzută la adult (15%) [7]. Diagnosticul este
dificil deoarece clinic nu există manifestări
specifice. Majoritatea pacienţilor se prezintă
la medic pentru dureri abdominale, prezenţa
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unei mase tumorale abdominale la examenul
clinic sau descoperirea întâmplătoare la
examene imagistice a unei tumori [8].

Fig. 7 Observaţia 2: piesa de rezecţie

Explorările imagistice de înaltă
fidelitate, computer tomografia şi rezonanţa
magnetică nucleară rămân principalele
examene
diagnostice.
Localizarea,
dimensiunile, forma, rapoartele şi arhitectura
internă a tumorii pot fi apreciate cu ajutorul
acestora. Pentru schwannoamele benigne
examenul computer tomografic evidenţiază
de obicei mase tumorale bine delimitate,
rotunde s-au ovalare cu aspect de
degenerescenţă chistică şi calcificări.
Rezonanţa magnetică nucleară poate
evidenţia
neomogenitatea
formaţiunii,
alternarea zonelor degenerate chistic cu zone
solide [3]. Diferenţierea imagistică între
schwannoamele maligne şi benigne este
dificilă, aspectul infiltrativ periferic şi
neomogenitatea tumorii fiind întâlnit în
ambele cazuri. Pentru caracterul malign
pledează asimetria leziunii şi atenuarea
umbrei psoasului în vecinătatea tumorii. De
asemenea, pe plan clinic o creştere
accelerată a formaţiunii şi apariţia durerilor
legate de aceasta sunt sugestive pentru
malignitate [3].
Particularitatea cazurilor este dată de
localizarea la graniţa toraco-retroperitoneală
a acestor formaţiuni tumorale. În ambele
cazuri am preferat să începem intervenţia
prin abord abdominal, luându-se totodată

măsurile necesare pentru realizarea unei
toracotomii (intubaţie selectivă). Abordul
abdominal a fost suficient în ambele cazuri,
dar s-a asociat cu o excizie parţială a
diafragmului în primul caz şi cu frenotomie
în cazul al doilea. La stabilirea tacticii
operatorii am luat în calcul ca cel mai
important element riscul de a leza venele
lombare care se aflau în tensiune datorită
faptului că formaţiunile tumorale deplasau
vena cavă anterior. Momentul cel mai
important al disecţiei după expunerea
formaţiunilor tumorale a fost eliberarea
venei cave inferioare din planul posterior
tocmai prin ligatura etajată a acestor vene
lombare. Gesturile de mobilizare anterioară
a ficatului în bloc cu vena cavă inferioară sau realizat ulterior. După deschiderea
diafragmului s-a obţinut un câmp operator
larg care a permis disecţia în siguranţă a
formaţiunii tumorale. La primul caz unde a
fost nevoie de separarea tumorii de aortă,
disecţia în contact cu peretele aortic (sub
fascia preaortică) ne-a oferit pe de o parte un
spaţiu uşor de disecat fără infiltraţie
tumorală, iar pe de altă parte am considerat
că această fascie reprezintă o barieră de
siguranţă pentru extensia tumorii. Drenajul
cavităţii pleurale s-a realizat doar la primul
caz unde rezecţia diafragmatică a fost destul
de largă şi s-a realizat reinserţia
diafragmului la ligamentele vertebrale şi
coaste.
CONCLUZII
Rezistenţa la chimio şi radioterapie a
schwannoamelor
maligne
face
ca
tratamentul chirurgical să fie cea mai
importantă opţiune terapeutică. Localizările
la graniţa dintre torace şi retroperitoneu
ridică probleme tehnice legate de abordul
acestora. Considerăm că abordul în principal
abdominal oferă un control bun asupra
vaselor şi facilitează disecţia acestora
reducând riscul hemoragiilor intraoperatorii,
dar în cazul accidentelor de acest tip
considerăm necesară toracotomia pentru a
putea controla intratoracic vasele mari.
Disecţia vaselor trebuie condusă în aşa fel
încât în momentul în care se ajunge în zone
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dificile (invazie, aderenţe) să existe controlul
proximal şi distal al vasului pentru a putea
exclude şi repara rapid leziunea.
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MORGAGNI HERNIA – LAPAROSCOPIC APPROACH (Abstract): INTRODUCTION:
Morgagni hernia is due to a diaphragmatic defect, retrosternal congenital hernia being a rare form
of hernie. The diagnosis is usually in childhood but there are cases that are found in adult or as a
intraoperative surprise. The condition is asymptomatic or has nonspecific clinical manifestations
or clinical dressing of often occlusive complications. The diagnosis is established by Rx thoracic
imaging, barium enema or computed tomography (CT) eso-gastro-duodenal passage. Treatment
consists of reducing the hernia with or without dissection and resection of the hernia sac and
diaphragmatic defect closure by suture the fascia endotoracica retrosternal and retrocostala or
rectus abdominis sheath or plastic bag. CASE PRESENTATION: We present a case of a 49 years
old woman admitted in our department for an insidious onset, several months ago, with
postprandial upper abdominal pain, flatulence and nausea. CT scan revealed a mass of 95 / 130 /
80 mm, narrowly defined with homogeneous structure and negative densities (fat) in the lower
and middle mediastinum, outlining opacity described in cardiofrenic sinus radiography. The
aspect was characteristic for a Morgagni hiatus hernia. Exploratory laparoscopy was performed
using a 30º laparoscope inserted through a 10 mm supraombilical trocar; it revealed the parietal
defect (Morgagni hernia) and the herniation of greater omentum. Two additional 5 mm trocars are
then inserted; the escaped great omentum was reintegrated and the parietal defect was
laparoscopically sutured. To note, the peritoneal hernia sac was abandoned. Postoperative course
was uneventful. A review of the literature data was also performed. CONCLUSION: Minimally
invasive surgery is feasible, safe and tends to become “gold standard” therapeutic approach for
the treatment of Morgagni hernia.
KEY WORDS: MORGAGNI HERNIA; DIAPHRAGMATIC HERNIA; LAPAROSCOPIC
APPROACH
SHORT TITLE: Hernia Morgagni
Morgagni hernia
HOW TO CITE: Georgescu SO
P, Crumpei F, Cijevschi Prelipcean C. [Morgagni hernia - laparoscopic approach].
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INTRODUCERE
Hernia Morgagni se dezvoltă în urma
unui defect diafragmatic retrosternal
congenital, fiind o formă rară de hernie
diafragmatică (2-3% din cazuri) [1,2]. În
general această patologie este diagnosticată
la copii, iar la adulţi frecvent este
descoperită în urgenţă ca urmare a
ştrangulării organului herniat sau în cursul
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unor intervenţii chirurgicale pentru alte
patologii [3].
Simptomatologia este nespecifică,
diagnosticul fiind sugerat de radiografia
toracică postero-anterioară şi de profil şi
confirmată de computer tomografie.
Tratamentul consta în închiderea
defectului cu sau fără utilizarea unei proteze
pe cale abdominală sau toracică. În ultimul
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timp sunt citate tot mai frecvent rezolvări
prin abord minim invaziv.

Fig. 1 Ecografie abdominală: formaţiune paracardiacă
dreaptă hiperecogenă, neomogenă cu dimensiuni de
123 x 93 x 113 mm.

Fig. 2 Radiografie toracică: opacitate de intensitate
supracostală de 11 x 8 cm, care pe radiografia de
profil se proiectează anterior de cord.

Fig. 3 Computer tomografie (secţiune coronală şi
sagitală): formaţiune de 95 x 130 x 80 mm, precis
delimitată, cu structură omogenă, cu densităţi
negative (ţesut adipos), localizată anterior în
mediastinul inferior şi mijlociu

PREZENTARE DE CAZ
Pacienta T. M. în vârstă de 49 ani s-a
prezentat cu dureri postprandiale în etajul
abdominal superior, flatulenţă şi greaţă,
simptomatologie cu debut insidios în urmă
cu câteva luni. Ecografia a evidenţiat o
formaţiune
paracardiacă
dreaptă
hiperecogenă, neomogenă cu dimensiuni de
123 x 93 x 113 mm (Fig. 1). Pe radiografia
toracică acestei formaţiuni îi corespunde în
sinusul cardiofrenic drept o opacitate de
intensitate supracostală de 11 x 8 cm, pe
radiografia de profil proiecţia fiind
anterioară de cord (Fig. 2). Examenul
computer-tomografic (CT) a descris
hernierea grăsimii peritoneale prin hiatusul
Morgagni, determinând o formaţiune de
95 x 130 x 80 mm, precis delimitată, cu
structură omogenă, cu densităţi negative
(ţesut adipos), localizată anterior, în
mediastinul inferior şi mijlociu (Fig. 3).
Tranzitul baritat eso-gastro-duodenal
cu a evidenţiat un stomac normokinetic,
normoton, mucoasă normală iar în
Trendelenburg un important reflux gastroesofagian. Restul analizelor paraclinice au
fost în limite normale.
S-a practicat laparoscopie exploratorie
utilizând un laparoscop de 30º introdus
printr-un trocar de 10 mm supraombilical. Sa evidenţiat defectul parietal în care se afla
marele epiploon (Fig. 4). S-au introdus alte
două
trocare
de
5
mm
(linia
medioclaviculară dreaptă şi subcostal stâng
la 3 cm de linia mediană) prin care s-au
introdus pensele de lucru. La o simplă
tracţiune marele epiploon s-a redus în
cavitatea peritoneală, evidenţiind orificiul
herniar de aproximativ 4 cm localizat la
stânga ligamentului falciform (Fig. 5), cu un
sac herniar de 5 cm prin transparenţa căruia
se observa pleura şi plămânul (Fig. 6). Au
fost atent explorate restul organelor
peritoneale fără a se evidenţia alte leziuni.
Pentru o mai bună mobilizare a
diafragmului s-a secţionat ligamentul
falciform care a permis ulterior apropierea
marginilor defectului, motiv pentru care s-a
recurs la sutură cu fire separate pentru
închiderea orificiului (Fig. 7).
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Evoluţia a fost favorabilă, cu reluarea
alimentaţiei în prima zi postoperator şi
remiterea completă a simptomatologiei.
Pacienta a fost externată în a treia zi
postoperator după efectuarea unei radiografii
toracice de control care a constatat dispariţia
opacităţii paracardiace drepte.
DISCUŢII
Hernia Morgagni, care a fost descrisă
pentru prima dată în 1679, face parte din
herniile diafragmatice (Tabel I). Se produce
prin defectul rezultat la nivelul diafragmului
anterior, între septul transvers şi inserţia
costală a acestuia.

Cel mai frecvent hernia se localizează
la dreapta sternului şi mai rar poate fi
bilaterală. Defectul diafragmatic este de mici
dimensiuni şi are forma unei fante
transversale.
Etiologia acesteia nu este cunoscută
dar frecvenţa mai mare în rândul pacienţilor
cu sindrom Down care asociază şi alte
malformaţii cardiace, sugerează o posibilă
transmitere ereditară a afecţiunii [3,4]. De
asemenea, în literatură sunt citate cazuri de
hernie apărută în urma unor traumatisme [5].
Diagnosticul acestei patologii este
tardiv deoarece cele mai multe nu se
manifestă clinic [6].

Fig. 4 Laparoscopia exploratorie: hernia
Morgagni conţinând mare epiploon

Fig. 6 Aspect intraoperator: defectul parietal

Fig. 5 Aspect intraoperator: reducerea marelui
epiploon herniat

Fig. 7 Repararea defectului prin sutură cu fire
separate
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Simptomatologia este nespecifică,
implicând cel mai frecvent durere în etajul
abdominal superior, flatulenţa şi tulburări
respiratorii.
În urgenţă tabloul clinic sugerează un
sindrom ocluziv (organul herniat fiind de
obicei colonul transvers) sau peritonic (prin
perforaţia acestuia în urma necrozei sau
încarcerarea marelui epiploon cu apariţia
fenomenelor ischemice) [7]. De asemenea,
etiologia poate fi evidenţiată intraoperator cu
ocazia unei intervenţii elective sau în
urgenţă [6,8]. Diagnosticul este dificil şi
poate duce la erori terapeutice şi complicaţii
severe.

diferenţial cu alte tumori mediastinale
anterioare computer tomografia este foarte
utilă [26,27]. Astfel, în cazul prezentat,
marele epiploon herniat apărea pe
radiografia de torace ca o masă solidă
paracardiacă iar examenul CT a permis
diagnosticul diferenţial cu alte tumori solide
mediastinale, atelectazie pulmonară sau chist
pericardicv [28]. Deşi diagnosticul imagistic
este suficient pentru stabilirea diagnosticului
uneori pacienţii sunt supuşi unor teste
exhaustive fără rezultate concludente; de
aceea laparoscopia este o metodă diagnostică
valoroasă care permite în acelaşi timp şi
soluţionarea terapeutică a herniei [29].

Tabel I Date de istoric privind herniile diafragmatice

Tabel II Incidenţa herniei Morgagni în literatură

1679

Riverius Lazarus

1701

Charles Holt

1761

GB Morgagni
VA Bochdalek

1848

R Laennec

1888

Nauman

1889

J O'Dnyer

1929

J O'Dnyer

descrierea herniei la
necropsia unui tânăr
prima clasificare clinică
la copii
descrie hernia
anterioară
descrie hernia laterală
descrie cauzele,
ascultaţia şi tehnici
chirurgicale
abordul chirurgical
bicavitar
prima reparare la copil
primul succes
chirurgical

În ultimul timp frecvenţa afecţiunii a
crescut, fapt ce poate fi explicat prin
dezvoltarea
tehnicilor
imagistice
de
diagnostic, dar cu toate acestea incidenţa
reală a herniei Morgagni pare să fie mai
ridicată decât cea prevăzută în literatură
(Tabel II) [6,9-25].
Radiografia toracică postero-anterioară
şi de profil evidenţiază prezenţa unei
formaţiuni mediastinale de dimensiuni şi
structură variabile în funcţie de conţinut,
care, în general, este reprezentat de marele
epiploon. În herniile de volum mai mare
poate fi interesat colonul transvers, ficatul,
stomacul sau intestinul subţire. Clisma
baritată sau pasajul baritat eso-gastroduodenal pot evidenţia hernierea unui
segment de tub digestiv. Pentru diagnosticul

An

Autori

n

Ackroyd, Watson [10]

1

Agrinasi et al [11]

1

Ipek et al [12]

3

White et al [13]

1

Higashiyama Koichi et al [14]

1

Suat Eren et al [15]

1

A Cockmez et al[16]

1

Ibrahim Can Kurkcuoglu et al [17]

3

Chang TH [18]

2

L Oktay Erdem et al [19]

1

E Durak [20]

5

Frederick B. Rogers [21]

1

Y Iso [22]

1

2007

Michael D Kelly [23]

3

2008

P K Pallati [24]

1

2009

Chinnusamy Palanivelu [25]

3

2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006

Unii autori recomandă tratament
chirurgical chiar în lipsa simptomatologiei
datorită riscului mare de complicaţii [30].
Alţii consideră necesară intervenţia
chirurgicală în cazurile asimptomatice doar
atunci când este herniat un segment de tub
digestiv sau când simptomele sunt
persistente [2]. Tratamentul clasic constă în
abord abdomial sau toracic cu sutura
marginii diafragmului la fascia endotoracică
retrosternală sau retrocostală sau la teaca
drepţilor abdominală. Abordul abdominal
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este mai facil atunci când diagnosticul este
sigur întrucât permite reducerea conţinutului
şi tratarea defectului cu sau fără rezecţia
sacului de hernie [30].
Rezultate favorabile sunt citate în
literatură şi prin abord transtoracic dar sunt
consemnate şi cazuri în care au fost necesare
reintervenţii
transabdominale
datorită
leziunilor organelor intraperitoneale [31].
Prima intervenţie laparoscopică a fost
raportată în 1992 de Kuster şi colab. [32].
Defectul fiind anterior este recomandat
a se utiliza telescopul cu vedere laterală care
oferă un unghi optic mai bun şi aşezarea
pacientului pe masa operatorie în poziţie
franceză cu monitorul la dreapta acestuia
obţinând astfel un confort sporit pentru
echipa operatorie.
Laparoscopia permite o evaluare foarte
clară a defectului, permiţând refacerea
peretelui prin sutură sau utilizarea unei
proteze. Dacă defectul este de dimensiuni
mici se poate practica o simplă sutură
[33,34] iar pentru defecte mari utilizarea
unei plase este indicată pentru a preveni o
tensiune crescută în sutură şi o mai bună
rezistenţă peretelui. În general, în abordul
minim invaziv, sacul de hernie nu este
excizat, dar este recomandat ca peritoneul să
fie incizat pentru a permite o fixare mai bună
a plasei la muşchi şi aponevroză [10,35].
Excizia sacului poate determina apariţia
pneumomediastinului şi a complicaţiilor
circulatorii şi respiratorii. De asemenea,
evaluare CT a unor pacienţi la un an după
intervenţie nu a mai evidenţiat sacul de
hernie care s-a resorbit [36]. Alţi autori
susţin necesitatea exciziei acestuia întrucât
menţinerea sa poate duce la recidive sau
apariţia unor formaţiuni chistice [37].
CONCLUZII
Hernia Morgagni este o patologie rară.
Cel mai frecvent este asimptomatică dar în
cazurile complicate este o cauză de abdomen
acut chirurgical de aceea trebuie avută în
vedere de clinicieni. Diagnosticul paraclinic
se bazează pe metodele imagistice
(radiografia toracică, explorarea tubului
digestiv cu substanţă de contrast, CT).

Tratamentul chirurgical este indicat
chiar şi pentru cazurile asimptomatice
datorită complicaţiilor grave spre care poate
evolua. Abordul laparoscopic este ideal,
permiţând unei echipe chirurgicale bine
antrenate
soluţionarea
defectului
şi
menţinerea numeroaselor avantaje ale
abordului minim invaziv pentru pacient.
Reducerea viscerelor în abdomen este facilă,
sacul herniar în general nu este excizat iar
defectul va fi reparat în funcţie de
dimensiuni prin sutură sau utilizarea unei
proteze.
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Autorii nu declară nici un conflict de
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SPLIT-LIVER TRANSPLANTATION – AN ALTERNATIVE TO INCREASE THE NUMBER
OF LIVER TRANSPLANTATION RECIPIENTS (Abstract): Split-liver transplantation (SLT)
is a procedure in which one cadaver donor liver is divided to provide grafts for two recipients.
SLT has been performed for over a decade after the initial reports from Europe and USA. Despite
the potential for increased organ supply, the practice proves that SLT is seldom performed,
accounting for less than 2% of total liver transplant procedures. Difficulties to widespread
application of SLT include technical and logistical issues pertaining to both donors and recipients.
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INTRODUCERE
Bi-partiţia grefonului hepatic recoltat
de la un donator cadaveric este o procedură
chirurgicală spectaculoasă, menită să asigure
efectuarea transplantului la doi receptori, de
obicei fiind vorba de un copil şi un adult. În
Europa, procedeul s-a implementat cu mai
mare succes decât în America de Nord,
datorită unui sistem mai flexibil al alocării
grefoanelor, care lasă marilor centre de
transplant libertatea de a optimiza
corespondenţa dintre dimensiunea grefonului
şi gravitatea stării de sănătate a potenţialului
receptor aflat pe lista de aşteptare. De aici şi
experienţa mai mare a centrelor din Europa
Occidentală în aplicarea acestei proceduri
complexe.
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DATE ANATOMICE
Procedeele chirurgicale actuale legate
de rezecţiile hepatice au la bază anatomia
portală, aşa cum a fost descrisă de Couinaud
[1] în 1957 şi completată de Bismuth [2] în
1982. Aceste cunoştinţe avansate de
anatomie au făcut posibilă crearea unor
grefoane hepatice parţiale funcţionale,
distincte. Astfel, se pot realiza 6 modalităţi
de grefoane parţiale (Fig. 1): hemificatul
drept (segmentele V-VIII), hemificatul drept
extins (segmentele I, IV-VIII), hemificatul
stâng (segmentele II-IV sau I-IV), sectorul
lateral stâng (segmentele II-III) şi grefonul
monosegmentar (segment III) folosit pentru
grefarea nou-născuţilor sau a copiilor foarte
mici.
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Pentru crearea unor grefoane cvasiegale (hemificatul drept şi cel stâng), planul
de secţiune trece imediat la dreapta venei
hepatice medii [3,4].
Planul de transsecţie trece prin
ligamentul falciform (imediat la dreapta) în
cazul realizării unui hemificat drept extins
destinat unui receptor adult, şi a unui sector
lateral stâng pentru grefa pediatrică [3,4].
ASPECTE DE TEHNICĂ
Bi-partiţia unui ficat cadaveric,
realizată chirurgical în afara corpului (ex
situ), a fost raportată de Broelsch [5] şi
simultan de Bismuth [6]. Primii beneficiari
au fost copiii, iar primele serii au fost
comunicate în 1989 si1990 de aceiaşi autori
din Paris respectiv Hanovra. Iniţial au existat
numeroase
dificultăţi
tehnice,
dar
perfecţionarea şi acurateţea disecţiei a
încurajat amploarea prelevării de grefoane
hepatice parţiale pentru receptori copii, de la
donatori adulţi în viaţă [7,8].
Tehnica s-a îmbunătăţit simţitor în anii
următori, odată cu introducerea colangiografiei şi a arteriografiei pe masa de
pregătire a grefonului (back table) [7,8].

Fig. 1 Partiţionarea ficatului cadaveric:
stânga: hemificat drept lărgit / sector lateral stâng;
dreapta: hemificat drept / hemificat stâng

În 1995, Jean de Ville de Goyet [9,10]
a raportat 98 de cazuri colectate din
European Split Liver Registry, pe care le-a
urmărit timp de 5 ani. De Ville a raportat
supravieţuiri ale pacienţilor şi grefelor în caz
de receptori transplantaţi în urgenţă de 88%
şi 88% pentru copii şi respectiv, de 80% şi
72% pentru adulţi.
Pentru pacienţii şi grefele efectuate în
urgenţă, supravieţuirea a fost de 61% şi 61%
pentru copii versus 67% şi 55% respectiv

pentru adulţi. Aceste date sunt echivalente
cu cele culese din European Liver
Transplant Registry în cazul folosirii
întregului ficat cadaveric.
Pregătirea split-ului se realizează, ca şi
în cazul ficatului întreg, ex situ, pe o masă de
operaţie (back table) situată alături de sala în
care se va realiza transplantul, de obicei cel
pentru adult, de către o parte a echipei de
transplant. Ficatul cadaveric întreg soseşte
învelit în 3 saci de plastic introduşi unul în
altul, înconjurat de cuburi de gheaţă.
Se scoate ficatul şi se lasă în imersie
într-un vas cu soluţie refrigerată UW,
protejat de o pungă de plastic, în jurul căreia
se aşează cantităţi mari de gheaţă. În
continuare, folosind instrumente foarte fine
şi evitând manevrele exagerate cu mâna şi cu
instrumentele, se eliberează ficatul de tot
ţesutul grăsos care-l înconjoară, cu excepţia
ligamentului rotund, care va servi în
continuare drept reper şi pentru tracţiune. Se
eliberează elementele anatomice (VCI,
trunchiul venei porte, artera hepatică cu
trunchiul celiac, canalul coledoc) de ţesutul
grăsos înconjurător, evidenţiindu-se toate
vasele colaterale aferente acestora, pentru a
fi ligaturate. Se suturează cu fir vascular
eventualele breşe evidenţiate la nivelul
pereţilor venoşi sau arteriali, reperarea
acestora făcându-se injectând sub presiune
lichid cu o seringă.
Se disecă atent hilul hepatic pentru
evidenţierea exactă a ramurilor portale,
arteriale şi biliare drepte şi stângi. O atenţie
particulară se acordă arterei hepatice, care
poate avea mai multe variante anatomice
(artera hepatică stângă din gastrica stângă,
artera hepatică dreaptă din
artera
mezenterică superioară), în aşa fel încât să se
asigure fiecărui fragment hepatic rezultat un
vas arterial de calibru satisfăcător pentru
viitoarea anastomoză.
Pentru o mai bună orientare în privinţa
anatomiei arteriale şi biliare, se practică o
colangiografie şi o arteriografie de arteră
hepatică, pe masa de pregătire. În funcţie de
varianta de partiţionare aleasă, se pregăteşte
vena suprahepatică corespunzătoare (cel mai
frecvent cea stângă, în cazul pregătirii
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sectorului lateral stâng pentru o grefă
pediatrică,
aceasta
urmând
să
fie
anastomozată cu vena cavă inferioară (VCI)
a receptorului), secţionându-se aceasta la
nivelul joncţiunii sale cu VCI, iar breşa
rămasă la acest nivel, în VCI, se suturează
cu un surjet de Prolene 4-0 transversal.
Dacă partiţia s-a făcut în sensul unui
hemificat drept extins şi al unui sector lateral
stâng pediatric, VCI rămâne intactă pe faţa
posterioară a hemificatului drept extins.
După suturarea eventualelor breşe din
peretele venos sau ligatura unor colaterale,
orificiile superior şi inferior ale VCI sunt
suturate cu câte un surjet dus-întors de
Prolene 4-0. VCI se despică longitudinal cu
foarfeca pe o distanţă de cca 4 cm, în
vederea anastomozei cavo-cave. Ramul
stâng al venei porte a grefonului se
secţionează chiar la rasul bifurcaţiei portale,
el rămânând cu grefonul pediatric. Orificiul
rămas la nivelul trunchiului portal se
suturează cu un surjet de Prolene 5-0,
transversal (ca la o piloroplastie). În ramurile
portale rămase cu fiecare fragment hepatic
se introduce un tub de plastic conectat la un
robinet, prin care, în momentul începerii
transplantului, se va iniţia perfuzarea
grefoanelor cu soluţie refrigerată UW.
Fiecare din aceste sonde se fixează cu
ajutorul unor ligaturi cu „picior” la peretele
portal.
Secţiunea parenchimului se face, după
preferinţa
chirurgului,
cu
disectorul
ultrasonic (CAVITRON), cu pensa bipolară,
cu disectorul Ultrascision (CUSA), cu
sistemul LigaSure sau, simplu, prin
digitoclazie urmată de ligatura tuturor
pediculilor vasculari şi biliari întâlniţi cu fir
neresorbabil sau clipuri.
Indiferent de modalitatea aleasă pentru
transsecţia parenchimului, ligatura cu
minuţiozitate a pediculilor portali, arteriali şi
biliari
este
esenţială,
orice
vas
parenchimatos nerecunoscut şi neligaturat
putând crea probleme serioase de hemostază
în momentul terminării fazei anhepatice a
transplantului.
În cazul particular al pregătirii
grefonului pediatric (segmentele II-III), este

important ca transsecţia parenchimului să se
facă imediat la dreapta ligamentului
falciform, evitându-se astfel ligatura directă
a
ramurilor
arterio-portale
destinate
segmentelor II şi III de-a lungul recessului
lui Rex (aşa cum se procedează de altfel şi în
sectorectomia laterală stângă reglată). Chiar
în condiţii de minuţioasă pregătire, în
momentul conectării vasculare a grefonului
pot apărea totuşi hemoragii de pe tranşa
hepatică. De aceea, în 1996, Broelsch [5] a
introdus tehnica de split hepatic „in vivo”.
Aceasta presupune disecţia hilului şi
transsecţia parenchimului hepatic în
donatorul cadaveric (Fig 2, 3), înaintea
clampajului aortic.

Fig. 2 Laparotomia pentru recoltarea multiorgan

Fig. 3 Aspect intraoperator al partiţionării in situ

Această tehnică reduce timpul de
ischemie rece, simplifică identificarea
structurilor vasculare şi biliare, elimină
timpul necesar pregătirii ex situ a
grefoanelor, reduce riscul nonfuncţionării
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primare a grefei, complicaţiile biliare şi
hemoragiile de reperfuzie (Fig. 4, 5, 6).
Pe seriile publicatede centrele din
Hamburg
şi
Los
Angeles
[5,11],
supravieţuirea la copiii şi adulţii transplantaţi
după split excede cea raportată după
transplantul propriu-zis, cu ficat cadaveric.
Pe de altă parte, comparând transplantul
pediatric cu grefon de la donor în viaţă, cel
pregătit in situ şi cel pregătit ex situ, mai
multe echipe arată că incidenţa nonfuncţionării primare printre grefoanele
preparate ex situ este mai mare decât a
grefoanelor preparate in-situ sau e la
donatori în viaţă.

Fig. 4 Schema distribuţiei elementelor vasculo-biliare
pe cele două hemigrefoane

Alte centre de transplant au publicat,
însă, rezultate excelente folosind tehnica ex
situ standard.
Din datele culese din literatura nordamericană rezultă că procedeul split a fost
folosit în centrele de transplant din Los
Angeles în 15% cazuri, în timp ce pe întreg
teritoriul SUA doar în 2% cazuri [4,11].
Oricum, procedeul split in-situ păstrează în
întregime toate avantajele transplantului
pediatric cu grefon de la donator în viaţă, dar
la care dispare riscul peri-operator pentru
donor. De aceea, este considerat procedeu
tehnic de elecţie pentru transplantul la copii
mici [4,5].
DIFICULTĂŢI
Efectuarea unui transplant cu ficat
partiţionat necesită un efort considerabil,
odată donorul identificat.

În Europa, atâta vreme cât organele
cadaverice sunt mai degrabă alocate
centrelor decât unor anumiţi pacienţi,
lucrurile se desfăşoară mai flexibil.
În SUA, organele cadaverice recoltate
sunt, în general, alocate numai pacienţilor
individual, ceea ce îngreunează desfăşurarea
procedurii. Astfel, în mod obişnuit,
partiţionarea se efectuează pentru un copil
suferind de o hepatopatie gravă, iar ficatul
drept extins este destinat unui adult, ales de
către centrul care realizează transplantul.
În general, se preferă receptori stabili,
pentru a optimiza evoluţia grefonului restant
după transplant.
Tehnica in situ oferă avantajul scurtării
timpului de ischemie rece, deoarece disecţia
este completă înainte de prelevarea propriuzisă a grefei, astfel cele două grefoane pot fi
trimise cu promptitudine la destinaţie.
Pe de altă parte, disecţia prelungită
necesară pentru prepararea grefoanelor
înainte de clamparea şi secţiunea aortei,
poate duce la creşterea pierderii de sânge în
timpul prelevării, ceea ce poate antrena
afectarea ulterioară a cordului şi pulmonilor
prelevaţi de echipa de chirurgi cardiotoracici. Criteriile de consimţământ legate de
transplantul split-liver (split-liver transplant
– SLT) nu au fost bine definite.
În ciuda faptului că există un grad de
risc în folosirea lui (deoarece în mod normal
recipientul ar primi un ficat cadaveric
întreg), se obişnuieşte ca pacientul potenţial
recipient să fie informat în mod special.
În mod tradiţional, pacienţii nu sunt
consultaţi în selecţia donatorilor cadaverici,
dar folosirea donatorilor marginali (cei care
nu întrunesc criteriile de selecţie tradiţionale,
cum ar fi vârsta avansată sau maladie virală
pre-existentă) a dus la conceptul de
consimţământ prealabil.
În mod principial, corespondenţa
dintre SLT şi selecţia donatorului ar
trebui explicată pacientului aflat pe
lista de aşteptare pentru transplant, iar
dorinţa de a accepta un eventual split trebuie
subliniată şi documentată distinct în baza de
date UNOS (United Network for Organ
Sharing) [4,11].
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SELECŢIA RECEPTORILOR
Rezultatele decepţionante în cirozele
decompensate, atât cu transplant de ficat de
la donator în viaţă sau split, au arătat clar că
receptorii aflaţi în stare critică evoluează
nesatisfăcător, chiar în contextul folosirii
celor mai complexe variante tehnice.
Complicaţiile, cum ar fi fistula biliară şi
reintervenţia, sunt mult mai rău tolerate de
pacienţii care au avut o ciroză
decompensată. În mod ironic, aceştia sunt
pacienţii pentru care sunt alocate preferenţial
grefoanele hepatice, în cadrul sistemului de
dirijare din SUA, în care atribuirea către cel
mai grav bolnav pacient este standardul.

Fig. 5 Racordul vasculo-biliar al hemigrefonului drept
CBP calea biliară principală; AH artera hepatică; VP vena portă

Fig. 6 Racordul vasculo-biliar al hemigrefonului stâng
CBP calea biliară principală; AH artera hepatică; VP vena portă

Pentru implementarea SLT, echipa
care este pe cale să efectueze operaţia
trebuie să aleagă dintr-o diversitate de
receptori de diverse dimensiuni care pot fi
„cuplaţi”. Alţi factori adiţionali pot influenţa
evoluţia SLT, cum ar fi: transplant anterior,
prezenţa infecţiei,care ar putea creşte riscul
de complicaţii în condiţiile folosirii unui
ficat cu suprafaţă de transsecţie.
Dimensiunea grefonului este un alt
factor esenţial care influenţează evoluţia
grefei şi este crucial în alocarea fragmentelor
de split între 2 adulţi. Grefoanele prea mici
pentru recipientul în cauză duc în general la
disfuncţii asociate cu colestază prelungită,
lent reversibilă în majoritatea cazurilor.
SELECŢIA DONATORILOR
SLT necesită o disecţie prelungită, atât
in situ cât şi ex situ. Rezultatele SLT sunt
afectate de anatomia vasculo-biliară, ca şi de
structura şi viabilitatea parenchimului
hepatic. În general, criteriile de selecţie
pentru donorii SLT includ vârsta,
stabilitatea, hemodinamica şi absenţa
steatozei. În mod normal, anatomia
chirurgicală a ficatului este definită în timpul
disecţiei, în mod special dacă secţiunea
parenchimului se realizează in situ, la
donatorul cu cord batant, deoarece, în
majoritatea serviciilor, procedeele de
imagistică invazivă nu sunt practicabile.
Acest fapt limitează precizia anatomică şi
face rezecţia segmentului drept / stâng
lateral extins mai practică pentru in situ
SLT. În cazul SLT ex situ, disecţia este
adesea facilitată de colangiografia şi
angiografia efectuate pe masa de ajutor de la
blocul operator.
PROBLEME
TEHNICE
ŞI
COMPLICAŢII
Problemele tehnice după SLT sunt
legate în special de faptul că în acest caz
recipientul nu beneficiază decât de un
fragment de ficat şi nu de un organ întreg.
Complicaţiile SLT includ hemoragiile,
biliragiile şi infecţiile suprafeţei hepatice de
transsecţie, disproporţia dintre dimensiunile
grefonului şi cele ale gazdei (prea mic sau
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prea mare), complexitatea reconstrucţiilor
vasculare sau biliare, complicaţii legate de
fluxul sanguin în venele suprahepatice.
REZULTATE
În ciuda largului interes, estimările
arată că SLT este aplicat doar unei minorităţi
de pacienţi transplantaţi. În fapt, acest
procedeu nu s-a implementat conform
aşteptărilor, în ciuda demersurilor pentru
aplicarea lui. Registrul European de
Transplant raportează un număr de 39.246
de grefe hepatice practicate la 34.961
pacienţi, între lunile mai 1968 şi iunie 2000
[10]. Din datele furnizate reiese că
transplantele efectuate cu donori în viaţă
pentru adulţi şi copii, deţin doar 1% din
totalul grefelor (cca 390 grefe), în timp ce
procedeul „split” a fost efectuat în cca 3,7%
(aproximativ 11.452) grefe [10].
Datele recente furnizate de American
Society of Transplant Surgeons arată că
există 36 de centre nord americane de
transplant care au efectuat un total de 207
grefe hepatice de segment lateral stâng
(segmente II şi III), 15 grefe lobare, 152
lobare stângi lărgite, 13 grefe lobare drepte.
În ceea ce priveşte perechile de
receptori adult / copil, care au presupus
transplantarea unui lob hepatic drept lărgit şi
a unui segment lateral stâng, rata
complicaţiilor a fost de 26% şi 32%, din care
cele biliare au fost de 11% şi 13%, în vreme
ce complicaţiile vasculare au fost de 5%,
respectiv 9%. Moartea receptorului a fost
constatată în 11% cazuri pentru segmentul
lateral stâng faţă de 15% pentru transplantul
lobului drept lărgit. Non-funcţia grefonului a
fost observată în 8% cazuri pentru segmentul
lateral stâng faţă de 4% pentru lobul drept
extins [4].
În cazul procedeului split adult / adult,
rata globală de complicaţii a fost de 26%
pentru lobul stâng, faţă de 22% pentru lobul
drept. Incidenţa complicaţiilor vasculare a
fost de 4% pentru lobul stâng şi de 9%
pentru lobul drept. Non-funcţia primară şi
eşecul grefei au fost raportate în proporţie de
7% şi 9% pentru grefele de ficat stâng, faţă
de 9% şi 14% respectiv, pentru grefele

drepte [4,5]. Moartea recipientului a fost
notată în 7% cazuri pentru grefele cu ficat
drept, versus 8% pentru cele cu ficat stâng.
Humar a raportat recent datele unui singur
centru cuprinzând 6 SLT pentru 2 adulţi,
care au arătat o supravieţuire a grefonului şi
recipientului de 83% la un interval mediu de
urmărire de 9 luni [4,5].
Pentru receptorii la care s-a folosit
lobul drept, greutatea medie a fost de 83 kg,
în timp ce pentru cei la care s-a folosit lobul
stâng a fost de 60 kg. Complicaţiile
chirurgicale la receptorii de ficat drept au
inclus tromboza arterei hepatice (n=1),
relaparotomie pentru sângerare ca urmare a
unei biopsii hepatice percutane (n=1),
relaparotomie pentru hemoragie după un
montaj anastomotic Roux „Y” (n=1) şi un
caz de biliragie de pe suprafaţa de
transsecţie. În cazul folosirii lobului stâng,
complicaţiile au fost: tromboză de arteră
hepatică (n=1), fistulă anastomotică
necesitând hepaticojejunostomie (n=1) şi un
caz de eventraţie postoperatorie. Nu au fost
observate nonfuncţia primară sau „sindromul
grefonului prea mic” [4,5,9].
Rezultatele splitului adult / copil sunt
mult mai bune decât cele ale adult / adult.
Toate studiile de până acum arată că
supravieţuirea la 1 an este comparabilă între
adulţii care au primit grefon lobar extins sau
un grefon hepatic întreg. Lipsa de diferenţă
provine din aceea că cei mai buni donori din
fiecare serie au fost folosiţi pentru SLT, în
timp ce adulţii care au primit ficat întreg au
primit în general grefoane de o calitate
inferioară. La Universitatea din Los Angeles
s-a publicat recent un studiu comparativ
între copiii care au primit segment lateral
stâng din split sau de la un donator în viaţă
[4,11]. Rezultatele sunt cu totul comparabile.
În martie 2001, American Society of
Transplant Surgeons şi American Society of
Transplantation au organizat o conferinţă
consacrată
optimizării
activităţii
de
transplant de organe provenite de la donatori
cadaverici. Astfel au reieşit direcţiile de
concentrare a activităţii de prelevare în viitor
pe lărgirea folosirii donatorilor „marginali”,
a celor „non heart-beating”, alocarea mai
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judicioasă a grefoanelor cadaverice,
maximizarea supravieţuirii pre-transplant şi
post-transplant,
folosirea
tehnicilor
chirurgicale
inovatoare
actuale
şi
maximizarea folosirii procedeului „split”.
Conferinţa a apreciat, de asemenea, că SLT
in situ pentru 2 adulţi, deşi promiţătoare, nu
şi-a probat încă eficacitatea în ideea aplicării
sale sistematice. Cu alte cuvinte, dezvoltarea
unei politici naţionale sau europene de
„spliting” adresat unui grefon hepatic
cadaveric pentru 2 receptori adulţi este
prematură. Pe de altă parte, există deja o
experienţă adecvată în direcţia split
adult / copil, în ideea că, pentru moment,
muşte grefoane hepatice de bună calitate se
folosesc la copil pentru segmentul lateral
stâng, iar restul grefonului, ficatul drept
lărgit (lobul drept) nu mai este folosit.
Estimările actuale ale grefoanelor cadaverice
ce întrunesc criteriile pentru split apreciază
că circa 20% din donori s-ar putea încadra în
această categorie, caz în care numărul total
de receptori ar creşte anual cu cca 1000.
Iată schema propusă în acest sens de
UNOS (United Network for Organ Sharing):
A) Principii generale
1. Stabilirea criteriilor pentru folosirea
grefonului hepatic split; procedeul in
situ este de preferat;
2. Tratarea încă de la început a grefonului
hepatic îndeplinind criteriile de split,
ca pe un organ „pereche”: segment
lateral stâng şi lob drept extins;
3. Alocare dublă simultană a celor 2 subgrefoane, prioritate având, totuşi,
grefonul pediatric.
B) Criterii legate de donor
1. Vârstă: >10 ani, < 45 ani;
2. Hemodinamic stabil (heart donor);
3. Spitalizare în Unitatea de Terapie
Intensivă < 5 zile;
4. Probe de funcţie hepatică < 5 ori
normalul;
5. Na+ < 170 mEq/L

CONCLUZII
Acestea au fost până în prezent
primele eforturi pentru a implementa SLT la
scară largă. Accentuarea din ce în ce mai
acută a cererii de organe pentru transplant,
face din procedeul „split” o alternativă mai
mult decât eficace pentru creşterea
numărului de potenţiali receptori.
Pe de altă parte, creşterea experienţei
comunităţii chirurgicale, cu procedee tehnice
inovatoare din ce în ce mai diverse, face din
folosirea grefoanelor parţiale o adevărată
speranţă pentru chirurgul de transplant.
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SMALL BOWEL LAPAROSCOPIC RESECTION FOR STRANGULATED UMBILICAL
HERNIA (Abstract): Laparoscopic small bowel resection is a general accepted technique for
small bowel tumors and diverticulum. However, the laparoscopic approach for intestinal resection
for strangulated hernias is still controversial. This video presents the case of a 49 years old woman
admitted for strangulated umbilical hernia. The patient was diagnosed with morbid obesity with a
BMI of 51.3 kg/m2. A laparoscopic approach was performed; the exploration confirmed the
strangulated umbilical hernia containing small bowel. Kelotomy was necessary to reduce the
small bowel. Given the ischemic injuries of the herniated small bowel segment, the resection with
side-to-side stapled anastomosis was then performed. The hernia sac was also resected. The
parietal defect was then closed by conventional non absorbable running suture. The postoperative
course was uneventful and the patient was discharged in the 4 th postoperative day.
CONCLUSION: Even the laparoscopic small bowel resection for strangulated hernia is
controversial the technique is feasible and safe in obese patients and could avoid operative site
infection.
KEY WORDS: UMBILICAL HERNIA; LAPAROSCOPY; SMALL BOWEL LAPAROSCOPIC
RESECTION; STAPLED ANASTOMOSIS
SHORT TITLE: Strangulated hernia; laparoscopic small bowel resection
HOW TO CITE: Moldovanu R. [Small bowel laparoscopic resection for strangulated umbilical hernia]. Jurnalul de
chirurgie (Iaşi). 2013; 9(3): 283-285. DOI: 10.7438/1584-9341-9-3-13.

Video

BACKGROUND
Laparoscopic approach for small
bowel obstruction is well known and is
associated with reduce hospital stay and
mortality rate [1]. In the same time the
feasibility of laparoscopic small bowel
resection for tumors and diverticulum are
also demonstrated in various papers [2-4].
The laparoscopic approach also proved its
feasibility for strangulated groin hernia [5].
However the place of laparosopic
approach for strangulated umbilical hernia is
not well studied.
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The aim of this video is to present a
case of laparoscopic small bowel resection
for strangulated umbilical hernia.
CASE PRESENTATION
A 49 years old obese woman was
admitted for intense periumbilical pain. The
weight was 138 kg for 164 cm, so a body
mass index (BMI) of 51.3 kg/m2. The
physical exam revealed a painful, non
reducible small periumbilical tumor.
The plain X-ray abdominal exam
revealed no fluid-air levels and the
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ultrasound exam noted herniated adipose
tissue.
The lab tests revealed leucocytosis
(11,500/mm3) and elevated C reactive
protein (CRP) levels (41 mg/L).
A
laparoscopic
approach
was
proposed.
A 15 mm direct view type trocar was
placed at the mid distance between xyphoid
and umbilicus. The laparoscopic exploration
revealed a strangulated umbilical hernia
containing a round ligament and a small
bowel segment. Three trocars were place in
the right abdominal quadrants.
Kelotomy was necessary to reduce the
herniated small bowel segment and round
ligament.
The small bowel presented persistent
ischemic injuries. The mesentery was
divided using bipolar grasper; then a stapled
side-to-side anastomosis was performed. The
small bowel segment was divided using an
Endo GIA stapler.
The hernia sac resection as well as
round ligament resection was performed.
An extensive abdominal irrigation was
done and a suction drain was placed in
Douglas pouch.
A small periumbilical incision was
performed and the resected specimens were
extracted using an endo-bag. The parietal
defect was repaired by transversal double
running non absorbable monofilament
suture. The operative time was 40 minutes.
The
postoperative
course
was
uneventful and the patient was discharged in
4th postoperative day.
DISCUSSIONS
The laparoscopic approach for ventral
proved its advantages to open approach in
term of hospital stay, postoperative
morbidity, and operative site and mesh
infection and recurrence [6-8].
On the other hand the laparoscopic
approache was extensively studied for small
bowel obstruction [1,9,10] and allow a good
evaluation for the “need for resection” [11].
However there are few data in the
literature about the laparoscopic small bowel

resection for strangulated umbilical hernia.
In fact an extensive search of PubMed and
Google scholar revealed only one reference
[12].
The laparoscopic bowel resection for
strangulated umbilical hernia is apparently
nonsense because the herniated intestinal
bowel is already exteriorized in hernia sac
and a resection is in theory, simple and
feasible. Furthermore after a septic operative
time, a hernia mesh repair is contra
indicated. There are however references in
the literature about a laparoscopic small
bowel resection for strangulated groin hernia
[13,14] and several reports about
concomitant bariatric (sleeve and gastric bypass) and hernia mesh repair [15-17] and
about laparoscopic cholecystetcomy and
hernia mesh repair [18].
However in obese patients there is a
higher risk of severe surgical site infection
after intestinal open surgery [19,20]. Much
more the laparoscopic approach decreases by
70 to 80% the surgical site infection rate
compared with open surgery across general
abdominal surgical procedures [21]. From
these reasons a laparoscopic approach was
preferred in presented case; in the same time
to extract the bulky resected specimen a
periumbilical incision was performed and
the parietal defect was closed by transversal
suturing. An alternative repair technique is
laparoscopic transparietal suture as in the
case presented by Keshishian A. [12]. The
mesh repair wasn’t performed due to the
high risk of severe parietal infection [22]. A
biologic mesh is another alternative for
hernia repair but wasn’t available in our
department [23].
CONCLUSION
Despite the controversial aspects
already discussed the laparoscopic small
bowel resection for strangulated umbilical
hernia is a feasible technique for obese
patients and is associated with rapid
postoperative recovery.
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ACTIVITATEA CHIRURGICALĂ MEDICO-MILITARĂ ÎN
TIMPUL CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
OGLINDITĂ ÎN REVISTELE MEDICALE
ROMÂNEŞTI ALE VREMII
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MILITARY AND MEDICO-SURGICAL OPERATIONS DURING WORLD WAR II
REFLECTED BY ROMANIAN MEDICAL JOURNALS OF THE TIME (Abstract): The study
shows how the Romanian campaign surgery during the Second World War was reflected in the
medical press of the time. For this purpose, we analyzed the published articles in Romanian
medical journals Ardealul Medical, Revista Sanitară Militară, România Medicală, Revue MédicoChirurgicale, Acta Medica Romana and Bucovina Medicală. The article is divided into five parts:
the organization of the Romanian Army Medical Service during 1941-1945, first aid station of the
battalion or regiment, division ambulance, field hospital, interior area hospital. We followed the
presentation of the organization, the casuistry and surgical therapeutic activity for each type of
military medical structure mentioned.
KEY WORDS: WAR SURGERY; FIELD HOSPITAL; AMBULANCE OF THE DIVISION;
INTERIOR AREA HOSPITAL
SHORT TITLE: Activitatea chirurgicală în Al Doilea Război Mondial
Surgical operations during WWII
HOW TO CITE: Jeican II, Botis FO, Ciuce C. [Military and medico-surgical operations during World War II reflected by
Romanian medical journals of the time]. Jurnalul de chirurgie (Iaşi). 2013; 9(3): 287-299.
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ORGANIZAREA
SERVICULUI
SANITAR AL ARMATEI ROMÂNE ÎN
PERIOADA 1941-1945
România a intrat în Al Doilea Război
Mondial, cea mai devastatoare conflagraţie
din istoria omenirii, în 22 iunie 1941, alături
de Germania. Cu acest prilej, în Armata
Română au fost mobilizaţi peste 800.000 de
oameni. Acest număr a suferit fluctuaţii, pe
de o parte din cauza pierderilor suferite, iar
pe de altă parte datorită încorporărilor de noi
contingente. Din aceleaşi motive organizarea
Armatei Române a suferit modificări, fiind
supusă în mai multe rânduri la operaţii de
restructurare. Forţele Armate Române erau
compuse din Forţele Terestre, Aviaţia şi
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Marina. România a intrat în război cu opt
corpuri de armată, ce formau patru armate:
Armatele I şi IV pe frontiera Prutului,
Armata a III-a în Transilvania, iar Armata a
II-a în Dobrogea şi pe frontiera de sud. Un
corp de armată putea fi compus din două sau
mai multe divizii. Diviziile erau marile
grupuri operative care aveau în compunerea
lor unităţi din toate armele şi erau capabile
să acţioneze independent [1].
Activitatea
medico-chirurgicală
desfăşurată în cadrul Armatei cădea în
sarcina
Serviciului
Sanitar
(Sv.S.).
Dezvoltarea fără precedent a armelor la
începutul secolului XX a determinat apariţia
unui război strategic cu linii de luptă bine
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definite. Astfel, în perioada celui de-Al
Doilea Război Mondial, Sv.S. al Armatei
Române a desfăşurat o intensă activitate
chirurgicală. Scopul asistenţei chirurgicale
oferite de Sv.S. se constituia din păstrarea
efectivelor (în urma îngrijirilor cca 80% din
răniţi se întorceau pe front), evitarea
invalidităţii şi reducerea mortalităţii [2].
Sv.S. era organizat în corelaţie cu
structura Armatei. La nivel de batalion şi
regiment se organiza câte un post de prim
ajutor, iar la nivel de divizie câte o
ambulanţă. În spitalul de campanie erau
trataţi răniţii de la mai multe divizii sau de la
nivelul unui corp de armată, iar aferent
armatei erau organizate spitalele de zonă
interioară. Postul de prim ajutor, ambulanţa
şi spitalul de campanie erau unităţi sanitare
mobile, ce se deplasau o dată cu linia
frontului şi constituiau, fiecare, staţii de triaj
spre zona interioară. Activitatea operatorie
începea la ambulanţa divizionară, continua
la spitalul de campanie, iar tratamentele
ulterioare se aplicau în spitalele de zonă
interioară [3].
POSTUL DE PRIM AJUTOR AL
BATALIONULUI / REGIMENTULUI
În timpul luptei, sanitarii şi
brancardierii erau poziţionaţi înapoia
companiilor de rezervă. Ostaşii uşor răniţi se
deplasau singuri până în această zonă, fiind
îndrumaţi de brancardieri spre postul de
prim ajutor (P.P.A.) cel mai apropiat,
batalionar sau regimentar. Răniţii ce nu se
puteau deplasa până în spatele companiilor
de rezervă se retrăgeau din primele linii,
adăpostindu-se după denivelări telurice,
tufişuri sau în gropi; astfel se formau
„cuiburi de răniţi”. Seara sau într-o perioadă
de acalmie, răniţii din cuiburi erau ridicaţi de
brancardieri şi transportaţi la P.P.A. [4].
Deplasarea medicilor de batalion la cuiburile
cu răniţi în timpul luptelor putea zugrăvi
tablouri dramatice: „De pe marginea apei se
auziră plânsetele de durere ale unui nou
rănit. Toţi îl îndeamnă pe doctor să nu iasă
din groapă […totuşi, el] se îndreaptă, prin
ploaia de gloanţe, spre malul apei. După
moviliţa de pământ, pansamentul s-a

înfăşurat cu pricepere şi gingăşie. […]
Rănitul nu mai geme. […] doctorul trebuie
să se întoarcă. […] Abia a început târâşul şi
snopul mitralierelor îl loveşte din plin. Acolo
a murit, pe malul apei, cu zâmbetul împăcat
al datoriei împlinite fluturându-i pe buza
mânjită de pământ şi sânge” [5]. Cei grav
răniţi rămâneau aproape de locul
accidentării, unde majoritatea sucombau [4].
Organizare: P.P.A. batalionar era
situat la 800-1000 m faţă de prima linie de
foc, la nivelul rezervei batalionului, „cât
posibil lângă un drum şi o sursă de apă”, iar
cel regimentar la 1500 m de prima linie, în
rezerva regimentului [6]; aveau atribuţii
similare, fiind comandate de medicul
batalionului sau regimentului. P.P.A. se
amenaja „sub cerul liber, în corturi sau o
clădire” [7].
Cazuistică: 4% din răniţi prezentau
plăgi superficiale şi se înapoiau imediat
unităţii, 10% – plăgi ale membrelor
superioare şi erau evacuaţi pe jos spre
ambulanţa diviziei, însoţiţi, iar 80% erau
transportaţi spre ambulanţa diviziei [8] după
trecerea prin triajul tehnic chirurgical:
extrema urgenţă (plagă cu hemoragie
masivă, plăgi abdominale, toracice, craniene,
maxilo-faciale, fracturi deschise – 15%),
urgenţa II (fracturi închise, plăgi profunde
ale ţesuturilor moi, leziuni ORL şi oculare –
20%) şi urgenţa III (plăgi ale membrelor şi
plăgi superficiale – 65%) [3,4,8].
Tratamente aplicate: 80% din răniţi
primeau îngrijiri în cel mult 3 ore de la
rănire [8]. „Fiecare rănit e văzut de medic la
sosirea în postul regimentar, unde i se
completează biletul de rănit cu diagnoza
plăgii şi tratamentul aplicat” [7]. La P.P.A.
îngrijirile chirurgicale erau reduse la
pansarea plăgilor cu tinctură de iod,
hemostaza (mai ales prin compresiune
circulară – curele, feşi, sfori, batiste [9]) şi
imobilizările fracturilor şi ale plăgilor
articulare. Răniţilor cu plăgi viscerale li se
administra morfină, iar celor în şoc traumatic
– cardiotonice şi bicarbonat de sodiu 4%.
Pentru toţi răniţii se realiza seroanatoxiprevenţia antitetanică, iar în cazul
celor cu delabrări tisulare întinse sau fracturi
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multiple se administra şi ser antigangrenos
[4].
Transportul răniţilor la ambulanţa
divizionară: Pentru transportul răniţilor de
la P.P.A. până la „staţia de trăsuri” (situată
la 2-4 km de front [10], loc unde erau
parcate camionetele sanitare ce deserveau
transportul spre ambulanţa diviziei) se utiliza
un tip de cărucior – Mestrovici – cu două
brancarde suprapuse, tras de un cal [9].
În perioada celui de-Al Doilea Război
Mondial, Sv.S. dispunea de trei modele de
camionete sanitare (autosanitare): Tatra 92S,
Ford Canadian şi Ford A de captură
rusească. Carburantul necesar era benzina,
iar viteza maximă pe care o atingeau era de
60-70 km/h [11]. Aceste maşini au fost
intens criticate în scrierile vremii pentru
absenţa unui sistem de suspensie pe arcuri
sub tărgi („Răniţii sufereau în timpul
transportului din cauza sdruncinărilor
brutale” [9], „un adevărat aparat de
tortură” [12], „unii refuzau să mai fie
evacuaţi la spitalele de campanie cu ele”
[13]). În fiecare autosanitară erau
transportaţi câte 4 răniţi culcaţi şi 6-7 [8]
până la 15 şezând „pe intervalele rămase”
[13]. Datorită înălţimii caroseriei (2,3-2,9 m
[11]), au existat cazuri în care autosanitarele
au fost reperate şi ţintite de artileria inamică
[10].
AMBULANŢA DIVIZIONARĂ
Organizare: Ambulanţa divizionară
(A.D.) era o formaţiune medico-militară
mobilă, amplasată la 4-8 km de linia
frontului. Prin ambulanţa Diviziei I Gardă au
trecut în primele 3 luni de război 10.234 de
răniţi şi bolnavi, cu până la 400 pe zi în
momentele aglomerate [12]: „Au fost
perioade în care am tratat la ambulanţă câte
800 de răniţi în 24 ore. Este maximum ce se
poate realiza” [9], iar prin ambulanţa
Diviziei X – 2.316 răniţi într-o lună (în
atacul de la Sevastopol, 1942): „3 zile şi 3
nopţi am lucrat fără întrerupere. Soseau
maşini după maşini, încărcate cu răniţi”
[14].
Deplasarea A.D. se realiza cu ajutorul
autosanitarelor sau căruţelor, iar instalarea

nu dura mai mult de o oră şi jumătate
[12,15].
A.D. se organiza în corturi sau şcoli,
conace, colhozuri, case particulare ori
biserici [12]: „Odată ajunşi în localitatea
ordonată noi căutam o clădire mai mare şi
mai puţin deteriorată: o şcoală, o bancă
populară,
biserica
transformată
de
comunişti în teatru, clubul partidului sau
[...] spitalul comunal. [...] Clădirea o
găseam în totdeauna într-o stare de
murdărie cumplită, exalând un miros
pătrunzător şi greţos [...] instalarea în acel
cort mic pe care îl are Ambulanţa nu este în
niciun caz practică pentru o muncă efectivă”
[15].
Sub aspect administrativ, A.D. îi erau
necesare mai multe încăperi: o sală de triaj, o
sală de pansamente, un salon pentru răniţi
grav, un salon pentru ofiţeri răniţi, câteva
saloane pentru răniţi uşor, o cameră
mortuară, camere pentru medici şi sanitari,
popota şi bucătăria [15]. Cortul putea fi
compartimentat în cel mult 4 încăperi: un
birou, o sală de operaţie şi două saloane. În
acest caz, serviciul de triaj funcţiona lângă
cort [14].
„Instrumentele erau sterilizate prin
fierbere şi numai în câteva rânduri prin
flambare [...] Compresele şi vata erau
sterilizate în perioadele de răgaz la
autoclav.”
[15].
„Instrumentele
le
dezinfectam fierbându-le la primus în
carbonat de magneziu [...] şi din când în
când treceam casoleta cu totul prin
autoclav” [9]. „Este nevoie de un număr
încă mai mare de foarfeci chirurgicale şi
mai ales am simţit mereu nevoia unui aparat
simplu pentru ascuţitul acestor foarfeci”
[15].
„Asepsia mâinilor noastre era destul
de relativă. Aveam uneori mănuşi, de cele
mai adeseori lucram cu mâinile goale; ne
spălam însă des şi ne frecam cu alcool şi cu
tinctură de iod pe mâini” [15].
„Este greu de imaginat aspectul ce-l
poate avea o sală de operaţie la o
ambulanţă divizionară [...]. Rănitul este
adus pe targă direct la sala de operaţie cu
hainele şi bocancii plini de pământ [...]. Pe
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masă şi în jur se desprind pae, sdrenţe
prăfuite şi primele pansamente însângerate
şi murdare [...]. Aşternuturile albe trebuiau
schimbate continuu, încât am renunţat la
ele” [9].
Cazuistică: Tipul plăgilor varia de la
„simple setoane până la delabrări mari ale
ţesuturilor moi, explozii osoase sau smulgeri
de părţi întregi ale membrelor” [16]. Armele
de infanterie provocau mai ales plăgi în
seton, cu rată mare de supravieţuire, în timp
ce obuzele, bombele de avion şi proiectilele
de aruncătoare produceau delabrări tisulare
extinse, răniţii sucombând la scurt timp de la
rănire [17]. Bombele aruncate din avion
provocau „cranii sfărâmate, evisceraţii
totale, sfărâmări de segmente de membre”
chiar în situaţia în care nu explodau,
traumatizând numai prin greutate. „Am fost
puşi în situaţia de a regreta să nu putem
aplica eutanasia în câteva cazuri în cari
răniţii se prezentau la ambulanţă, unii cu
sdrobirea completă a masivului facial, alţii
cu amputarea totală a mandibulei şi a
părţilor moi înconjurătoare, încât limba se
mişca sub forma unui apendice în gol,
lăsând să se scurgă o salivă abundentă
sângerândă, alţii, cu sdrobirea celor patru
membre şi plagă craniană, consecutive
exploziei unui obuz în imediata apropiere”
[12].
Tratamente aplicate: A.D. desfăşura
o intensă activitate de triaj şi numai
manopere sau intervenţii „ce nu îngădue nici
o amânare”: „hemostaza chirurgicală a
vaselor mari, amputaţii şi dezarticulaţii de
membre în plăgile cu zdrobiri grave sau
gangrenă gazoasă, traheotomie [...],
cateterism, puncţie vezicală, cistostomie în
retenţia şi infiltraţia de urină, consecutive
plăgilor pelvine sau perineale” [7], „infuziile
intravenoase de ser fiziologic sau transfuzia
sanguină [...], închiderea toracelui în plăgile
toracale [...], extracţia corpilor străini [...]
imobilizarea provizorie [...], revizuirea
tuturor pansamentelor aplicate la postul de
prim ajutor, staţia de trăsuri” [13]. Răniţii
cu plăgi penetrante toraco-abdominale erau
evacuaţi cât mai repede la spitalul de
campanie.

În plăgile mici, se practica anestezia
locală cu novocaină 1%, iar în plăgile cu
delabrări mari – narcoze cu cloroform sau
kelen [15]. Când numărul răniţilor devenea
considerabil, „mărind viteza operaţiei şi
poate forţând răbdarea rănitului, executam
majoritatea exciziilor şi debridărilor mici
fără anestezie” [9]. „Nu se poate spune că în
felul acesta lucrul se făcea în perfecte
condiţiuni şi că adeseori simţul nostru de
umanitate nu era rănit adânc de suferinţele
pe care mâinile noastre le adăuga” [15].
În tratamentul plăgilor superficiale se
practica toaleta chirurgicală „curăţind cu
pensa şi foarfecele ţesuturile sdrobite şi
eschilele osoase libere” [15]. Plăgile feţei
erau suturate per primam cu drenaj.
Setoanele erau transformate în plăgi larg
deschise, cu excizia orificiilor de intrare
respectiv ieşire (se insistă asupra evitării
greşelii de a tampona orificiile cu meşe
[18]). Plaga cu includerea proiectilului era
semnalată de o flictenă; se urmărea extracţia
corpului străin prin simpla căutare în plagă.
Fracturile deschise prezentau o gravitate
deosebită datorită caracterului cominutiv şi
erau mai frecvent localizate la nivelul
centurii scapulare [12]. Pentru plăgile
articulare simple şi recente se efectua
extracţia corpilor străini, toaleta cavităţii
articulare cu ser fiziologic şi eter, apoi sutură
primitivă a capsulei, fără drenaj; în cazul
celor complicate cu artrită supurată se
practica artrotomie largă, drenaj şi irigaţie
continuă, până la rezecţia suprafeţelor
articulare şi amputaţie. Toate plăgile
articulare erau imobilizate în aparat gipsat
[19].
Ca soluţii antiseptice se utilizau
tinctura de iod, soluţia Dakin, apa oxigenată
3%, pansterina, rivanol 1%, cloramină,
hipermanganat 1/4000 [12,20]. După unii
autori, dakinul conţinea clor şi avea o
acţiune caustică asupra ţesuturilor [20] deşi
alţii considerau irigaţia plăgii cu acest
antiseptic utilă [21,22].
SPITALUL DE CAMPANIE
În spitalul de campanie (S.C.) se
efectua tratamentul chirurgical al masei
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răniţilor şi primirea celor ce necesitau
tratament în staţionar [3] („La spitalul de
campanie sosesc toţi răniţii grav” [7]). Aici
aveau loc intervenţiile ce nu se puteau face
la ambulanţă şi spitalizări de 7-15 zile [23].
Prin S.C. 9 au trecut în primele 5 luni de
război peste 13.000 de răniţi şi bolnavi [24],
iar prin S.C. 22, 14.000 de răniţi şi bolnavi
în 2 luni de luptă pe frontul Odessei [23], în
ambele unităţi realizându-se cel mult 75 de
intervenţii chirurgicale pe zi. S.C 8 a internat
peste 7.000 de răniţi în 4 luni [25], iar S.C.
5, 19.000, din care 4.000 răniţi (3 luni) [26].
Activitatea de triaj era uneori foarte intensă
şi la S.C.: „Au fost zile când am primit peste
900 de răniţi” [27].

Fig. 1 Trenul sanitar nr. 1 şi personalul acestuia
(Rotaru J, König C, Duţu A. Armata Română în Al Doilea Război
Mondial. Bucureşti: Meridiane; 1995, p. 43; reprodus cu
permisiunea Duţu A.)

Transportul răniţilor la spitalul de
campanie: Transportul răniţilor de la A.D.
la S.C. se realiza cu autosanitare,
autocamioane, trenuri sau avioane sanitare.
Având în vedere că S.C. se organiza la
20-40 km de front, camionetele – pe lângă
dezavantajul dat de absenţa unui aparat de
suspensie sub tărgi – erau deschise: „în
timpul verii toţi răniţii ne soseau foarte
murdari, plini de praf, care se strecura şi
sub pansamente”, iar iarna „toţi răniţii au
suferit din cauza frigului şi mare parte din
ei, dacă nu au fost degeraţi anterior, au
degerat în timpul transportului”. „Am văzut
uneori şoferi care goneau cu 30-40 km pe
oră, încât răniţii de pe tărgi erau asvârliţi în
sus la fiecare groapă” [23]. Transportul
răniţilor la S.C. se făcea adesea cu
dificultate, „fie că drumul a fost rău, fie că
şoferul a rătăcit direcţia, fie că a mers prea

încet în timpul nopţii din cauza camuflării
farurilor” [28].
„Când
ambulanţa
a
fost
supraîncărcată de răniţi, evacuarea
acestora s-a făcut cu autocamioanele
unităţii, ce mergeau după muniţii” [13].
Când S.C. era organizat într-o localitate cu
gară, răniţii erau aduşi şi cu trenurile sanitare
[29] (Fig. 1).
Avioanele
sanitare
aparţineau
Escadriei Albe. Ideea de a înfiinţa o
escadrilă sanitară care să fie pilotată de
femei aparţine prinţesei Marina Ştirbei, care,
inspirându-se după modelul organizaţiei
finlandeze Lotta Sward, cere în 1939
ministrului Aerului formarea unei astfel de
unităţi de transport aerian medico-militar.
Această escadrilă era echipată cu avione
mici de turism RWD-13 fabricate la
Varşovia de compania „Doswiadezanie
Warsztaty Lotnicze” şi repartizate aviaţiei
române din escadrila poloneză refugiată în
ţara noastră.
Au fost preluate 10 avioane RWD-13,
din care 3 RWD-13 S (sanitare). Spre
deosebire de RWD-13, modelul RWD-13 S
era special construit pentru transportul
răniţilor; celelalte fiind proiectate pentru
transportul de persone, au fost modificate în
interior şi echipate cu aparatura necesară
avioanelor sanitare. RWD-13 aveau, în afară
de scaunul pilotului, un scaun pentru
însoţitorul sanitar şi o targă, iar în apropierea
tărgii se afla aparatura de reanimare. Iniţial,
cele 10 RWD-uri au fost vopsite în alb şi
marcate cu cruci roşii pe aripi.
Datorită faptului că U.R.S.S. nu ţinea
seamă de Convenţia de la Geneva şi ataca
avioanele sanitare, din 1941 acestea au fost
vopsite în culori de camuflaj. Scopul
escadrilei fiind de a executa misiuni
în domeniul salvării răniţilor şi bolnavilor
(Fig. 2), aviatoarele mobilizate au fost
instruite la Spitalul Militar într-un stagiu de
practică specială timp de 45 zile [30].
În luptele de pe frontul Odessei, când
Nistrul nu se putea trece, răniţii au fost
transportaţi cu avioanele Escadrilei Albe şi
L.A.R.E.S. (Liniile Aeriene Române
Exploatate cu Statul) [10].
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Fig. 2 Răniţi transportaţi cu avioanele Escadrilei Albe
(Crăciunoiu C, Roba J. Escadrila Albă. Bucureşti: Modelism;
2001, p. 19; reprodus cu permisiunea editurii Modelism)

Organizare: Deplasarea unui S.C. se
realiza cu ajutorul a 50 de căruţe, fiecare
căruţă fiind trasă de doi cai „obosiţi, slăbiţi
şi denutriţi”. Instalarea spitalului se făcea în
10-12 ore în corturi sau şcoli, cazărmi,
instituţii publice [23]. „Aici rănitul trebue să
aibă sentimentul că e la adăpost de infernul
câmpului de luptă. De aceia spitalul de
campanie va fi instalat în clădiri în afara
focului artileriei” [7].
Ajunşi la S.C., răniţii erau înregistraţi
şi triaţi [27], apoi trecuţi prin serviciul de
deparazitare, spălaţi cu ajutorul unor duşuri
portative, apoi internaţi într-una din cele
două secţii – medicală (cu două saloane –
pentru cei grav bolnavi respectiv pentru
recuperabili plus anexă pentru contagioşi)
sau chirurgicală (cu sală de operaţii, sală de
pansamente şi două tipuri de saloane
organizate la fel). În saloane (Fig. 3),
iluminarea se realiza prin felinare şi
lumânări. S.C. avea 150 paturi/secţie
(numărul de paturi putea fi dublat la nevoie),
cu 5 medici/secţie.

Fig. 3 Spital de campanie – aspect dintr-un salon
(Rotaru J, König C, Duţu A. Armata Română în Al Doilea Război
Mondial. Bucureşti: Meridiane; 1995, p. 162; reprodus cu
permisiunea Duţu A.)

Grupul de comandă al spitalului era
format din medicul şef, medicul radiolog şi
medicul stomatolog. Pe lângă unele S.C.
exista un serviciu de igienă şi profilaxie,
responsabil de examenul bacteriologic al
apei de băut, imunizări, centrul de transfuzie
sanguină etc. [23].
Secţia chirurgicală a S.C. era dotată cu
materiale consumabile (vată, feşi, câmpuri
textile, catgut Triollet, aţă din mătase sau din
in), truse cu instrumentar chirurgical, aparate
medicale (Röentgen, autoclav, pupinel, etuve
Wolf şi Vasilescu). În truse nu fuseseră
incluse pense Péan cu braţe subţiri şi niciun
depărtător abdominal autostatic. Etuva Wolf
avea o greutate mare ce o făcea greu de
transportat, multe S.C. abandonând-o pe
drum [23,31].
Sala de operaţii era adesea amplasată
în localuri improprii: „s-a deschis peritoneul
în încăperi unde în timp de pace n-am fi
îndrăznit să deschidem o casoletă conţinând
material sterilizat” [32]. Aici iluminarea se
realiza prin lămpi cu petrol şi – uneori –
becuri electrice alimentate de la grupuri
electrogene (pe frontul Odessei) sau de la
uzine (în Crimeea şi în Caucaz) [23]. „Ne-a
lipsit lumina bună, mai ales atunci când
eram siliţi să lucrăm noaptea a [t]rebuit să
lucrăm la lumina lumânărilor şi a lămpilor
cu gaz” [33].
Mulţi medici autori critică faptul că
recrutarea chirurgilor pentru spitalele de
campanie se făcea pe baza unei declaraţii,
creându-se astfel situaţii în care chirurgul şef
al S.C. era „ginecolog, oculist sau dentist”.
Este criticat şi modul de repartizare,
semnalându-se lipsa chirurgilor specialişti în
zona S.C.: „Să se raţionalizeze puţin
mobilizarea lor, luându-i din interior şi
dându-i în număr cât mai mare
formaţiunilor sanitare de pe front. Acolo
este nevoie de ei, de priceperea şi pregătirea
lor, nu la diferitele spitale de Z[onă]
I[nterioară], sau la diferitele Clinici şi
spitale din Capitală, centrele universitare şi
oraşele mari din provincie” [23,31].
Cazuistică: La nivelul S.C. plăgile
craniene reprezentau aproximativ 2,5% din
cazuri, ale feţei 4%, ale coloanei vertebrale
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2,2%, ale toracelui 6,2%, cele abdominale
2,1%, bazin-perineu-organe genitale 8,3%,
membre superioare 37%, membre inferioare
33%, plăgi articulare 4,7% (22). Plăgile
vezicale transperitoneale au fost rar întâlnite,
dar cu rată de mortalitate mare [34]; se tratau
„prin cisto-stomie cu drenaj ipogastric”
[27]. Atacul la baionetă a fost foarte rar
întâlnit. În S.C. 9 au fost înregistrate 0,2%
plăgi de baionetă („răniţii au declarat că nu
au fost răniţi în timpul unui atac la baionetă,
ci au fost înjunghiaţi de ruşi în retragere, ei
fiind deja căzuţi şi răniţi anterior de
proiectile”).
Mortalitatea
generală
postoperatorie era de aproape 7%.
Majoritatea răniţilor cu plăgi profunde
abdominale decedau, ridicând mult cifra
mortalităţii [24].
Tratamente aplicate: Majoritatea
intervenţiilor urmăreau extragerea schijelor
sau tratarea plăgilor infectate (în plăgile
infectate cu bacil piocianic se pulveriza acid
salicilic sau boric [18]). Au fost raportate
cazuri în care unii răniţi, dorind să îşi
prelungească durata de spitalizare, recurgeau
la diferite metode pentru a-şi infecta plaga:
desfacerea pansamentului şi lăsarea plăgii în
contact cu aerul atmosferic, explorări
digitale ale plăgii pe sub pansament,
aplicarea salivei pe plagă [35].
Plăgile mici erau rezolvate fără
anestezie. S.C. 5 raportează utilizarea
anesteziei locale în 70% din cazuri, generale,
în 20% , iar 10% pe cale intravenoasă [22].
Atunci când competenţa chirurgilor
permitea, în S.C. erau rezolvate cazuri grave,
în ciuda condiţiilor de lucru. Astfel, dr.
Gârbea prezintă o serie de cazuri din
patologia ORL rezolvate la S.C. 7: plagă
oarbă
cranio-cerebrală
în
regiunea
mastoidiană stângă cu hernierea substanţei
cerebrale necrozate şi ruptura pavilionului
ipsilateral – operat după 36 de ore de la
rănire, plagă cranio-cerebrală în regiunea
frontală cu „sdrobirea” sinusurilor frontale
şi a arcadei sprâncenoase drepte; eschile
mari înfundate în lobii frontali, cu substanţa
cerebrală hemoragică herniată în plagă –
operat după 20 de ore, plăgi penetrante ale
obrazului stâng interesând oblic sinusul

maxilar stâng, partea posterioară a septului
nazal, cu retenţie de schije în fosa pterigomaxilară dreaptă – evacuat după opt zile de
la intervenţie, aproape vindecat [36]. În S.C.
5 s-au efectuat intervenţii neurochirurgicale
pentru extragere de proiectile, trepanaţii
decompresive, enucleaţii de glob ocular
distrus – cu o mortalitate intra şi
postoperatorie de 30% [22].

Fig. 4 Spitalul de Zonă Interioară 303 Bucureşti
(*** Spitalele de răniţi din Capitală. România
Medicală. 1941; 17: 237-239.)

SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ
Organizare.
Spitalele
de
zonă
interioară (S.Z.I.) erau organizate în spitalele
militare din timp de pace, în spitale sau
sanatorii civile, în şcoli, internate, cămine ori
mănăstiri (Fig. 4). Armata Română a avut la
dispoziţie cca 120 de S.Z.I. (spitale militare
permanente, spitale de Cruce Roşie, spitale
improvizate, spitale aparţinând Ministerului
Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale şi două centre
de convalescenţi, însumând un total de peste
38.000 de paturi. Aceste spitale se aflau sub
conducerea Direcţiei Sanitare Superioare a
Armatei, cu sprijinul Ministerului Sănătăţii
şi Ocrotirilor Sociale şi al Direcţiilor
Sanitare Judeţene [37].
În S.Z.I., „chirurgia de război nu
diferă de cea din timp de pace” [7]. În
serviciul de chirurgie al Spitalului Militar
284 „Sf. Spiridon” Iaşi în 5 luni de război au
beneficiat de îngrijiri 961 de răniţi: 96%
trupă (soldaţi, fruntaşi, caporali, sergenţi),
3% subofiţeri şi 1% ofiţeri; 77% aparţineau
infanteriei [38].
La Spitalul Militar „Regina Elisabeta”
Bucureşti au fost trataţi, în anul 1942, 677 de
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răniţi, din care videcaţi şi înapoiaţi frontului
doar 92 [39].
La sosirea în serviciul de triaj al S.Z.I.,
răniţii „imediat făceau baie, erau tunşi, au
primit imediat lingerie curată şi un halat,
pansamentul a fost schimbat” [40] (Fig. 5).
Cazuistică: La S.Z.I. ajungeau
cazurile ce necesitau tratament postoperator
de durată, completarea tratamentului
operator început la S.C. şi cazurile care
reclamau o intervenţie tardivă. În Spitalul
Militar al Corpului VI Sibiu, 68,3% din
intervenţiile chirurgicale efectuate până în
aprilie 1942 au avut ca scop extragerea
corpilor străini [17].

Fig. 5 Spitalul Z. I. 352 – aspect dintr-un salon
(Firică T. Asupra organizării şi activităţii spitalului Z. I. 352.
România Medicală. 1941; 20: 270-272)

Tratamente aplicate:
Abdomenul: Majoritatea răniţilor cu
plăgi abdominale sucombau pe câmpul de
luptă. Dintre cei care ajungeau până în
S.Z.I., 65% decedau prin şoc hemoragic sau
peritonită [22].
Toracele: La P.P.A. plaga pleuropulmonară era pansată ocluziv, iar rănitului i
se administrau hemostatice (Clauden), ser
antitetanic, morfină şi cardiotonice. Era
recomandat ca la A.D. să nu se intervină
asupra pansamentului, ci rănitul să fie
evacuat cât mai repede la S.C. (dintre răniţii
care ajungeau la S.C. 32% decedau [41]),
unde să fie reechilibrat hemodinamic şi ţinut
sub observaţie 8-15 zile. Un pneumotorax
deschis se putea complica la relativ scurt
timp cu emfizem subcutanat – se practicau
„incizii liberatoare”, iar în cazul
emfizemului
mediastinal
–
incizie

suprasternală şi pleurotomie minimă cu
drenaj. Complicaţiile apăreau la 4-6 zile de
la rănire: pleurale (hemotorax, pneumotorax,
piopneumotorax, piotorax, seropneumotorax), pulmonare (pneumonie, bronhopneumonie,
abces
şi
gangrenă),
pleuropulmonare, iar decesul putea surveni
datorită şocului, hemoragiei, emfizem
mediastinal sufocant, infecţiei pleurale
[42,43].
Dacă rănitul avea o evoluţie favorabilă
în S.C., după 15 zile era transportat, de
preferinţă cu avionul (zbor sub 500 m), spre
S.Z.I. În S.Z.I. „proporţia plăgilor
pleuropulmonare oxcilează în jurul cifrei de
10% din totalul răniţilor” [43)]. „De cele
mai multe ori răniţii ne veneau [în S.Z.I.] în
stări grave, dispneizaţi cianotici, reci,
aproape fără puls. Pentru toţi aceştia s-a
instituit dela început un puternic tratament
de remontare, prin tonicardiace, încălzire cu
termofoare, seruri fiziologice şi glucozate,
pantopon sau morfină” [44].
În S.Z.I. se executau: puncţie
evacuatorie (în cazul hemotoraxului masiv,
cel tolerat se lăsa pentru rezorbţie [44]),
extragerea corpilor străini (cu excepţia celor
fixaţi în parenchimul pulmonar), suturi
pulmonare şi parietale [45-47]. Puncţiile
pleurale „s-au executat în sala de operaţii
[...]. Nu s-a întrebuinţat aspiraţia cu siringa
sau alte instrumente, ci s-a lăsat în voe să se
facă vidarea pleurală prin acul de puncţie”.
„Locul de elecţie al pleurotomiilor a fost la
nivelul unghiului posterior al coastei a 9-a,
cu sau fără rezecţie de coastă. Se vidau de
cele mai multe ori cantităţi enorme de
puroi” [44]. În empiem, conduita
chirurgicală urmărea spălături pleurale cu
rivanol, în anestezie locală [43].
Buco-maxilo-facială: Plăgile maxilofaciale îmbrăcau cele mai dramatice aspecte
ale rănirilor de război, complicaţiile
hemoragice (la nivelul formaţiunilor
frontului nu se practica ligatura carotidei
externe, ci doar în S.Z.I.), asfixia (în
fracturile mandibulei) şi şocul ducând la
deces [48].
O.R.L. Clinica O.R.L. Cluj-Sibiu
(S.Z.I.) publică în 1941 „observaţiile noastre
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care pot fi menţionate ca fiind mai
deosebite: [...] plagă a conductului auditiv
extern datorită unui proiectil pătruns prin
regiunea zigomatică şi ieşit prin ceafă cu
leziunea facialului respectiv, plagă în seton
a ambelor sinusuri maxilare dela un obraz
la altul, pierderea de substanţă a treimei
ant. a corzilor vocale în urma unei plăgi în
seton a unghiului anterior al glotei, schije de
obuz inclavate în corpul osului sfenoidal, în
interiorul sinusului frontal ori maxilar”
(aceste schije nu erau extrase decât dacă
provocau dureri, supuraţii sau fistule) [49].
S.Z.I. 345 raportează în 1942 un caz cu
„distrugerea ţesuturilor unei jumătăţi întregi
a
gâtului,
începând
cu
marginea
sternocleido-mastoidiană şi mergând până
la linia mediană, descoperind muşchii
spaţiului tyro-hyoidian, glanda submaxilară,
glanda tyroidă, despicând cartilajul tiroid şi
peretele antero-lateral al hypo-faryngelui,
formând o laryngostomă însoţită de o fistulă
ezofagiană. [...] cu toată mărimea
distrugerilor de ţesuturi s-a vindecat repede
şi a rămas cu o voce răguşită, dar destul de
inteligibilă” [50].
Ochii: Leziunile oculare reprezentau la
nivelul S.Z.I. 6,2% din totalul rănirilor. Aici
se încerca extracţia micilor schije pătrunse în
globul ocular cu ajutorul unui electromagnet
[51]. Corpii străini nemagnetici sau
complicaţiile
irido-ciclitice
impuneau
enucleaţia [52].
Civili răniţi în contextul războiului:
Chirurgul Achil Dimitriu descrie
atmosfera din Spitalul Câmpina după
bombardamentul aerian din 1 august 1943
asupra platformei petrolifere: fără alimentare
cu apă, curent electric şi gaz de sondă,
„saloanele, sălile de operaţii şi pansamente,
culoarele şi chiar curţile erau pline de
brancarde cu răniţi [aduşi] fără nici un triaj
prealabil. […] familiile îngrozite trag de
primul medic întâlnit […] iar plânsul şi
ţipetele te asurzesc. Mulţimea celor curioşi a
invadat
spitalul,
telefonul
sbârnie
necontenit, pe jos sunt dâre de sânge şi
vestminte murdare aruncate, reprezentanţi
ai autorităţilor militare vin să ia declaraţii
aviatorilor inamici răniţi”. 75% din pacienţii

internaţi au fost răniţi prin schijele bombelor
lansate din avioane, 8% – de dărâmăturile
caselor, 6% – de suflul exploziei, 3% – de
bombele incendiare, 3% – încercând să
demonteze bombe cu explozie întârziată, 3%
au suferit arsuri în timpul incendiilor, iar 2%
de schijele artileriei antiaeriene [53].
Bombardamentele aeriene produceau leziuni
oculare în rândul populaţiei civile „prin
sticle dela geamurile ferestrelor şi moloz din
pereţii caselor” [52].
Cu prilejul bombardamentelor aeriene,
aviaţia inamică arunca des bombe incendiare
care în timpul arderii răspândeau particule
incandescente de fosfor. Tratamentul
arsurilor cu fosfor urmărea badijonarea cu
NaHCO3 5‰, Na2CO3 3% sau chiar săpun
dizolvat în apă, urmată de excizia plăgilor
care conţineau înglobate particule de fosfor,
apoi toaletare cu apă terebentinată sau
CuSO4 5%. Până la vindecare, arsurile se
pansau zilnic cu acid tanic 2% şi NaHCO3
1%, iar peste arsurile întinse se aplicau
comprese tano-boraxate [54].
S-au observat şi cazuri de civili răniţi
de „mine şi granate părăsite la întâmplare
sau puse intenţionat de inamic în retragerea
forţată ce a survenit”. Majoritatea cazurilor
au fost copii, care „au considerat propice
prilej de distracţie mânuirea acestor
granate” şi agricultori care le loveau
accidental în timpul lucrului la câmp [55].
OPINII
ALE
AUTORILOR
VREMII PRIVIND ASPECTE ALE
ACTIVITĂŢII CHIRURGICALE
Într-un articol publicat în 1943 se
menţionează o eroare de ordin lingvistic
care, din nefericire, se mai găseşte şi azi în
exprimarea diagnosticului plăgilor: „Este
locul să menţionăm o eroare gravă ce se
face de multă vreme cu denumirea acestor
plăgi. Se vorbeşte şi se scrie frecvent: plăgi
împuşcate!? Supărător pentru auz şi mai
ales pentru gramatica limbei române. […]
Greşit se spune plăgi sdrobite, muşcate,
înţepate. De ce n-ar fi şi mâncate?” [56].
Bene diagnoscitur, bene curatur!
Corpii străini: A.D. nu au fost dotate
cu aparat Röentgen portabil, datorită
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considerentului că aceste formaţiuni aveau
ca sarcină de bază „să trieze şi să evacueze
cât mai repede”. Totuşi, chirurgii A.D.
încercau, precum în 1916-1918, să extragă
corpii străini mici radioopaci prin simpla
căutare în plagă: „Acei care au condus
organizaţiile sanitare militare nu pot să
sublinieze deajuns lupta pe care au dus-o cu
ambulanţele divizionare pentru a le frâna
zelul
operator”
[57].
Tratarea
cu
superficialitate a problemei retenţiei corpilor
străini a fost subliniată ironic şi de Prof.
Moruzi: „credem că în actuala campanie
mulţi chirurgi au fost prea încrezuţi în
toleranţa organismului faţă de corpurile
streine”. Astfel, intervenţiile de extragere a
corpilor străini erau reluate în S.Z.I. [58].
Errare humanum est sed perseverare
diabolicum!
Sutura per primam intentionem şi
amputaţiile: Există raportări ale chirurgilor
din S.C. cu privire la greşeli de tehnică
operatorie la A.D.: „Şi astăzi sunt chirurgi
care cos plăgile sau bontul membrului
amputat după plagă de război” [16],
„Aparenţa de plagă curată a înşelat pe
câţiva chirurgi dela ambulanţe, care ne-au
furnizat astfel gangrene gazoase” [44].
Raportul între amputaţiile efectuate la A.D.
respectiv S.C. era de cca 5:1: „Am putea să
cităm zeci de răniţi, care astăzi au rămas
fără membrele lor, numai datorită îngrijirii
neconservatoare” la A.D. [16]. Numărul
invalizilor de război era în mare măsură
dictat de A.D. [59]; aici se amputa „chiar
pentru hemoragii secundare” [60]. Pe de altă
parte, activitatea S.C. era lăudată de S.Z.I.:
„Plăgile sosite la Bucureşti [S.Z.I. 305] erau
într-o stare excelentă. Aproape toţi răniţii
sunt afebrili. Nu s-a semnalat nici un caz de
tetanos.” [61].
Drenajul: O discuţie despre modul de
drenaj putea isca uşor o dispută. Generalul I.
Atanasiu afirma în 1941: „Am evitat
tamponarea şi burarea plăgilor cu meşe,
care împiedică drenarea şi favorizează
infecţiunea” [26]. Generalul Prof. Dr.
Constantinescu îşi exprimă, într-un articol
publicat în 1942, dezacordul faţă de
proscrierea drenajului pe meşe: „ori de câte

ori o porţiune a plăgei se găseşte la un nivel
inferior orificiului de drenaj, acesta nu se
poate obţine decât cu tifon […] am avut
impresia detestabilă pe care o face o plagă
infectată, împănată cu numeroase tuburi de
cauciuc cari cu extremitatea lor din plagă
bălăceau într-o mare de secreţiuni, pe cari
nu le puteau evacua” [21].
Sindromul cauzalgic: Apărea în
leziunile cu secţionare incompletă a nervilor
median sau sciatic şi se manifesta prin
durere intensă cu caracter de arsură pe
traiectul nervului lezat, tulburări trofice
tegumentare şi neuropsihice (insomnii,
anxietate, anorexie, evitarea luminii,
tentative de suicid) [62,63]. În S.Z.I. 303 se
înregistraseră 53 de cazuri până în 1943.
Sindromul cauzalgic se trata chirurgical prin
nevrotomie, infiltraţii periarteriale cu
novocaină, simpatectomie periarterială sau,
în lezarea sciaticului, rezecţia primului
ganglion simpatic lombar prin lombotomie
[64,65].
Anestezia: La nivelul P.P.A. nu putem
vorbi de anestezie, ci de analgezie (morfină).
Anestezia de campanie începea la A.D.; de
la S.C. se puteau aplica toate metodele de
anestezie şi nu erau necesare tehnici diferite
celei din timp de pace. Anestezia generală se
efectua cu cloroform, eter, clorură de etil,
evipan (hexobarbital), iar cea regională,
loco-regională şi locală cu novocaină
[66,67[.
Prof. Iacobovici atrage atenţia asupra
schimbării prea dese a pansamentelor, „după
indicaţiunea
estetică”.
Acesta
mai
precizează şi faptul că 20% din răniţii
internaţi în 1941 în S.Z.I. 305 Bucureşti erau
sifilitici [61].
Reabilitarea unui rănit era mai dificilă,
cu o convalescenţă mai lungă, din cauza
epuizării fizice şi psihice. „La Divizia 2-a
Vânători de Munte oamenii sunt epuizaţi din
cauza oboselii continue, fiind ţinuţi
încontinuu în linia I-a. Starea lor de
oboseală ajunsese la un aşa grad încât nu
mai avea forţa nici să apese pe trăgaci când
apărea inamicul în faţa lor” [68].
Mai ales în S.Z.I., sulfamidoterapia era
aplicată pe scară largă; plăgile erau

Activitatea chirurgicală în Al Doilea Război Mondial

297
Jurnalul de Chirurgie (Iaşi), 2013, Vol. 9, Nr. 3

pulverizate cu praf de sulfamide [69,70].
Prof. Iacobovici administra, înainte de
intervenţie şi 5 zile după, 3 tablete de
sulfamide pe zi [61].
ÎN LOC DE CONCLUZII
În timpul războiului, numărul de
unităţi medico-sanitare şi de medici
mobilizaţi a variat în funcţie de necesităţi.
Mijloacele de transport cel mai des
utilizate, autosanitarele, nu asigurau răniţilor
nici cel mai mic grad de confort, agravândule suferinţa.
Îngrijirea chirurgicală a plăgilor a
făcut ca numărul de cazuri de gangrenă
gazoasă şi de tetanos să fie redus.
Statisticile sanitare de război reflectă
un aspect palid al realităţii. Unităţile sanitare
mobile cu frontul puteau pierde cu uşurinţă
documente medicale, astfel că datele de care
dispunem au un caracter mai mult orientativ.
Este vorba aproape de o egalitate între
rănirile prin schije şi cele prin glonţ. Una din
cele mai des amintite probleme este
pierderea din vedere a rănitului o dată cu
evacuarea la următoarea formaţiune.
Scrierile medicale ale vremii ne
prezintă o bogată cazuistică. Subiectele
abordate sunt tratate cu seriozitate, se fac
comparaţii cu date din Primul Război
Mondial, se dau referinţe bibliografice din
literatura internaţională de specialitate.
Acest studiu aduce un omagiu
memoriei înaintaşilor noştri, medici chirurgi
ofiţeri ai Armatei Române.
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FAUX KYSTE DU PANCREAS
N. Hortolomei et T. Ghitzesco
Revista de Chirurgie 1941; 44(3-4): 245-251
Comunicată la Societatea de Chirurgie din Bucureşti 9 aprilie 1941
Nous vous présenterons un cas de faux
kyste de pancréas, pour lequel on a exécuté
une
pancréato-gastrostomie,
opération
exécuté dans peu de cas et que nous avons
trouvée intéressante à publier:
Le malade P.S. âgé de 42 ans,
cabaretier, est transféré du service médical
dans notre Clinique, pour une tumeur
abdominale proéminant dans la région
ombilicale, douleurs dans tout l’abdomen,
prédominant dans l’hypochondre droit et la
fosse iliaque gauche, ictère et selles
décolorées, vomissement biliaire, oligurie,
diarrhée. Le malade este très débilité.
Antécédents hérédo-collatéraux et
personnels: sans importance.
La maladie actuelle date de trois mois.
Elle a commencé par de brusques douleurs
dans
l’abdomen,
accompagnées
de
vomissements biliaires, prenant la forme de
crises, sans avoir cependant la grande
intensité des douleurs ressenties dans la
pancréatite aiguë. Ces phénomènes se sont
répétés plusieurs fois dans l’intervalle d’un
mois. Les douleurs ont continué d’être
persistantes, mais moins aiguës que celles
ressenties pendant les crises et sans horaire
précis. L’appétit du malade était diminué; les
aliments gras lui provoquaient des nausées.
Le
malade
commence
à
maigrir
progressivement et rapidement, au cours du
premier mois. Dans les derniers quarantecinq jours, le malade observe qu’il ne peut
plus boucler sa ceinture. L’abdomen
augmente progressivement de volume. Au
cours du dernier mois, un ictère d’un jaune
pâle vient s’ajouter aux autres symptômes.
Dans les dernières semaines, la tumeur
augmente de volume avec une rapidité

vertigineuse, et l’état general se modifie
dans le sens d’un amaigrissement marqué,
avec ictère, selle décolorées, oligurie.
A l’examen physique, on constate la
proéminence de l’abdomen « en obus », avec
le maximum de courbure dans la région
supra-ombilicale, d’un volume considérable.
A la palpation, on sent une tumeur immobile
qui comprend tout l’abdomen, mais qui
prédomine surtout dans l’épigastre et dans
l’hypochondre
droit
(ce
qui
est
caractéristique por les tumeurs dévelopées
entre l’estomac et le côlon).
A la percussion, on constate de la
sonorité au dessus de la tumeur, constatation
qui fait incliner M. le Professeur Hortolomei
en faveur du diagnostique de kyste
pancréatique. La matité se confond avec la
matité hépatique. On perçoit une certaine
sonorité dans la région épigastrique
supérieure: elle est due à l’estomac tendu en
haut.
L’examen radiologique n’est pas
concluant pour le diagnostic, cet examen
étant fait sans insufflations gastrique.
On fait l’intervention chirurgicale sous
anesthésie rachidienne à la percaïne. Incision
supra-ombilicale. On trouve un kyste
énorme, bombant entre l’estomac et le côlon.
L’estomac est beaucoup refoulé en haut et
poussé sous le foie. Le côlon transverse est
refoulé en bas, et la partie proéminente du
kyste repousse en avant l’épiploon gastrocolique. On pratique une ouverture par
l’épiploon gastro-colique et on poctionne le
kyste, d’où il s’écoule une quantité
d’approximativement 3 L de liquide jaune
filant. La paroi de kyste a une épaisseur de 3
mm et sa surface intérieure ne présente pas
de formations épithéliales. On procède
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ensuite à l’anastomose en deux plans, entre
le kyste et la face postérieure de l’estomac,
en créant une bouche d’anastomose
d’environ 1,5 cm. Pendant quelques jours, le
malade présente des selles diarrhéiques,
l’ictère diminue progressivement, les forces
sont récupérées assez rapidement. Le patient
quitte l’hôpital au bout de vingt-quatre jours.
Revu 6 mois après, le malade a repris
du poids (15 kg.) et il exerce sans difficulté
sa profession de cabaretier.
A l’examen radioscopique de contrôle,
execute six mois après, le barium ne passe
pas de l’estomac dans la bourse du kyste.
Dans leur ouvrage, Brock et Miginac
divisent les kystes du pancréas en deux
grandes categories:
1) Les faux kystes nécrotiques et
2) Les vrais kystes du pancréas.
La
différence
est
seulement
pathogénique et anatomo-pathologique car,
du point de vue clinique, les deux catégories
de kystes se présentent de la même manière.
Les faux kystes nécrotiques sont dus à une
pancréatite aiguë, tandis que les vrais kystes
sont des tumeurs kystiques qui, du point de
vue anatomo-pathologique, se rangent dans
le groupe des kyste-adénomes, lorsqu’elles
sont bénignes, et dans le groupe des kysteépithéliomes, lorsqu’elles sont malignes.
Dans notre cas, étant donné les crises
douloureuses abdominales, la rapidité avec
laquelle le kyste a augmenté de volume et
l’aspect de la membrane kystique (sans
épithélium), nous croyons qu’il s’agit d’un
faux kyste du pancréas. En général, les vrais
kystes ont une évolution torpide et ne
s’accompagnent pas des crises aiguës.
Du point de vue du diagnostic, le kyste
du pancréas soulève des problèmes souvent
difficiles. Il s’agit de le différencier des
tumeurs rétro-péritonéales, des hydronéphroses, des tumeurs de la rate, des kystes
du mésentère, des vésicules biliaires
énormes, du kyste hydatique hépatique, des
kystes ovariens. Mais, qu’il s’agisse d’un
faux kyste ou d’un vrai, le traitement
chirurgical est le même. En présentant notre

cas, nous avons surtout eu en vue le
traitement.
L’extirpation peut être exécutée dans
les kyste-adénomes pédiculés. Desplas et
Philardeau (Société de Chirurgie, 1922) et
Lefort (Société de Chirurgie, 1922)
présentent deux cas d’extirpation de kystes
pédiculés, suivis de guérison. Dans un cas de
kyste de la queue du pancréas, Potterat est
obligé de lier l’artère splénique. Le malade
meurt au bout de quarante-six heures.
La marsupialisation est fréquemment
suivie d’une fistule pancréatique. C’est
pourquoi divers chirurgiens ont pensé
pratiquer l’anastomose entre le kyste et les
organes creux du tube digestif. Ombrédanne
est le premier à exécuter en 1911,
l’anastomose d’un kyste de la tête
pancréatique avec le duodénum. Le malade
succombe au bout de 11 jours. A la Société
de Chirurgie, Quénu s’élève contre ce
procédé, car, à son avis, le contenu duodénal
risquerait de pénétrer dans la poche du kyste.
Néanmoins, on n’abandonne pas le procédé
des anastomoses avec le tractus gastrointestinal.
Jedlicka, en 1921, après une résection
partielle du kyste, pratique l’anastomose du
reste de la bourse avec l’estomac. Il réalise
une pancréato-gastrostomie. L’opération est
suivie de succès. Henlé, en 1927, exécute
une dérivation du kyste dans l’intestin grêle:
pancréato-entérostomie. Le malade guérit.
Achamatowicz
(Pologne)
publie
(Zentralblatt für Chirurgie, 1937) un cas
d’anastomose du kyste avec la vésicule
biliaire, sans ligature du cystique. Quoique
le contenu du kyste fût infecté (le malade
ayant 38,2°C), on obtint la guérison, après
quelques poussées d’angiocholite.
Josa (Debrezin) cite un cas de pseudokyste pancréatique opéré avec ouverture
dans le duodénum et où la radiographie
pratiquée six mois après, ne montre pas le
passage de la substance opaque du
duodénum dans la poche du kyste.
Neufler (Vienne) publie dans „Der
Chirurg”(15 mai 1939, p.194), un article sur
les anastomoses des kystes pancréatiques et
sur leurs suites éloignées. Cet auteur est
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partisan des anastomoses avec les organes
digestifs creux, quoique l’extirpation totale
serait l’opération idéale. La mortalité
opératoire dans les extirpations est de 25%.
En conclusion, quoique l’extirpation
du kyste soit l’opération la plus logique, les
difficultés opératoires sont le plus souvent
insurmontables, à cause des adhérences avec
les organes avoisinants, et la mortalité
opératoire est élevée.
La marsupialisation donne, dans
beaucoup de cas, des fistules pancréatiques
persistantes, pour lesquelles nous devons ré
intervenir, en pratiquant une ouverture des
fistules dans les intestin ou l’estomac
(opération de Michon).
Les opérations d’ouverture du kyste
dans les organes digestifs creux sont faciles
à pratiquer et suivies de guérison dans la
majorité des cas. Le premier cas
d’Ombredanne, à suites mortelles, a fait
critiquer et même délaisser cette opération.
Dans cette catégorie d’opérations, la plus
logique est celle qui pratique l’ouverture
dans le duodénum. Cependant du point de
vue technique, elle soulève des difficultés
plus grandes que celle de la pancréatogastrostomie, qui est assez facile à exécuter
et qui donne de très bons résultats.
Quant à l’anastomose avec la vésicule
biliaire, nous considérons cette opération
comme illogique, puisqu’on sait que le
mélange de bile et du suc pancréatique
prédispose à des nécroses, surtout si
l’élément infection vient de s’y ajouter.
Discussions:
M. Colitza : J’ai eu l’occasion de rencontrer
trois kystes du pancréas: les deux premiers
au temps où j’étais interne dans le service de
la Maternité de l’Hôpital Brancovan, et le
troisième, récemment, dans le service de M.
Mihailesco, à l’Hôpital Militaire « R.E ».
Tous ces cas ont été opérés par
marsupialisation. Deux cas ont guéris et le
troisième a refait la fistule à travers la
cicatrice opératoire, cinq à six mois plus
tard. Ce kyste a eu une paroi propre,
caracteristique pour les vrais kystes. Après

des investigations plus minutieuses, on a
posé le diagnostic de néoplasme kystique de
pancréas.
Dans la plupart des cas les kystes du
pancréas sont de faux kystes, qui surviennent
après des traumatismes ou post-pancréatites.
L’opération par marsupialisation est
l’intervention classique et elle est adoptée
par la majorité des chirurgiens. Elle laisse
parfois des fistules pancréatiques très
désagréables, qui mènent le malade à une
nouvelle intervention pour l’abouchement de
la fistule à l’estomac ou au duodénum,
opération assez difficile et comportant
d’assez grands risques.
Le cas présenté par M. Hortolomei est
important par le fait qu’on a délaissé
l’opération classique et que l’on a exécuté
une dérivation du kyste dans l’estomac; en
jugeant par le résultat de cette intervention et
par ceux d’autres cas cités dans cette
communication, il semble que cette
intervention ne produit pas de fistules
pancréatiques. De ce point de vue, la
communication de M. Hortolomei est pleine
d’enseignements pour nous et elle mérite
toute notre attention.
V. Savesco : A ma connaissance, c’est la
première fois qu’on a exécuté dans notre
pays, le drainage interne d’un faux kyste du
pancréas. Cette opération, quoique indiquée
depuis quelque temps, est cependant
rarement utilisée, on emploie plus
fréquemment la marsupialisation. Nous
avons aussi pratiqué cette intervention dans
deux cas de faux kystes post-traumatiques
du pancréas, communiqués à la Société de
Chirurgie, en colaboration avec M. Steopoë.
St. Popesco : Dans quelques cas de kystes du
pancréas que j’ai traités et dont une partie
ont été communiqués à la Société de
Chirurgie, j’ai pratiqué seulement la
marsupialisation; tous ces cas ont guéri.
L’un d’eux, que j’ai communiqué avec
M.
Baldima,
et
qui
contenait
approximativement six litres de liquide, a
guéri à la suite de la marsupialisation. Un
autre, dans lequel le corps du pancréas était
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sphacélé et a été presqu’entièrement éliminé,
a guéri après avoir donné, pendant deux
mois, 800 ml. de liquide pancréatique par
jour.
En ce qui concerne le cas de
M. Hortolomei, bien que le résultat en soit
très bon, je ne crois cependant pas prudent
de faire communiquer la cavité du faux kyste
pancréatique avec le contenu de l’estomac,
étant donné l’action corrosive du suc
gastrique. On connaît les troubles graves
produits par les ulcères de l’estomac
perforés dans le pancréas.
Je crois que cette communication
serait plus indiquée dans les cas où, après la
marsupialisation, il reste une fistule. Cette
fistule embouchée à l’estomac, remplirait
l’office de canal excréteur.
N. Hortolomei : J’ai présenté ce cas et j’ai
fait des recherches dans la littérature
consacrée à ce sujet, pour attirer votre
attention sur le fait que l’anastomose entre

l’estomac et le kyste n’est pas dangereuse.
Cette méthode a eu un échec au début, le cas
d’Ombredanne, qui l’a fait abandonner par
quelques chirurgiens.
Les publications ultérieures ont montré
que cette méthode donnait de bons résultatselle abrège la durée de la guérison- et qu’elle
ne laissait pas s’écouler le suc pancréatique,
comme dans la marsupialisation.
L’objection que le contenu digestif
passerait de l’estomac ou du duodénum dans
la cavité du kyste et que cela serait nuisible,
semble ne pas être fondée du point de vue
pratique.
D’ailleurs,
après
la
marsupialisation, lorsque persistent des
fistules, on n’abouche pas ce trajet fistuleux
dans l’estomac, l’opération de Michon, ce
qui ne présente aucun inconvénient?
Quelques jours seulement après ces
anastomoses, la radioscopie montre que le
contenu gastrique ne passe pas dans la poche
du kyste.
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COMENTARIU LA ARTICOLUL:
FAUX KYSTE DU PANCREAS
N. Hortolomei, T. Ghitzesco - Revista de Chirurgie 1941; 44(3-4): 245-251
Nicolae M. Constantinescu
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

Pseudochistul de pancreas (PsP)
continuă să fie o complicaţie redutabilă atât
a pancreatitei acute, evidenţiindu-se la 218% dintre bolnavi [1], dar şi a pancreatitei
cronice sau a traumatismelor de pancreas. La
1/5 bolnavi pseudochistul dispare spontan,
dar la 4/5 evoluiază cu posibile complicaţii:
infecţie, hemoragie intrachistică, ruptură în
spaţiul retroperitoneal, compresie pe
organele
vecine
[2].
Monitorizarea
imagistică modernă a cazurilor permite
aprecierea diminuării PsP, a persistenţei lui
şi a maturării peretelui sau depistarea
apariţiei complicaţiilor.
Noile achiziţii tehnice au făcut posibilă
astăzi o strategie terapeutică în PsP care nu
se rezorb spontan: drenajul prin cateter
percutan, drenajul endoscopic(trans-papilar
sau trans-mural) şi drenajul prin chirurgie
deschisă, care pune în comunicare PsP cu
stomacul, cu jejunul sau cu duodenul [3].
În urmă cu 7 ani am prezentat şi
comentat în paginile revistei Chirurgia un
articol al lui Săvescu şi Steopoe apărut în
1929 dedicat pseudochistelor traumatice de
pancreas [4]. Lucrarea bazată pe o bogată
literatură considera marsupializarea ca
metoda de elecţie pentru PsP. Iată că după
numai 7 ani Hortolomei şi Ghiţescu „sparg”
un tabu şi pe baza unei minuţioase evaluări a
avantajelor şi dezavantajelor fac un pas
hotărâtor în chirurgia digestivă românească,
anastomozând o formaţiune achinetică şi cu
un gradient presional existent doar la
început, atâta timp cât lichidul din
pseudochist este sub presiune, cu stomaculun organ prevăzut cu o motilitate proprie,
Adresa de corespondenţă: Prof. Dr. N.M. Constantinescu
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti
E-mail: nae_constantinescu@yahoo.com

puternic secretor, traversat de bolul
alimentar mai repede sau mai încet.
Înţelegerea
fiziologiei
organelor
digestive şi a modului de evoluţie a
anastomozelor digestive le-a arătat aa. că o
gură de anastomoză cu un organ digestiv,
care nu mai este traversată de un conţinut
lichid,
semilichid
sau
solid
se
defuncţionalizează spontan aşa încât riscul
transformării pseudochistului golit de
conţinut, într-un diverticul cu stază şi
infecţie este iluzoriu. Nu este mai puţin
adevărat că un PsP golit printr-un drenaj în
tubul digestiv se poate reface dacă survine
un nou puseu de pancreatită acută (risc de 919% [2]) sau o eroziune de vas, cu
hemoragie intrachistică, aşa cum am
observat la un bolnav la 3 ani după ce îi
practicasem
o
pseudochisto-jejunoanastomoză pe ansă în „Y”.
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21ST INTERNATIONAL CONGRESS OF THE EUROPEAN
ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES)
Vienna, Austria, June 19-22, 2013
Theme:”Do better, be better”

În perioada 19-22 iunie 2013 s-a
desfăşurat în capitala Austriei cel de al 21lea Congres al Asociaţiei Europene de
Chirurgie
Endoscopică
(European
Association for Endoscopic Surgery EAES) cu tema „Do Better, Be Better”.
Manifestarea a fost găzduită de palatul
Hofburg.
Delegaţia României, patronată de
Asociaţia
Română
pentru
Chirurgie
Endoscopică (ARCE), a fost formată din 72
de chirurgi cu o prestaţie de înalt nivel: 6
conferinţe, 5 comunicări orale, 8 prezentări
video şi 28 de postere. De altfel, ca o
recunoaştere a locului chirurgiei miniminvazive româneşti, 4 sesiuni ştiinţifice au
fost prezidate de chirurgi români.
Congresul a fost precedat de două
cursuri de tip Hands on - BASIC

laparoscopic surgery (coordonatori A.
Fingerhut
(Franţa),
R.
Schrittwieser
(Austria), T. Carus (Germania)) şi respectiv,
ADVANCED
laparoscopic
surgery
(coordonatori A. Shamiyeh (Austria), W.
Brunner (Elveţia), A. Forgione (Italia)), şi
trei cursuri de tip Post Graduate Course –
Groin and ventral hernia (coordonatori R.
Bittner (Germania), R. Fortelny (Austria)),
Colon and rectal surgery (coordonatori R.
Bergamaschi (Norvegia), M. Morino
(Italia))şi respectiv, Diagnosis, surgical
approach and outcome of motility disorders
of the oesophagus (coordonatori G.
Zaninotto (Italia), E. Targarona (Spania)).
Primele sesiuni ştiinţifice s-au desfăşurat pe
19 iunie şi au fost dedicate noutăţilor
tehnologice:
Technology
symposium
(coordonatori Y. Mintz (Israel), G. Dapri
(Belgia)) şi Amazing technologies (N. Di
Lorenzo (Italia), A. Szold (Israel)).
Lucrările s-au desfăşurat în 6 săli
simultan, una dintre ele fiind rezervată
exclusiv prezentărilor video.

Fig. 1 Ceremonia de deschidere
Prof. Dr. Selman Uranues, preşedintele Congresului

Din programul primei zile sunt de
reţinut sesiunile dedicate sistemelor video
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3D (3D systems video festival, moderatori F.
Corcione (Italia) şi A. Szold (Israel)),
controverselor în tratamentul cancerului de
rect (Controversial issues in rectal cancer,
moderatori R. Torres (Argentina) şi H.
Whykypiel (Austria)), locul laparoscopiei în
chirurgia pancreatică (Laparoscopic surgery
of the pancreas, moderatori S. Uranus
(Austria) şi J de Vinatea (Peru)), sesiunilor
video dedicate chirurgiei esofagiene
(moderatori P. Horvath (Ungaria) şi M.
Rhodes
(Marea
Britanie)),
peretelui
abdominal (moderatori Z. Perko (Croaţia) şi
R. Schrittwieser (Austria)), chirurgiei
colorectale (moderatori C. Copăescu
(România) şi R. Cahill (Irlanda)). Deosebit
de interesante au fost sesiunile Face to face
dedicate chirurgiei bariatrice – Bypass vs
sleeve şi respectiv Should nads be banned? şi
sesiunea de How do I do it moderată de H.
Weiss (Austria) şi P. Bianchi (Italia)
dedicată chirurgiei single port (Basic to start
with single access surgery - A. Shamiyeh
(Austria)), rezecţiilor colonice transvaginale
(Transvaginal colonic resection - D.
Steinemann (Elveţia)), cardiomiotomiei
(Robotic cardiomyotomy in achalasia – H.
Wykpiel (Austria)), rezecţiei rectale robotice
(Robotic rectal resection – O. Alimoglu
(Turcia)) şi gastrectomiei laparoscopice
(Laparoscopic distal gastrectomy – S.
Uranus (Austria)). De mare interes a fost
sesiunea dedicată complicaţiilor majore ale
chirurgiei laparoscopice (Black videos:
major complications during laparoscopic
surgery (moderatori M. Morino (Italia) şi C.
Avci (Turcia)). Trebuie menţionate şi
sesiunile adresate rolului şi locului
asociaţiilor profesionale de chirurgie minim
invazivă (Minimally invasive surgery
worldwide: the role of professional scientific
organizations), resurselor internet (www for
surgeons) şi chirurgiei robotice şi
telechirurgiei (Robotic, telesurgery and
virtual reality technology). În finalul zilei au
fost susţinute sesiunile de prezentare a eposterelor.
Cea de a doua zi a congresului debutat
cu prezentarea celor mai bune lucrări video
din chirurgia colorectală - Best videos

Colorectal (moderatori J. Bonjer (Olanda) şi
P. Bianchi (Italia)). Programul a continuat cu
diferite sesiuni din care amintim:
Intraoperative challenges in laparoscopic
rectal cancer (moderatori P. Tsarkov
(Rusia), H. Hauser marea Britanie)),
Minimally invasive treatment of hepatic
lesions (moderatori N. Alexakis (Grecia) şi
H. Bacher (Austria)), oesophageal and
oesophagogastric
junction
disorder
(moderatori G. Zaninotto (Italia), F.
Granderath (Germania)), Emergency surgery
(moderatori D. Popa (România) şi H. Yanar
(Turcia)), Controversies in surgery for
esophagogastric
benign
diseases
(moderatori G. Hanna (Marea Britanie), J.
Zehetner (Austria)), HBP and robotic
(moderatori I. Khatkov (Rusia) şi F. Pugin
(Elveţia)), Established procedures in single
access surgery (moderatori N. Di Lorenzo
(Italia) şi H. Weiss (Austria)). O sesiune
foarte interesantă şi instructivă a fost Face to
face adresată chirurgiei colorectale având ca
moderatori pe R. Bergamaschi (Norvegia) şi
M Morino (Italia); discuţiile au fost axate pe
atitudinea în cancerul rectal (Rectal cancer:
local excision vs radical resection – E.
Lezoche (Italia) şi J. Nichols (Marea
Britanie)) şi strategia în diverticulita colică
(Perforated diverticulitis – resection vs no
resection – F. Herbst (Austria) şi Y. Panis
(Franţa)) (Fig. 2).

Fig. 2 Sesiunea Face to face adresată chirurgiei
colorectale

De notat că discuţiile din sesiunile face
to face au fost interactive, publicul având
posibilitatea de a vota opţiunile terapeutice
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prezentate prin intermediul unei moderne
interfeţe wireless adresată laptopurilor,
tabletelor şi telefoanelor de tip smartphone.
Trebuie de asemenea menţionată sesiunea
How I do it dedicată chirurgiei bariatrice,
moderată de C. Copăescu (România) şi G.
Prager (Austria) în care au fost discutate
tehnicile actuale de sleeve gastrectomy - C.
Balague (Spania), gastric bypass - A.
Maleckas (Lituania), endoscopic sleeve – N.
Bouvy (Olanda), gastric plication – R.
Mittermair (Austria)). Un loc aparte în
programul celei de a doua zile l-a avut
reuniunea de consens dedicată bolii de reflux
gastro-esofagian (preşedinte K. Fuchs
(Germania);
moderatori
B.
Babic
(Germania), W. Breithaupt (Germania), F.
Granderath (Germania), A. Fingerhut
(Franţa), E. Furnée (Olanda), P. Horváth
(Ungaria), P. Kardos (Germania), R.
Pointner (Austria), E. Savarino (Italia), M.
Van Herwaarden (Olanda), G. Zaninotto
(Italia); discuţiile au fost axate pe indicaţiile
actuale ale intervenţiilor laparoscopice fiind
de reţinut atât indicaţiile clasice (boală de
reflux rezistentă la tratement, leziuni
obiectivate endoscopice, pH-metrie şi/sau
manometrie esofagiană) cât şi indicaţiile
„relative” (reflux clinic manifest dar
neobiectivat endoscopic sau/şi prin pHmetrie); în acest sens a fost discutată
importanţa semnelor minore de reflux:
pneumopatii repetitive, tuse nocturnă /
posturală, fibroza pulmonară etc. Concluziile
reuniunii de consens vor fi publicate în
Surgical Endoscopy.

Fig. 4 Adunarea generală EAES

Programul zilei a fost încheiat de
Adunarea generală a EAES, fiind validate
alegerile boardului EAES (vot universal al
tuturor membrilor EAES relaizat de-a lungul
ultimelor luni prin e-mail / formular
electronic) (Fig. 3); a fost prezentată situaţia
actuală a EAES (numărul de membri,
comitete, granturi etc.). De notat că
România, graţie efortului susţinut al ARCE,
numără 186 de membri cotizanţi fiind pe
locul 4 număr de membri EAES. De
asemenea, au fost prezentate locaţiile
viitoare ale Congreselor EAES: iunie 2014
Paris şi iunie 2015 Bucureşti !
Ultima zi a Congresului a debutat cu o
nouă sesiune Best video având ca moderatori
pe S. Morales Conde (Spania) şi J. Zehetner
(Austria). Au urmat sesiunile dedicate
urgenţelor chirurgiei bariatrice (Bariatric
and metabolic emergencies for the non
bariatric surgeons – moderatori G. Ahlberg
(Suedia) şi M. Rubin (Israel)), NOTES
(moderatori A. Lacy (Spania), N Di Lorenzo
(Italia)), chirurgiei splenice şi suprarenalei
(Special features for splenic and adrenal
surgery – A. Valeri (Italia), R. Promegger
(Austria)), tratamentului laparoscopic al
herniilor inghinale (Tips and tricks in hernia
surgery – moderatori Z. Perko (Croaţia), G.
Bischof (Austria)), chirurgiei laparoscopice
în bolile inflamatorii ale colonului (Defining
the role of minimally invasive surgery in
inflammatory bowel disease – moderatori R.
Bergamaschi (Norvegia) şi F. Herbst
(Asutria)), trainingului în chirurgia minim
invazivă (moderatori R. Fugger (Austria) şi
P. Pazinka (Slovacia)), chirurgiei robotice
(Clinical advances in robotic surgery –
moderator I. Popescu (România)) (Fig. 3).
O sesiune foarte interesantă a fost
dedicată
complicaţiilor
chirurgiei
laparoscopice - How to avoid complications
during lap surgery – moderatori R. Motson
(Marea Britanie), H. Yanar (Turcia) – fiind
prezentate tehnici şi metode utile în
managementul incidentelor şi accidentelor
intraoperatorii în diferite tipuri de chirurgie
laparoscopică
(bariatrică,
antireflux,
colorectală, biliară, parietală).
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Congresul s-a încheiat cu prezentarea
şi premierea celor mai bune lucrări şi
postere, 15 dintre participanţii sub 35 de ani
fiind răsplătiţi, prin tragere la sorţi, cu un IPad.

în indicarea tratamentului minim invaziv în
chirurgia peretelui abdominal şi a organelor
parenchimatoase, abordul minim invaziv
tinzând să devină abordul standard pentru
toate intervenţiile abdominale.
Tehnicile NOTES şi chirurgia robotică
rămân apanajul câtorva centre specializate,
în timp ce tehnica „single port” îşi
standardizează indicaţiile. De asemenea,
trebuie notată tendinţa de a diversifica
indicaţiile abordului transanal.
Programul ştiinţific al Congresului este
disponibil la adresa
http://congress.eaes.eu/getdoc/6aa6aa32dbe8-4dbb-8ecc1a1a7a5da7e7/program_Vienna-2013.aspx

Fig. 3 Sesiunea Clinical advances in robotic surgery

Analizând programul ştiinţific şi
lucrările prezentate putem constata o
generalizare a chirurgiei laparoscopice
colorectale şi metabolice, un trend ascendent

iar rezumatele vor fi publicate într-un număr
special al Surgical Endoscopy.

Dr. R. Moldovanu
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