
Recenzii Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2005, Vol. 1, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 

 486

CHIRURGIA 
Vol. 100, Nr. 5, Septembrie-Octombrie 2005, Ed. Celsius 

www.revistachirurgia.ro 
 

 Aşa cum ne-a obişnuit, revista 
Chirurgia apare tipărită în condiţii grafice 
excelente şi cu un conţinut dens. Şi 
prezentul număr începe cu evocarea a 
două mari personalităţi care au marcat 
evoluţia specialităţii noastre: Iacob 
Iacobovici (1879-1959), fondatorul 
chirurgiei româneşti din Transilvania 
(autor prof. dr. V. Sârbu) şi Alexandru 
Prişcu (1924-2005), preşedinte al 
Societăţii Române de Chirurgie (autor 
prof. dr. R. Palade). 
 Articolele originale ne fac 
cunoscute experienţe chirurgicale din 
diverse domenii: 

- Pancreatectomia centrală – 
indicaţii, tehnică, rezultate, o 
rezecţie pancreatică conservatoare, 
indicată în tumori pancreatice 
benigne (5 cazuri) care comunică 
experienţa unui colectiv valoros de 
la Clinica de Chirurgie Generală şi 
Transplant Hepatic, Institutul Clinic 
Fundeni, condus de M. Ionescu; 

- Conversia în colecistectomia laparoscopică, bazată pe experienţa a 6985 colecistectomii 
laparoscopice, efectuate în Clinica I Chirurgie Iaşi (E. Târcoveanu şi colab.); 

- Corelaţii clinico-terapeutice în pancreatita acută gravă - experienţa ultimilor 15 ani în 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia-Mare (Mihaela Leşe şi colab.), în care se analizează 
un lot de 122 bolnavi operaţi şi se discută cauzele mortalităţii, destul de ridicate;  

- Expression of HLA-DR Antigen and Characterization of the Lymphocytic Infiltrate in 
Normal Mucosa, Tubullovillous Adenoma and Invasive Carcinoma of the Colon 
(D.Tamiolakis et al.), articol de mare interes pentru biologia tumorală colonică şi pentru 
înţelegerea complexităţii prognosticului în cancerul de colon; rezultatele studiului arată 
o expresie scăzută a HLA-DR şi o expresie crescută a CD 4 în leziunile care evoluează 
spre malignizare; 

- Importanţa drenajului extern transanastomotic după tratamentul chistului hidatic 
hepatic prin perichistojejunoanastomoză (I. Brezean şi colab., Clinica de Chirurgie 
„Juvara” Bucureşti), lucrare care analizează evoluţia a 74 cazuri operate prin această 
metodă în acest renumit serviciu în ultimii 21 de ani; 

- Traumatismele ficatului – Experienţa Clinicii de Chirurgie de Urgenţă a Spitalului 
Municipal Timişoara (O.Mazilu şi colab.), articol ce prezintă rezultatele obţinute în 
urma tratamentului chirurgical al 49 bolnavi cu traumatisme hepatice, internaţi în 
perioada 1993-2005; se subliniază importanţa unei echipe complexe, capabile să rezolve 
şi leziunile asociate; 
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- Modalităţi chirurgicale de acoperire a defectelor de părţi moi la nivelul capului 
(Carmen Giuglea şi colab., Secţia de Chirurgie Plastică a Spitalului Clinic de Urgenţă 
„Bagdasar-Arseni” Bucureşti), lucrare care precizează avantajele, dezavantajele, 
indicaţiile şi limitele fiecărei metode specifice chirurgiei plastice, utilizate la nivelul 
extremităţii cefalice, cu exemplificări de cazuri clinice; 

- Hemoragie digestivă de cauză enterală atipică. Dificultăţi diagnostice şi terapeutice 
(Cristina Duminică şi S. Constantinoiu, Spitalul Clinic „Sf. Maria” Bucureşti), studiu 
clinic retrospectiv pe 5 bolnavi (ulcer hemoragic pe diverticul Meckel, ulcer jejunal 
hemoragic recidivat postoperator, varice ectopic intestin subţire, tumoare stromală 
jejuno-ileală pediculată hemoragică, diverticul jejunal hemoragic), rezolvaţi chirurgical 
prin enterectomie. 

La secţiunea Tehnici operatorii: atitudine personală, Prof. dr. S. Constantinoiu, 
reputat chirurg bucureştean, cu mare experienţă în chirurgia esofagului, prezintă în detaliu 
esofagectomia subtotală abdomino-cervicală (transhiatală, fără toracotomie, sau tehnica 
Orringer). 

În secţiunea Cazuri clinice sunt prezentate observaţii clinice deosebite prin raritate 
sau abordare terapeutică: 

- Insulinom pancreatic cu dublă localizare – dificultăţi de diagnostic şi atitudine 
terapeutică (C.D. Ungureanu şi colab., Clinica Chirurgie Fundeni), la o bolnavă cu 
hipoglicemie organică, operată succesiv pentru insulinom de 1,5 cm la nivelul 
pancreasului cefalic (enucleere) şi duodenopancreatectomie cefalică pentru al doilea 
insulinom de 1 cm, cu localizare tot cefalică, care a dus la vindecarea bolnavei. 
- Boală Crohn – Consideraţii clinico-terapeutice (M. Paşalega şi colab., Clinica 
Chirurgie II, UMF Craiova) în care sunt prezentate 3 cazuri care au necesitat intervenţie 
chirurgicală în urgenţă pentru boală Crohn cu diverse localizări (unghi splenic al 
colonului – formă ocluzivă, jejun şi ileon terminal şi ceco-ascendent care înglobează 
uraca, peretele abdominal şi vezica urinară); 
- Anevrism al arterei splenice (G. Butoi, Secţia Chirurgia, Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Baia-Mare). 

În secţiunea Referate generale, T.V. Nacev descrie sindromul de compartiment 
abdominal la politraumatizaţii având componentă abdominală şi cranio-cerebrală – 
mecanisme şi implicaţii terapeutice. 

La rubrica Evenimente ştiinţifice, prof. dr. Irinel Popescu prezintă a 9-a Conferinţă 
Naţională a Societăţii de Chirurgie din Bulgaria, care s-a desfăşurat în perioada 6-8 octombrie 
2005 la Varna, V. Tomulescu al 15-lea Congres Mondial al IASG, desfăşurat la Praga, în 
perioada 8-10 septembrie 2005, iar C. Copăescu al X-lea Congres Mondial de Chirurgie a 
Obezităţii, Maastricht (Olanda), 31 august-3 septembrie 2005. 

Revista anunţă şi manifestările ştiinţifice viitoare: Al XXIII-lea Congres Naţional de 
Chirurgie, 24-27 mai 2006, Băile Felix, Oradea; Al 13-lea Curs Postuniversitar Internaţional 
IASG, 1-3 decembrie 2005, Atena; Prima Conferinţă Internaţională de Chirurgie Robotică 
(MIRA), Innsbruck, 7-9 decembrie 2005; Al 16-lea Congres Internaţional IASG, 25-27 mai 
2006, Madrid; Al 10-lea Congres Internaţional de Chirurgie Endoscopică, 13-16 septembrie 
2006, Berlin. 
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