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ACTUALLY TREATMENT OF THE HEPATIC MALIGNANT TUMORS (Abstract): The treatment of the
hepatic malignant tumors is a challenge for every surgeon. In present days there are a lot of techniques with
different indications and results. These methods and their efficacity are presented in some recent papers. Hepatic
resection is the gold standard treatment for hepatic malignancies with a decreasing postoperative morbidity and
mortality. But only 10 – 20% of the patients with hepatic malignancies are able to be operated. For the other
patients the treatment is palliative. Termonecrosis (by radiofrequency, steam water, laser, microwaves),
intraarterial chemotherapy, chemoembolisation, cryoablation and ethanolic injection are alternative therapies
which are indicated to use as palliative procedures in the treatment of the liver tumors.
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Tumorile hepatice maligne pun şi în prezent probleme de tratament. Carcinomul
hepatocelular (CHC) reprezintă forma comună, cu o rată anuală mondială de un milion cazuri
noi; hepatocarcinoamele dezvoltate pe ciroză sunt, de asemenea, frecvente. Ficatul este
organul în care apar cel mai frecvent metastaze ale unor cancere primare cu altă localizare.
Cancerul colo-rectal, malignitate des întâlnită în Europa şi SUA, dezvoltă metastaze hepatice
în peste 50% din cazuri.
Diverse articole apărute în 2004 şi 20005 în literatura de specialitate au analizat
rezultatele diverselor metode actuale de tratament al tumorilor hepatice maligne.
Rezecţia hepatică chirurgicală reprezintă „gold standard” în tratamentul malignităţilor
hepatice. Rezecţia hepatică oferă cea mai bună şansă curativă; rata de supravieţuire la 5 ani
după rezecţia metastazelor hepatice ale cancerului colo-rectal este de 25-40%. Riscurile unei
rezecţii hepatice au scăzut în timp, actualmente mortalitatea fiind sub 5% şi morbiditatea jur
în de 15%. Din păcate, doar 10-20% dintre pacienţi pot beneficia de o rezecţie hepatică.
Restul sunt trataţi cu diferite tipuri de terapii, dar care nu oferă o reală şansă curativă.
Dimick şi colaboratorii au trecut în revistă rezultatele din SUA în ceea ce priveşte
rezecţia hepatică. Au fost incluşi în acest studiu pacienţi operaţi între 1988-2000, aflaţi în
baza de date naţională. Rezultatele variabile au inclus mortalitatea intraspitalicească şi
spitalizarea. Au fost considerate servicii cu experienţă doar acele care au tratat mai mult de 10
cazuri pe an. În această perioadă de 13 ani au fost practicate 16.582 de rezecţii hepatice.
Numărul rezecţiilor hepatice s-a dublat în 2000 comparativ cu 1988. Rata mortalităţii a scăzut
de la 10,4% în 1988 la 5,3% în 1999. Rata mortalităţii a fost mai mică în centrele cu
experienţă faţă de cele cu activitate mai mică (5,8% comparativ cu 8%). În mod clar numărul
rezecţiilor hepatice în SUA a crescut semnificativ, iar mortalitatea este în scădere [1].
Liu şi colaboratorii au evaluat supravieţuirea pacienţilor care au suferit o rezecţie
hepatică pentru CHC în Surveillance, Epidemiology, End Results (SEER) Database. Ei au
arătat că rata supravieţuirii la 5 ani este de 33% pentru pacienţii care au suferit rezecţie
comparativ cu 7% pentru pacienţii care nu au suferit o rezecţie hepatică.
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Acest studiu sugerează clar ideea că rezecţia chirurgicală îmbunătăţeşte supravieţuirea
pacienţilor cu CHC [2].
Laurent şi colaboratorii au evaluat impactul metastazelor microscopice în limfonodulii
sateliţi arterei hepatice în supravieţuire, după rezecţia metastazelor hepatice plecate de la un
cancer colorectal. În acest studiu, 23 din 156 de pacienţi au avut invazie microscopică în
nodulii limfatici. Rata de supravieţuire la 3 şi respectiv 5 ani pentru pacienţii cu invazie
microscopică în nodulii limfatici a fost de 27% şi respectiv 5%, comparativ cu 56% şi
respectiv 43% la pacienţii fără invazie limfonodulară. Cu toate că alte lucrări sugerează că
minima invazie extrahepatică nu constituie o contraindicaţie a rezecţiei hepatice a
metastazelor de origine colorectală, acest studiu sugerează că pacienţii cu invazie
limfonodulară trebuie să beneficieze de o rezecţie agresivă. [3]
Elias şi colaboratorii au urmărit 75 de pacienţi cu limfadenectomie completă, R0
extrahepatică simultană cu rezecţia metastazelor hepatice de origine colo-rectală. Timpul
mediu de urmărire a fost de 4,9 ani, cu o rată de supravieţuire la 3 şi 5 ani de 45% şi respectiv
28%. Autorii au concluzionat că extensia extrahepatică nu constituie o contraindicaţie a
hepatectomiei. Sunt necesare mai multe studii pentru a defini populaţia susceptibilă de a
beneficia de rezecţie chirurgicală în faţa unei extensii extrahepatice. Acest studiu sugerează că
identificarea incidentală a extensiei extrahepatice nu constituie o contraindicaţie strictă a
rezecţiei hepatice [4].
Fernandez şi colaboratorii au evaluat rolul fluorine-18 deoxyglucozei PET-scanului
(computer tomografie prin emisie de pozitroni) în selecţia pacienţilor operabili pentru
metastaze hepatice de cancer colorectal. În general examinarea PET-scan identifică în 25%
din cazuri extensia extrahepatică la pacienţi consideraţi operabili după ce au fost exminaţi CT
(tomografie computerizată) şi IRM (imagistică prin rezonanţă magnetică nucleară). În acest
studiu au fost incluşi 100 de pacienţi care au suferit rezecţii hepatice după scanare PET, rata
supravieţuirii la 5 ani fiind de 58,6%. Aceasta reprezintă o îmbunătăţire semnificativă a
supravieţuirii comparativ cu alte studii în care explorarea PET nu a fost utilizată. Acest studiu
propune utilizarea explorării PET în selecţia pacienţilor rezecabili cu metastaze hepatice de la
un cancer colorectal [5].
Alte studii au evaluat folosirea rezecţiei chirurgicale agresive în malignităţile hepatice.
Hemming şi colaboratorii au evaluat rezecţia combinată a ficatului şi venei cave inferioare.
Printre 22 de pacienţi studiaţi s-au înregistrat 2 decese postoperatorii. Reconstrucţia venei
cave inferioare s-a efectuat primar cu proteză sintetică. Toate reconstrucţiile vasculare erau
permeabile în momentul examinării. Rata de supravieţuire la 1, 3 şi 5 ani a fost de 85%, 60%
şi respectiv 33%. Autorii concluzionează că invazia de venă cavă de către tumorile hepatice
nu exclude pacienţii de la rezecţiile hepatice, cu toate că aceştia sunt expuşi unui mare risc de
mortalitate şi morbiditate peroperatorie [6].
Vauthey şi colaboratorii au reconsiderat rolul hepatectomiei extinse pentru
malignităţile hepatobiliare. În acest studiu 127 de pacienţi au suferit hepatectomii extinse
peste 5 segmente hepatice. Rata complicaţiilor generale a fost de 31%, iar mortalitatea
operatorie de 0,8%. Insuficienţa hepatică postoperatorie semnificativă a apărut în 5% din
cazuri. Supravieţuirea medie a fost de 42 de luni, iar rata de supravieţuire la 5 ani a fost de
25,5% [7].
D’Angelica şi colaboratorii au practicat hepatectomii majore în combinaţie cu
pancreatectomii. 17 pacienţi au suferit rezecţia a 2 sau mai multe segmente hepatice împreună
cu pancreatectomii (8 duodenopancreatectomii, 9 pancreatectomii distale). La 8 pacienţi au
apărut complicaţii postoperatorii şi s-au înregistrat 3 decese. La 8 pacienţi controlaţi
suprevieşuirea medie a fost de 54 de luni. Aceste trei studii sugerează că un abord agresiv al
malignităţilor hepatobiliare poate prelungi supravieţuirea la câţiva pacienţi [8].
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Adam şi colaboratorii au studiat valoarea chimioterapiei neoadjuvante în conversia
într-un stadiu rezecabil al metastazelor hepatice nerezecabile ale unui cancer colorectal. Din
1104 de pacienţi cu metastaze hepatice nerezecabile ale unui cancer colorectal astfel trataţi,
12,5% au suferit rezecţie hepatică după o medie de 10 cure de citostatice. Rata de
supravieţuire la 5 şi 10 ani a fost de 33% şi respectiv 23% la pacienţii trataţi în preoperator cu
citostatice. Rata de supravieţuire a pacienţilor care au beneficiat de rezecţie primară fără
chimioterapie preoperatorie la 5 şi 10 ani a fost de 48% şi respectiv 30%. Acest studiu
sugerează că un mic procent de pacienţi cu metastaze hepatice nerezecabile sunt convertiţi
într-un stadiu rezecabil prin chimioterapie neoadjuvantă, dar beneficiază de o şansă în
supravieţuirea pe termen lung [9].
Pentru bolnavii care nu pot beneficia de rezecţia hepatică s-au imaginat în ultimii ani
diverse metode de distrugere locală a tumorilor hepatice prin termonecroză (radiofrecvenţă,
ultrasunete, laser, microunde, vapori de apă sub presiune), crioablaţie, chemoembolizare,
alcoolizare.
Elias şi colaboratorii au evaluat o nouă metodă de protecţie a convergenţei biliare în
timpul termonecrozei prin radiofrecvenţă (RFA) a tumorilor situate în vecinătatea hilului
hepatic. În studiul său au fost cuprinşi 13 pacienţi care au suferit RFA intraoperator pentru
tumori situate la mai puţin de 6 mm de hepatocoledoc. Pentru protecţia acesteia au introdus
printr-o coledocotomie soluţie salină rece (4ºC). Nu s-a înregistrat nici un deces din cauza
tratamentului şi numai un singur pacient a dezvoltat o stenoză biliară la 6 luni de la tratament,
dar care nu a necesitat tratment specific. Aceatsă metodă este folositoare în tumorile
nerezecabile situate lângă convergenţa biliară şi poate extinde indicaţiile RFA [10].
Elias şi colaboratorii au comparat recidiva locală după RFA introperator pentru
metastaze hepatice cu rata recidivelor după rezecţii segmentare anatomice sau atipice. 40 de
pacienţi au suferit rezecţia a 213 metastaze hepatice. La 88 de pacienţi s-a efectuat RFA
pentru 227 de metastaze. Timpul mediu de urmărire a fost de 28 de luni, rata recidivelor a fost
de 5,7% pentru RFA, 7,1% pentru rezecţii atipice şi 12,5% pentru rezecţii anatomice. Rata
recidivelor după RFA a fost asocierea cu tumori mai mari de 3 cm şi tumori situate în contact
cu vasele mari. Studiul demonstrează că RFA prin chirurgie deschisă cu ghidaj ecografic
intraoperator are o rată a recidivelor comparabilă cu rezecţia.chirurgicală a metastazelor
hepatice. Rata locală a recidivelor după RFA percutană sau laparoscopică poate fi
mai mare [11].
Abdalla şi colaboratorii au studiat rata recidivelor şi supravieţuirii a pacienţilor trataţi
doar prin rezecţie hepatică, prin RFA şi rezecţie, doar RFA, la un lot de 418 pacienţi cu
metastaze hepatice de la un cancer colorectal. În acest studiu nerandomizat, rata de
supravieţuire la 4 ani a fost de 65% după rezecţie, 36% după RFA plus rezecţie şi de 22%
după RFA. Rata de supravieţuire a pacienţilor cu tumori nerezacabile trataţi prin RFA cu sau
fără rezecţie a fost semnificativ mai mare decât rata de supravieţuire a pacienţilor trataţi doar
prin chimioterapie. Rata recidivelor a fost de 9% după RFA, 5% după RFA plus rezecţie şi de
2% după rezecţie.. Acest studiu sugerează că rezecţia rămâne principala metodă de tratament
pentru tumorile rezecabile, iar RFA aduce beneficii în controlul metastazelor hepatice şi în
supravieţuire la pacienţii cu tumori hepatice nerezecabile. În acest studiu se descrie o rată de
recidivă după RFA de 9% care este mică şi acceptabilă [12].
Alte studii au evaluat RFA pentru carcinomul hepatocelular (CHC). Lin şi asociaţii au
comparat RFA cu alcoolizarea hepatoamelor ≤4 cm. Ei au descoperit că RFA aduce beneficii
mai mari comparativ cu alcoolizarea în ceea ce priveşte supravieţuirea şi perioada de timp
fără boală (disease-free)[13].
Lam şi colaboratorii au comparat rata supravieţuirii a unui lot de 213 pacienţi care au
suferit o rezecţie chirurgicală pentru CHC cu 51 de pacienţi la care s-a practicat RFA. Rata
supravieţuirii la pacienţi care au beneficiat de RFA a fost la 6, 12 şi 18 luni de 92%, 73% şi
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respectiv 61%. Rata supravieţuirii la pacienţi care au beneficiat de rezecţie a fost de 88%,
77% şi respectiv 72% la aceleaşi perioade de timp. Rata supravieţuirii nu a fost statistic
diferită, în ciuda faptului că pacienţii care au fost supuşi RFA erau mai în vârstă şi aveau o
rezervă funcţională hepatică mai mică. Aşa că pentru pacienţii cirotici cu mare risc, RFA
poate fi metoda de tratament preferată în tratamentul CHC [14].
Jolesz şi colaboratorii au trecut în revistă datele din literatură privind ablaţia termică a
CHC folosind terapia cu ultrasunete IRM ghidată. Această metodă de tratament noninvazivă
şi percutană utilizează ultrasunetele în tratamentul tumorilor hepatice. Această formă de
terapie este o promisiune pentru viitor [15].
O experienţă clinică privind tratamentul cu ultrasunete a fost recent raportată de Wu şi
colaboratorii [16].
Coagularea tisulară prin microunde (MCT) a fost propusă recent ca alternativă de
tratament în carcinoamele hepatice nerezecabile sau metastaze hepatice. MCT se bazează pe
câmpul electromagnetic de înaltă frecvenţă (2450), generat de un magnetron şi transmis
printr-un cablu coaxial la un electrod aflat în ţesutul ţintă. Este generată căldură datorită
vibraţiilor şi coliziunilor intermoleculare ale moleculelor polarizate din ţesut şi expuse
câmpului electromagnetic de înaltă frecvenţă. MCT se poate aplica prin abord chirurgical
clasic, laparoscopic sau percutan.
MCT nu este contraindicată în tumori aflate în proximitatea vaselor majore pentru că
acestea se pot răci rapid prin fluxul vascular. La pacienţii cu tumori situate lângă căile biliare
mari este bine să se efectueze colecistectomia profilactică şi drenajul biliar transcistic pentru
prevenirea fistulelor biliare sau abceselor hepatice. Repetarea MCT de scurtă durată permite
ajustarea uşoară a ariei de coagulare pentru o mai mare siguranţă. Coagularea completă cu
MCT este pusă în evidenţă la ecografie prin absenţa fluxului vascular peritumoral imediat
postprocedură şi, la o săptămână după MCT, prin absenţa intensificării imaginilor după
administrarea substanţei de contrast la examenul CT [17].
Rata de supravieţuire la 3 ani este de 63-92%. Shibata a comparat supravieţuirea la 3
ani după MCT cu cea după rezecţia chirurgicală la pacienţi cu metastaze hepatice ale unui
cancer colo-rectal şi a găsit date comparabile (14% şi, respectiv, 23%) [18].
În cazul pacienţilor cu hepatocarcinom multicentric a fost observată apariţia la scurt
timp a recidivei după rezecţia radicală. MCT este considerată a fi prima alegere în controlul
local a recidivelor tumorale. La pacienţii cu tumori multiple trebuie luată în considerare
asocierea chimioterapiei intraarteriale cu MCT datorită posibilităţii dezvoltării de noi tumori
în perioada următoare.
Rata complicaţiilor după MCT este de 14% după CHC şi de 20% după metastaze.
Pleurezia, pneumotoraxul, abcesele pulmonare, sângerările, hematoamele subcapsulare,
biloma, leziunile căilor biliare şi cele cutanate sunt rare. După MCT toţi pacienţii au avut
senzaţia de „căldură” în etajul abdominal superior. Toţi pacienţii au prezentat febră, care s-a
remis rapid. Postprocedură, TGO, TGP şi LDH au avut niveluri crescute, dar care au revenit
la nivelul dinainte de procedură după o săptămână. Urmărirea postprocedură a inclus CT la 1
lună, repetată la 3 şi la 5 luni. Ecografia s-a efectuat la fiecare 2 luni, iar markerii tumorali
(ACE, alfa-fetoproteina) au fost dozaţi lunar [18].
Termonecroza cu laser (FL) se bazează pe principiul că focalizarea unei lumini de
înaltă intensitate poate cauza necroză tisulară locală. Tipurile de laser folosite în ablaţia
tumorală includ laserul cu argon, dioxid de carbon şi YAG laser. Lumina laser este emisă prin
vârful unei fibre foarte subţiri cu diametrul de 0,2-0,6 mm. Din absorbţia luminii difuzate se
obţine o energie cu mare penetrare şi o distribuţie uniformă. FL se realizează folosind
anestezie locală şi sedarea pacientului. Controlul se efectuează ecografic sau prin IRM, iar
fibrele sunt introduse printr-un singur sau prin mai multe microcatetere (19G). Pentru mărirea
ablaţiei trebuie efectuată manevra Pringle.
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FL este utilizată în tratamentul CHC şi a metastazelor hepatice. Deşi s-a raportat
tratarea cu succes a leziunilor peste 15 cm, în majoritatea studiilor au fost tratate tumori de
până la 4 cm şi nu mai mult de 5 tumori. Vogl raportează o supravieţuire la 3 ani de 42%, iar
Pacella raportează o supravieţuire la 5 ani de 15% în tratamentul CHC [6].Complicaţiile
raportate sunt durerea, febra, pleurezia şi hematomul subcapsular [18].
Centrul de Studii şi Cercetări Medicale din Archamps (CERMA) din Franţa a creat o
tehnică nouă, care se bazează pe un principiu cunoscut, similar radiofrecvenţei, laserului,
microundelor, şi anume termonecroza metastazelor hepatice prin vapori de apă sub presiune.
Această tehnică paleativă nu exclude tratamentele cunoscute şi permite tratarea tumorilor
hepatice care nu sunt accesibile tehnicilor concurente datorită fie volumului lor şi poziţionării
anatomice, fie lipsei aparaturii sofisticate [19].
Tehnica de termonecroză prin vapori de apă a fost validată experimental, in vivo, pe
tumori umane grefate pe ficatul de şoarece şi prin necroza focală a ficatului sănătos de porc.
Distrugerea completă a tumorilor umane grefate pe ficatul de şoarece a fost demonstrată în
toate cazurile, ca şi necroza unei zone importante hepatice pe ficatul de porc. Supravegherea
clinică şi biologică a demonstrat o toleranţă excelentă. Din punct de vedere anatomopatologic, în toate cazurile s-a descris necroza totală a tumorilor maligne hepatice. Acest
aparat care utilizează căldură umedă îşi propune să remedieze o serie de probleme întâlnite la
celelalte tehnici de termonecroză. Astfel, dacă facem o comparaţie între termonecroza prin
vapori de apă şi radiofrecvenţă, se observă că procedura este de 10 ori mai rapidă, volumul
tumoral necrozat este mai important, iar costurile sunt mai scăzute. Folosirea vaporilor
permite o mai bună difuziune a căldurii şi suprimă carbonizarea; căldura umedă este mai bine
suportată. Radiofrecvenţa distruge o zonă sferică, cum sunt metastazele hepatice date de
tumorile colo-rectale. Acest lucru nu rămâne valabil dacă acul nu este bine centrat în tumoră,
tumora nu are formă sferică şi, mai ales, dacă se efectuează mai multe puncţionări pentru a
creşte volumul necrozei.
Termoablaţia cu vapori de apă sub presiune are unele avantaje: - pare să adapteze zona
de necroză la forma anatomică a tumorii sau a organului; - lichidul pe care îl utilizează, apa,
este un bun conductor de energie calorică; - este mai rapidă; - este mai economică; - este mai
bine suportată.
Experienţa noastră iniţială referitoare la 9 bolnavi cu metastaze hepatice în ambii lobi,
nerezecabile, mai mari de 5 cm, cu şanse iniţiale de supravieţuire de 6 luni, a arătat dublarea
speranţei de viaţă şi o bună calitate a supravieţuirii, metoda fiind bine suportată de bolnavi.
O altă metodă de distrucţie tumorală este crioablaţia care distruge ţesutul prin
îngheţare, prin sonde prin care circulă criogen. Izolând sonda şi ajustând debitul, răcirea este
limitată la extremitatea sondei. Moartea celulară se produce prin îngheţare directă,
denaturarea proteinelor celulare, ruptura membranei celulare, deshidratare celulară şi hipoxie
ischemiantă. Crioablaţia produce o ablaţie largă ca toate tehnicile de ablaţie prin hipertermie
şi necesită anestezie generală şi laparotomie pentru plasarea sondelor. Fezabilitatea abordului
percutan a fost demonstrată fără existenţa unor complicaţii semnificative. Mărimea sondelor
variază, fiind de până la 10 mm în diametru, iar abordul prin chirurgie deschisă este cel mai
folosit. Ca şi la celelalte tipuri de ablaţie tumorală, ecografia este metoda imagistică cea mai
folosită în plasarea sondelor şi monitorizarea procedurii. „Mingea” de gheaţă produsă de
crioablaţie apare ca o zonă hiperecogenă cu con de umbră posterior. În ciuda diferenţelor,
indicaţiile, contraindicaţiile şi criteriile de selecţie a pacienţilor sunt aceleaşi cu ale tehnicii
de RF, cu excepţia faptului că pacienţii trebuie să suporte anestezia şi laparotomia.
Ca şi în celelalte tehnici discutate, rezultatele pe termen lung sunt nesemnificative din
cauza variabilităţii raportărilor. Rata de supravieţuire este de 82,4-90% la un 1 an, 32,3-40%
la 3 ani şi 13,4-20% la 5 ani. Pentru tumorile avansate rata de supravieţuire scade la 59% şi
22% la 1 an, respectiv 3 ani. Ca şi în celelalte tehnici supravieţuirea este mai bună în CHC
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(60% la 18 luni) faţă de MTS hepatice (30% la 18 luni)[9]. Factorii prognostici favorabili la
pacienţi cu metastaze hepatice ale unui cancer colo-rectal sunt: valori scăzute al ACE,
dimensiuni mici ale metastazelor, tumoră primară bine diferenţiată.
Rata complicaţiilor crioablaţiei este mai mare decât în tehnica de RF deoarece
crioablaţia nu se limitează numai la nivelul tumorii. După unele studii, pneumonia este
singura complicaţie care poate apare în faza de dezgheţare a tumorii. Altă complicaţie
raportată în literatură este hemoragie prin fisură hepatică.
Crioablaţia utilizează temperaturi joase pentru a antrena distrugerea celulară. Se
recomandă la bolnavi cu stare generală bună, în situaţia în care tumora primară este ridicată şi
nu există alte metastaze extrahepatice. Majoritatea autorilor tratează maxim 4 leziuni într-o
singură şedinţă Crioablaţia se poate însoţi de unele complicaţii: febră peste 39ºC, creşterea
transaminazelor, scăderea numărului trombocitelor, tulburări renale cu mioglobinemie, fistule
biliare şi, uneori, fenomene de crioşoc care pot duce la deces.
Chimioembolizarea este singura metodă în care agentul terapeutic ajunge în tumoră
printr-un cateter poziţionat în artera hepatică. Această tehnică se bazează pe faptul că tumora
malignă hepatică, spre deosebire de ficatul normal, este vascularizată aproape exclusiv din
artera hepatică. Eliberarea de agent terapeutic direct în tumoră via artera hepatică realizează
concentraţii citostatice mai mari în tumoră faţă de administrarea pe cale sistemică.
Chimioembolizarea este ghidată prin fluoroscopie, în plasarea cateterului, în monitorizarea
fluxului arterial hepatic şi eliberarea agentului emboligen. În general, chimioterapicul, de
exemplu doxorubicina, este combinat cu ulei de mac iodizat pentru embolizarea iniţială. Se
pot asocia mai multe chimioterapice, ca doxorubicina, cisplatinul şi mitomicina C pentru a
creşte eficienţa distrucţiei ţesutului tumoral. Procedura este monitorizată fluoroscopic pentru a
ne asigura că agentul a ajuns până în tumoră. Tipic, jumătate de ficat este tratat într-o singură
şedinţă via ramul drept sau stâng al arterei hepatice. O singură leziune, în special CHC, poate
fi tratată prin mai multe embolizări selective pentru a prezerva funcţiile hepatice. Pentru ca
agentul chimioembolic să-ajungă în tumoră este necesar ca, anterior intervenţiei, să fie
identificate variantele anatomice ale arterei hepatice. Odată ce agentul chimioembolic este
eliberat în totalitate, artera este embolizată ulterior cu un agent standard emboligen, cum ar fi
un burete de gelatină sau particule de alcool polivinil sau Tacho-Comb. La câteva săptămâni
după tratament, ficatul îşi reia funcţiile normale, iar parametrii de laborator revin la normal.
Chimioembolizarea expune întreg ficatul la agentul terapeutic, dar nu este la fel de eficientă în
distrugerea focală a unei tumori ca celelalte tehnici descrise anterior. Chimioembolizarea este
metoda de ales atunci când există recidive extinse intrahepatice [20].
Spre deosebire de tehnicile prezentate anterior, injectarea intratumorală de etanol este
o tehnică folosită de mulţi ani, cu o bogată experienţă clinică. Tehnica este simplă, ieftină şi
necesită un minim de echipament. Se realizează injectând alcool absolut printr-un ac plasat
percutan sau intraoperator (clasic sau laparoscopic) direct în tumoră. Necroza tumorală
produsă de injectarea de etanol este rezultatul deshidratării celulare şi ischemiei tisulare
datorate trombozării vasculare. Din cauza diferenţelor în consistenţa ţesuturilor între pacienţi,
tipului de tumoră şi datorită prezenţei variabile a unei capsule tumorale sau septării tumorii,
mărimea necrozei nu este întotdeauna aceeaşi, din cauza distribuţiei inegale a etanolului în
tumoră.
CONCLUZII
Rezecţia chirurgicală rămâne „gold standard” în tratamentul hepatocarcinoamelor şi a
metastazelor hepatice.
Pentru bolnavii care nu pot beneficia de rezecţia hepatică s-au imaginat în ultimii ani
diverse metode de distrugere locală a tumorilor hepatice prin termonecroză (radiofrecvenţă,
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ultrasunete, laser, microunde, vapori de apă sub presiune), crioablaţie, alături de
chemoembolizare, alcoolizare,devenite clasice.
Terapiile focale ca metode paleative în malignităţile hepatice nerezecabile, ocupă un
loc important în cadrul tratamentului multimodal. Rezultate mai bune sunt raportate în situaţia
asocierii rezecţie-termonecroză, termonecroză-chimioterapie intraarterială, termonecrozăchimioterapie generală. Aceste metode se pot realiza percutan, laparoscopic şi prin chirurgie
deschisă, indicaţiile fiecărei metode fiind codificate.
Ghidarea distrucţiei focale se face prin ecografie intraoperatorie, CT, IRM, iar
evaluarea rezultatelor prin eco-Doppler, CT cu substanţă de contrast, IRM, demonstrând
importanţa radiologiei intervenţionale în domeniu.
Aceste metode terapeutice paleative sunt promiţătoare, se însoţesc de morbiditate şi
mortalitate reduse.
Elementul de bază în managementul tumorilor maligne hepatice este tratamentul în
echipă multidisciplinară (chirurg, anestezist-reanimator, oncolog, chimioterapeut, hepatolog,
specialist de radiologie intervenţională), care va selecta cel mai adecvat tratament pentru
fiecare bolnav.
Trialurile clinice efectuate la o scară largă şi urmărirea pe termen mai lung sunt utile
în evaluarea eficacităţii şi rolului metodelor de distrucţie focală, izolate sau asociate cu alte
terapii, în tratamentul malignităţilor hepatice.
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TRAUMATISMES FERMÉS DU FOIE:
PRINCIPLES DE TECHNIQUE ET DE TACTIQUE CHIRURGICALES
C. Létoublon, Catherine Arvieux
Service de chirurgie générale et digestive
Centre Hospitalier Universitaire „A. Michallon”, Grenoble, France
LIVER CONTUSIONS: PRINCIPLES OF SURGICAL TECHNIQUE AND TACTICS (Abstract): The
prognostic of the liver trauma is conditioned by the type of the hepatic injuries. Their anatomic and hemorhagic
characteristics will influence the kind of treatment: emergency laparotomy or non-surgical treatment. The most
important condition for a non-surgical treatment of the liver trauma is a stable patient. Operative option is
indicated for unstable patients, when there are other visceral injuries or when the surgical unit hasn’t accurate
imagistics posssibilities. For optimal operative management of the liver trauma, some principles need to be
followed: 1) the patient is positioned with the arms at right angles on arm boards, wich allowes better access to
intravenous or intraarterial lines; 2) skin preparation is for a toarco-abdominal approach; 3) the primary incision
is a midline one wich can be branched with a right transverse. After laparotomy there are two situations: liver
injuries without or with active haemorrhage. For the first situation, evacuation of the hemoperitoneum, lavage
and drainge are the only procedures indicated. For the second types of injuries we also describe favorable and
unfavorable injuries. When the hand compression of the liver is effective and hepatic injury is anterior, the
hemostasis after clampage of the hepatic pedicle (Pringle maneuver) is indicated. Perihepatic packing is
indicated in case of choagulopaty. Hepatic resection it isn’t recommended. The unfavorable situation is
association of acidose-hypotermia and choagulopaty wich cause a “biological hemorrhage”. In this cases are
indicated“abbreviated laparotomy” with perihepatic packing (damage control) and planned reoperation or arterial
embolisation (interventional radiology). When the clampage of the hepatic pedicle it isn’t efficient, probably a
hepatic vein is injured and a a perihepatic packing is also indicated. The unefficiency of the perihepatic packing,
the clampage of the hepatic pedicle + inferior vena cava (under and above the liver) ± aorta it is necessary to stop
the active bleeding. The closure of the laparotomy it is necessary to be made very fast, especially for the
“abbreviated laparotomy”. In the case of trauma of the main hepatic duct an external billiary drainage it is
recommended. The reoperation it is indicated in some cases: intraabdominal hyperpression syndrome,
perihepatic packing, other intraabdominal complications. Conclusion: The prognostic of the liver trauma
depends by the anatomical type of the injuries. Operative management of the liver trauma is very difficult. The
clampage of the hepatic pedicle (with or without vena cava and aorta) and perihepatic packing can save the
patient. Interventional radiology with arterial embolisation can solve some cases.
KEY WORDS: LIVER, TRAUMA, EMERGENCY LAPAROTOMY, DAMAGE CONTROL, PRINGLE
MANEUVER

OPTION OPÉRATOIRE DANS LE TRAUMATISME FERMÉ DU FOIE
INSTALLATION ET INCISIONS
Les deux bras sont en général écartés pour permettre des abords veineux et artériels.
La préparation cutanée est thoracoabdominale. L'incision princeps est une longue médiane sur
laquelle peut être „branchée” sans inconvénient une transversale droite. Une fois la cavité
ouverte, la conduite à adopter doit être adaptée aux situations rencontrées.
FOIE NE SAIGNANT PLUS À L'OUVERTURE DE L'ABDOMEN
Moins fréquente que par le passé, cette situation rassurante ne doit pas pousser à un
activisme excessif. Apres évacuation de l'hémopéritoine, on procède à un contrôle complet de
la cavité abdominale sans aborder le foie, à la recherche de lésions associées. Les caillots
situés autour du foie intact sont prudemment enlevés, mais on évite de le faire au niveau de la
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fracture qui ne saigne plus. Il n'y a pas de raison valable de vouloir libérer et explorer ces
lésions à tout prix car le risque de déclencher une hémorragie importante est réel. Après
irrigation de la cavité abdominale au sérum chaud, un simple drainage et la fermeture de la
paroi sont de mise.
HÉMORRAGIE DU FOIE ACTIVE
L'opérateur cherche avant tout à stopper l'hémorragie, et non pas à essayer de
comprendre le type exact des lésions en mobilisant le foie. Son réflexe est tout d'abord de
comprimer le foie en le refermant sur lui-même et en le plaquant contre le diaphragme. Son
aide le remplace. Un lacs est mis sur le pédicule. L'exploration rapide do l'abdomen vérifie
l'absence d'autre foyer hémorragique. L'incision est adaptée à l'exploration. Un renfort peut
être alors demandé tant au niveau chirurgical qu'anesthésique. À ce stade de l'intervention,
plusieurs situations peuvent être décrites, qui vont dicter la conduite opératoire.
Situation „favorable”:
Ce sont les cas où la compression hépatique manuelle est efficace et où la lésion du
foie est antérieure, bien visible, et ne semble pas trop profonde. Surtout, et c'est le plus
important peut-être, le patient n'est pas choqué ni hypothermique, il n'a pas été largement
transfusé (il a reçu moins de cinq culots), les lésions associées sont bénignes ou facilement
traitées, et l'ensemble de l'équipe a l'habitude de cette chirurgie. On peut décider alors
d'effectuer l'exploration et l'hémostase définitive de la lésion.
Un clampage pédiculaire est pratiqué dont l'heure est soigneusement notée. S'il réalise
une hémostase satisfaisante, on peut écarter les bords de la plaie, et pratiquer des sutures
hémostatiques électives, geste économique et peu invasif (Fig. 1). La fermeture à larges points
n'est pas à recommander.
Si, de l'avis de la grande majorité des auteurs, l'hépatectomie anatomique large (plus
de trois segments) n'a pas de place en traumatologie, une simple régularisation ou
l'achèvement d'une hépatectomie traumatique atypique peut être discutée [1-3].
Mais ce type d'option ne doit être prise que si elle aboutit à une hémostase définitive
dans un temps modéré. La durée du clampage doit en effet être courte, car les durées
classiques édictées pour la chirurgie hépatique programmée ne s'appliquent pas sans risque à
un foie qui a déjà saigné, et subi des épisodes d'ischémie en cas de collapsus. Cela justifie
probablement de préférer les clampages séquentiels au clampage continu [4]. Mais si ce
clampage doit durer, si l'hémorragie reprend, si la lésion est profonde et si des signes
d'hypocoagulabilité apparaissent, alors il faut discuter sans s'obstiner la compression
bimanuelle itérative, et la mise en place d'un tamponnement périhépatique [5].
Lorsque la situation reste favorable, et lorsque le chirurgien est habitué à la chirurgie
hépatobiliaire, il peut décider, pour mieux exposer la lésion, de mobiliser le foie droit. Il faut
reprendre la compression, agrandir l'incision. Cette libération hépatique droite, bien codifiée
en chirurgie hépatique réglée, peut être dangereuse si la lésion semble intéresser la zone du
segment VII et du segment VIII et, donc, la région de la veine sus-hépatique droite et de ses
affluents. Elle doit être réalisée ici de bas en haut et de droite à gauche, à partir de la pointe du
ligament triangulaire: la main qui libère le foie comprime et ferme en même temps la lésion
hémorragique, le foie droit est repoussé vers le haut et en direction de la veine cave, et la
libération doit être poussée jusqu'au bord droit de celle-ci [6,7]. Cette option doit être réservée
à des cas extrêmement favorables, et il faut aussi savoir comprendre que le projet était trop
ambitieux, et que le tamponnement périhépatique „de rattrapage” ou de sauvetage doit être
décidé sans délai.
Situation „défavorable”
Triade malheureuse (hypothermie-acidose-coagulopathie) présente. La reconnaissance
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d'un trouble grave de l'hémostase dans les situations d'hémorragies sévères en traumatologie
abdominale a constitué un progrès thérapeutique considérable. Un „cercle vicieux sanglant”
[8] est présent dans la majorité des décès par hémorragie incoercible. Le diagnostic de cette
„hémorragie biologique” ou „non chirurgicale” est fondamental. Il peut bien sûr être fait en
peropératoire par la constatation d'une hémorragie profuse résistant à toute tentative
d'hémostase chirurgicale. Mais il est des signes cliniques ou biologiques qui permettent de
prévoir cette situation: ce sont les signes proposés pour envisager une „laparotomie écourtée”
[9,10] ou un „damage control” (laparotomie de contrôle des lésions) avant même
l'intervention: pH < 7,3, température < 35 °C, transfusion > 10 unités (perte estimée à 4 L). Ce
dernier seuil est à 5 unités pour certains des promoteurs du tamponnement périhépatique.

Fig. 1 Lésion hepatique du seg. III– situation favorable
sutures hémostatiques électives peu invasif

Certains ont pu déterminer le risque statistique de développer une coagulopathie en
traumatologie en ajoutant l'ISS (qui rend compte du polytraumatisme) aux trois marqueurs cidessus: ce risque atteint 98 % lorsque sont réunis ISS > 25, pH < 7,10 et température < 34 °C
chez des patients ayant reçu plus de 10 culots [11].
Dans le cadre des traumatismes fermés du foie, les signes qui doivent faire évoquer la
possibilité de mettre en place un tamponnement périhépatique de façon précoce sont une
transfusion de cinq culots, un pH inférieur à 7,25, une température inférieure à 34 °C, une
lésion hépatique grave (haut située sur le dôme en particulier) [12].
La décision doit être rapide, prise en accord avec l'anesthésiste et le réanimateur qui
vont prendre en charge le blessé „tamponné”. La mise en place du tamponnement
périhépatique répond à une procédure rigoureuse: des compresses de grande taille de type
mèches à prostate constituent le matériel idéal mais des champs abdominaux de texture
proche des compresses ou de simples grandes compresses peuvent également convenir. Le
„matelas compressif”, assez épais, doit d'abord être disposé sous le foie droit, suffisamment
en arrière pour que le foie soit projeté vers le haut et vers l'avant, puis sous le foie gauche en
s'appuyant sur la petite courbure gastrique. Il ne faut pas mettre trop de compresses ou de
champs au contact direct de la veine cave inférieure sous-hépatique pour ne pas risquer une
compression cave. Il faut également éviter de tasser des compresses sur le dôme du foie pour
ne pas „ouvrir” une lésion intéressant la zone de la veine sus-hépatique droite.
Après réalisation du procédé de fermeture adapté, plusieurs attitudes sont décrites:
certains déclenchent sur table la réanimation maximale avant de décider si une réintervention
précoce est souhaitable (et possible) ou si le patient peut être transféré en réanimation, mais la
plupart des auteurs réservent cette attitude aux situations catastrophiques où des gestes
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désespérés comme des clampages vasculaires abdominaux provisoires ont été réalisés (si le
patient n'est pas décédé, la réintervention est envisagée). Le plus souvent, le patient est
transporté en réanimation ou bien, si son état le permet, il peut être transféré dans un centre
plus spécialisé [13,14].
Clampage pédiculaire inefficace
On recherche d'abord un défaut à cette manœuvre: serrage insuffisant du clamp, ou
négligence de l'artère hépatique gauche née de la coronaire stomachique. En absence
d'anomalie de ce type, on évoque une plaie veineuse sus-hépatique. Si les circonstances
apparaissent particulièrement simples (plaie de la veine médiane ou gauche qui „saute aux
yeux”), ce qui est rare, l'hémostase directe peut être tentée. Mais il est rare que ce type de
situation se présente sans que le patient n'ait pas déjà beaucoup saigné et que la triade
malheureuse ne soit déjà en approche: la compression hépatique et le tamponnement
périhépatique doivent être utilisés, car ils sont presque toujours efficaces et peuvent stopper la
spirale de l'hémorragie et du désamorçage, même en cas de plaie veineuse sus-hépatique
droite [14].
Tamponnement périhépatique inefficace
C'est très grave. Il faut d'abord refaire le tamponnement périhépatique en comprimant
le foie manuellement, en ajoutant des compresses, en les appuyant plus fermement sur la loge
rénale en arrière, sur l'estomac en dedans. Si on diminue nettement l'hémorragie en associant
au tamponnement périhépatique un clampage pédiculaire, il est probable qu'une plaie
artérielle est en cause. On peut alors essayer de clamper l'artère hépatique et si cela est
efficace, on envisage sa ligature ou la mise en place d'un petit clamp de type bulldog qui est
abandonné jusqu'à la reprise car il faut écourter la laparotomie. Ce geste a été considéré
comme utile, mais il peut provoquer une nécrose du foie, ou aggraver le risque d'insuffisance
hépatique postopératoire par hypoxie d'un foie déjà traumatisé par le collapsus [15].
Cependant, associé au tamponnement périhépatique, il pourrait permettre de passer un cap. En
raison de ses risques, il faut le mettre en balance avec une embolisation artérielle
postopératoire immédiate, plus distale et ainsi plus efficace et moins ischémiante. Un
tamponnement périhépatique énergique suivi du transfert immédiat sous réanimation active en
radiologie pour artériographie et embolisation est une option cruciale: cette procédure a, dans
l'expérience d'Asensio, stoppé toutes les hémorragies non contrôlées par le tamponnement
périhépatique [3]. Le recours à un clampage par lacs sortant par l'incision et permettant le
transfert en artériographie puis l'embolisation grâce à son desserrage est peut-être une solution
efficace [16].
Si le tamponnement périhépatique est indiscutablement inefficace, que le clampage
artériel n'apporte rien de plus et que le débit d'hémorragie est considéré comme incompatible
avec le passage en angiographie, alors se pose le choix entre l'association tamponnement
périhépatique + fermeture + réchauffement + réanimation „maximale” et une attitude
chirurgicale agressive et à très haut risque sur ce terrain. Si cette deuxième option est choisie,
l'un des chirurgiens reprend la compression, écrase le foie sur lui-même et contre le
diaphragme, l'autre installe une large incision et des écarteurs appropriés. L'équipe
chirurgicale et l'équipe anesthésique appellent du renfort si nécessaire, et du sang est réclamé.
L'exclusion vasculaire du foie [17] peut, en théorie, trouver sa place dans ces conditions
exceptionnelles. Dans cette situation, le triple clampage (pédicule + veine cave en sous - et
sus-hépatique) est pratiquement voué au désamorçage cardiaque par l'interruption du flux
cave intérieur qu'il entraîne. Il doit être associé au clampage aortique préalable, ce qui
correspond au quadruple clampage.
Le clampage aortique permet en effet de diminuer le risque de désamorçage cardiaque
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en maintenant une perfusion artérielle coronaire. Dans le but de lutter contre ce désamorçage,
plusieurs procédés permettant de respecter le flux de retour cave ont été décrits: shunts
internes réalisés par un tube introduit par l'auricule et pénétrant dans la veine cave inférieure
jusqu'à l'étage sous-hépatique, voire circulation extracorporelle de type veineux exclusif,
cavoaxillaire ou cavojugulaire, du type de celles qui sont utilisées en transplantation
hépatique [18]. Si les shunts sont réputés surtout pour avoir suscité plus d'articles qu'ils
n'avaient permis de sauver de patients et pour avoir rendu quelques services dans certaines
plaies ouvertes (et qui auraient probablement été mieux traitées par tamponnement
périhépatique [19]), on peut retenir que shunts et circulation extracorporelle n'ont pas de place
en urgence [20].
FERMETURE DE LA PAROI ET DRAINAGES
Le choix du type de la fermeture pariétale et l'installation d'éventuels drainages
dépendent directement des conditions dans lesquelles se passe la fin de l'intervention : selon
que l'hémorragie est maîtrisée ou non, selon que la fermeture est a priori définitive ou qu'une
réintervention est programmée dans le cadre d'une laparotomie écourtée, selon enfin que la
fermeture se fait sans aucune tension ou que la pression abdominale apparaît importante ou
encore que l'on cherche à prévenir un syndrome du compartiment abdominal ultérieur.
Hémorragie contrôlée et lésions réparées
Lorsque l'hémostase est obtenue simplement, et que le patient n'a pas présenté de
collapsus sévère ni nécessité de clampage pédiculaire prolongé, une fermeture pariétale plan
par plan peut être réalisée. Il convient de drainer largement la région hépatique afin
d'extérioriser toute fuite biliaire secondaire. Dans ce type de situation favorable, la prévention
d'une hypertension intra-abdominale peut être motivée par la présence d'autres lésions
susceptibles d'augmenter de volume ou de favoriser l'œdème (hématome rétropéritonéal,
fracture du bassin). Au prix d'une éventration ultérieure, la fermeture cutanée pure est un
moyen simple de prévention (limitée) du syndrome du compartiment abdominal. Bien que
rare dans ce type de situation, le syndrome du compartiment abdominal peut avoir des
conséquences lourdes chez un polytraumatisé et notamment si des lésions crâniennes ou
thoraciques accompagnent le tableau abdominal: s'il n'est pas prévenu par un artifice de
fermeture pariétale, il devra être soigneusement recherché par la prise de pression
intravésicale.
Problème hémorragique non totalement résolu - gestion de la paroi en cas de
laparotomie écourtée et de tamponnement périhépatique
Dans les cas où l'option de tamponnement du foie a été choisie, et/ou s'il est associé à
un contrôle sommaire d'autres lésions dans le cadre d'une laparotomie écourtée, la fermeture
de la paroi doit être rapide afin de lutter contre le refroidissement et de permettre une
réanimation maximale. Mais elle doit aussi prévenir un syndrome du compartiment
abdominal, et rendre aisée la réintervention. La fermeture cutanée1 pure est la façon la plus
simple et la plus rapide de répondre à ces exigences, mais il faut utiliser un procédé plus
compliant lorsque la suture pariétale „tire” exagérément, ou lorsque des manifestations d'HIA
(hyperpression intra-abdominale) (collapsus, difficultés de ventilation) se manifestent à la
fermeture. L'utilisation du sac dit „de Bogota”2 (feuille découpée dans un sac à grêle suturée
1

Fermeture cutanée pure est décidée lorsque la fermeture te fait sous une certaine tension, ou s'il existe des
risques d'hyperpression intra-abdominale ultérieure, et d'autant plus volontiers qu'une réintervention est
nécessaire. Elle permet un relâchement aponévrotique de plus de 6 cm et une distension secondaire
supplémentaire.
2
Elle utilise une feuille de polyuréthane réalisée à l'aide d'un « sac à grêle » ou d'un sac à prélèvement d'organes.
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aux berges cutanées ou aux berges aponévrotiques) est la plus classique. Des procédés plus ou
moins sophistiqués permettant un rapprochement progressif des berges lorsque la tension
pariétale diminue ont été décrits [21-26]. Le procédé du „vacuum pack” permet à la fois une
bonne détente pariétale et une relative contention tout en assurant une aspiration continue des
liquides qui suffusent depuis la cavité3 [27]. Il est important de souligner combien la prise en
compte du syndrome du compartiment abdominal a probablement été insuffisante avant la fin
des années 1990 [28]. L'option de la laparotomie écourtée en traumatologie abdominale
s'accompagne, dans les séries récentes, d'une prévention assez systématique du syndrome du
compartiment abdominal dès que les risques de développement de ce syndrome sont présents
[29]. Reconnaissance de la coagulopathie, décision du tamponnement périhépatique, choix de
la laparotomie écourtée et du damage control pour les lésions associées et enfin prévention
par une fermeture abdominale appropriée du syndrome du compartiment abdominal
s'inscrivent dans une stratégie opératoire moderne.
Le drainage de la cavité abdominale après la mise en place d'un tamponnement
périhépatique n'est pas justifié. Si une prévention du syndrome du compartiment abdominal
par sac de Bogota ou autre procédé est utilisée, c'est par cette laparostomie plus ou moins
couverte que se fera le drainage.
Drainage des voies biliaires
Le drainage de la voie biliaire principale a longtemps été recommandé. En absence de
lésion des voies biliaires extrahépatiques, il est inutile. Il a été montré que le drainage de la
voie biliaire principale n'influe pas sur la pression biliaire intrahépatique et, donc, sur le risque
de fuite biliaire. L'intérêt d'une cholangiograpbie secondaire était l'un de ses avantages. Le
cathétérisme rétrograde de la papille permet ce type d'exploration et aurait, par l'intermédiaire
du drainage nasobiliaire ou de la prothèse, la capacité de permettre ou d'accélérer la fermeture
des fuites biliaires.
SURVEILLANCE POSTOPÉRATOIRE PRÉCOCE ET RÉINTERVENTIONS
L'intensité et les modalités de la surveillance dépendent bien sûr des gestes pratiqués,
du déroulement de l'intervention, et de la situation au terme de celle-ci. Dans la plupart des
cas actuellement, la décision de laparotomie correspond à un traumatisme grave ou à un
hémopéritoine important. Dans les cas où l'intervention a été décidée pour des lésions
associées (spléniques ou intestinales), et que l'ensemble des problèmes sont résolus, la
surveillance sera classique, à la recherche de complications du même type, en pratique, que
celles qui peuvent être observées dans le cadre du traitement non opératoire. Le drainage mis
en place simplifie la détection de la plupart d'entre elles. Tous les intermédiaires existent entre
cette première situation et la réanimation déclenchée chez le patient gravement hémorragique
traité par laparotomie écourtée et tamponnement périhépatique.

Elle est suturée au plan aponévrotique ou à la peau. Elle permet un relâchement pariétal plus important, soit à
titre préventif d'un syndrome du compartiment abdominal, soit dans le traitement de celui-ci. Dans certains cas,
elle consiste en un véritable enveloppement provisoire des anses intestinales éviscérées par les tamponnements et
surtout par l'œdème intestinal
3
Vacuum pack ou tamponnement pariétal sons i-ide. Une feuille de type sac à grêle est multiperforée à l'aide
d'un bistouri, puis étalée sur la musse des anses intestinales et déborde largement les limites de l'ouverture
pariétale. Un lit de compresses remplit l'espace laissé vide au niveau de la paroi ouverte jusqu'au-dessous des
bords de la plaie cutanée. Deux drains de type Redon sont disposés dans l'épaisseur de ce matelas et sortent à
distance. L'ensemble de ce pansement est recouvert par un large Stéri- Drape® qui couvre toute la paroi jusque
dans les flancs. Les drains de Redon sont reliés immédiatement à l'aspiration continue à 100 mmHg: ils assurent
le drainage actif des sécrétions qui traversent la feuille de polyuréthane et rendent ce montage assez rigide pour
permettre la mobilisation du patient tout en préservant l'expansibilité de la cavité abdominale.
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Réanimation du patient porteur de tamponnement périhépatique
La réanimation cherche à la fois à maintenir un état hémodynamique acceptable en cas
de poursuite de l'hémorragie, et à stopper l'hémorragie „biologique” qui a conduit à mettre en
place un tamponnement périhépatique. On peut discuter à ce stade le transfert du blessé dans
un centre plus spécialisé. La réanimation s'appuie avant tout sur le remplissage, la correction
de l'hypothermie et la correction de l'acidose pour interrompre le cercle vicieux acidosehypothermie-coagulopathie. Le remplissage vasculaire peut être très large : on cherche à
préserver un état hémodynamique acceptable pour ne pas basculer dans le choc décompensé
et ses défaillances multiorganes avant d'avoir réussi à corriger l'hypothermie et la
coagulopathie. De nombreuses unités de globules rouges, de plasma frais décongelé et de
plaquettes peuvent être nécessaires. La correction de l'hypothermie est fondamentale [30,31]
et rassemble tous les moyens de réchauffement externes et internes: réchauffement des
transfusions et de l'ail inspiré, épuration extrarénale à température majorée. L'acidose et la
coagulopathie ne peuvent être réduites tant que la température est inférieure à 35°C. La
correction de l'acidose passe en effet avant tout par celle de l'hypothermie et du choc
cardiovasculaire. Les effets sur la coagulopathie ne sont le plus souvent obtenus qu'au bout de
plusieurs heures. L'importance, dans cette situation, de l'utilisation de produits sanguins frais a
été soulignée. Les premières expériences d'utilisation du facteur VII recombinant sont
impressionnantes et demandent à être plus largement validées en traumatologie [32].
La confrontation médicochirurgicale s'impose au cours de ces premières heures et en
particulier devant deux tableaux, la poursuite de l'hémorragie à un débit excessif, et la
survenue d'un syndrome du compartiment abdominal:
- une hémorragie importante persistante, qui nécessite par exemple au bout de 1 ou 2
heures une transfusion supérieure à 1 unité par heure, pose le problème de la
réintervention précoce. Elle comporte un risque majeur en cas d'hypothermie-acidose
persistante et certains patients peuvent être considérés comme „interdits de réintervention”
en raison de leur état. L'artériographie avec embolisation doit être discutée comme une
alternative intéressante: il faut sûrement intégrer largement l'artériographie et
l'embolisation dans les gestes complémentaires, et même pour certains auteurs à titre
systématique en post-tamponnement périhépatique immédiat [33]. Elle peut stopper bon
nombre de fuites hémorragiques resistantes, mais aussi guider vers une hémorragie non
embolisable, mais „chirurgicale”, qui n'aurait pas été décelée a la laparotomie initiale et
qui justifie la reprise. La réintervention précoce, lorsque la triade malheureuse n'a pas
encore été corrigée, doit être envisagée malgré ses risques s'il y a un doute sérieux sur la
qualité de la recherche initiale d'une hémorragie chirurgicale, ou de la réalisation du
tamponnement périhépatique;
- une hyperpression abdominale, qui menace naturellement le blessé. Elle est due au
volume de l'hémopéritoine et à celui du tamponnement, et parfois à l'œdème secondaire à
l'ischémie - reperfusion de l'intestin (en cas de collapsus prolongé et/ou de clampages
prolongés). Sa fréquence de survenue varie entre 5 et 35% des traumatismes sévères de
l'abdomen, et concerne 15% des patients tamponnés [34,35]. L'augmentation de la
pression abdominale diminue la perfusion tissulaire et aggrave l'ischémie intestinale,
l'acidose et l'œdème selon un cercle vicieux comparable à celui du syndrome de Volkman
[36]. Les symptômes d'appel sont la tension abdominale, l'anurie, la gêne ventilatoire
enregistrée par les pressions de ventilation, l'aggravation du collapsus par gêne au retour
cave inférieur et compression cardiaque. L'HIA retentit de plus sur le système nerveux
central avec augmentation de la pression intracrânienne et diminution de la perfusion
cérébrale [29]. Le diagnostic repose sur la prise de pression intravésicale qui reflète
correctement la pression intra-abdominale (elle peut être remplacée éventuellement par la
prise de pression intragastrique). Cette mesure permet de décider du traitement selon les
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signes cliniques et les chiffres de la pression vésicale [33,37-39]. Ainsi, la décompression
abdominale peut s'imposer en urgence et être faite au lit du patient, mais sa réalisation en
salle d'opération est préférable. Si la reprise est précoce et que la coagulopathie n'est pas
maîtrisée, on doit se contenter d'une ouverture pariétale large sans chercher à réaliser une
ablation du tamponnement périhépatique. Il faut détendre la paroi par un artifice de
fermeture permettant une décompression efficace: la fermeture cutanée pure suffit
rarement, et son assistance par des incisions de relaxation cutanéoaponévrotique (telles
qu'elles sont utilisées en chirurgie des péritonites postopératoires [40]) s'accorde mal avec
les troubles de l'hémostase. Un simple sac à grêle découpé à la demande et cousu aux
berges aponévrotiques a été le procédé le plus utilisé à ce jour 10 [41]). Un système plus
récent utilise une feuille du même matériel, multiperforée et étalée sur les anses
digestives, associée à un matelas de compresses mis sous aspiration continue par un drain
tubulaire. Ce procédé permettrait à la fois une expansion supplémentaire, une véritable
contention, et des laparotomies itératives aisées [27]. Le matériel étranger est enlevé, soit
au cours d'une des reprises opératoires après tamponnement périhépatique, soit au bout de
7 à 12 jours, et selon les conditions locales. Après disparition des causes du syndrome du
compartiment abdominal, il est souvent possible de refermer au moins la peau, et parfois
la paroi plan par plan. Dans le cas contraire, une gestion de laparostomie peut être
nécessaire (granulation, greffe de peau, réparation tardive de l'éventration), mais cela est
rare.
Dans les cas où une anurie survient sans autre signe d'hyperpression abdominale, il
faut aussi évoquer que le tamponnement périhépatique puisse comprimer excessivement la
veine cave inférieure et doive être modifié. Il faut aussi garder en mémoire que si le
tamponnement périhépatique permet de sauver certains patients, sa réalisation trop
enthousiaste, trop énergique ou trop désespérée peut aboutir à une compression trop
importante du foie. Celle-ci est d'autant plus délétère que les conditions de l'intervention ont
été plus dramatiques avec hypoperfusion et choc sévère prolongé, avec clampage pédiculaire
de longue durée (voire de ligature de l'artère hépatique ou d'une de ses branches), avec
existence de lésions vasculaires abdominales ou rétropéritonéales. Certains tableaux
d'insuffisance hépatique postopératoire sont alors décrits, qui s'accompagnent le plus souvent
d'une cytolyse majeure. La suspicion d'une complication hépatique mécanique doit pousser à
la réexploration, mais certains „foies de choc” sont dus à une ischémie grave précédente par
collapsus majeur et prolongé.
Réintervention programmée après tamponnement périhépatique
Si une réintervention précoce n'est pas nécessaire, et que la réanimation aboutit à ses
fins, il est important de reprendre le bilan du patient s'il est polytraumatisé. En dehors de
l'examen clinique, qui peut à lui seul conduire à une laparotomie exploratrice, la TDM (tomodensitométrie) corps entier est indispensable, surtout si le patient est inconscient. Elle permet
un bilan complet, tant osseux que cérébral, thoracique et abdominal. Le scanner avec injection
est extrêmement utile, en particulier au niveau abdominal et hépatique. Au niveau du foie,
l'interprétation de la TDM doit être précise. L'absence d'une partie de l'arbre vasculaire
hépatique doit bien sûr faire évoquer une ischémie secondaire à la lésion d'un pédicule
volumineux. L'image d'un hématome progressif alimenté par une hémorragie doit faire
déclencher une artériographie avec embolisation. Là, comme dans le traitement non
opératoire, la TDM renseigne sur l'état des autres organes, notamment du pancréas.
La date de la laparotomie secondaire élective après tamponnement périhépatique a été
largement discutée dans la littérature [42]. Selon les auteurs, elle prend place entre la 12e
heure et le 7e jour. L'heure de la reprise dépend, bien sûr, des conditions de la décision de
laparotomie écourtée: si le geste a comporté l'agrafage simple ou la ligature sommaire de
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plaies du tube digestif, la réintervention doit prendre place avant le 2e jour. Mais l'existence
de lésions neurochirurgicales sévères ou une atteinte pulmonaire grave peuvent au contraire
faire retarder le geste de 1 jour ou 2. Un délai prolongé jusqu'au 6e jour n'aboutit pas,
paradoxalement, à une multiplication des cas de suppuration ultérieure [43]. La décision de
réintervention doit également faire envisager le transfert pour cette dernière dans un centre
spécialisé.
Cette intervention doit être soigneusement préparée, et cela d'autant plus que les
lésions semblent sévères, aussi bien en peropératoirc que sur les TDM. Toutes les possibilités
techniques et les compétences doivent être disponibles : on peut s'attendre à un geste simple,
mais on doit pouvoir réaliser une exclusion vasculaire du foie (triple et surtout quadruple
clampage), et même une circulation extracorporelle veinoveineuse.
La voie d'abord doit être suffisante. Si les lésions sont connues pour être très
importantes, il peut être judicieux de „contourner” le foie tamponné pour mettre en place les
lacs de contrôle vasculaire sur le pédicule hépatique mais aussi sur la veine cave et en
particulier la cave suprahépatique que l'on aborde par son bord gauche, voire en
intrapéricardique, à travers le diaphragme [44].
Le plus souvent, cette réintervention est d'une grande simplicité, bien différente de la
laparotomie initiale. Après évacuation de l'hémopéritoine et exploration de la cavité
abdominale, on enlève doucement les mèches ou les champs, sous irrigation de sérum chaud.
De petites hémorragies de surface sont coagulées, au mieux avec un bistouri électrique à
argon. Parfois, une fuite biliaire est évidente, qui s'échappe d'une zone de fracture ou de
contusion plus ou moins profonde : il convient seulement de drainer largement à son contact
pour organiser une fistule biliaire. Si une hémorragie conséquente survient, il faut clamper le
pédicule pour en rechercher l'origine et, le plus souvent, aiguiller le petit pédicule qui saigne
sur les tranches d'une fracture hépatique qu'on ouvre prudemment. Dans le cas où
l'hémorragie persiste sous clampage pédiculaire correct, ce qui signe son origine veineuse sushépatique, il faut reprendre le tamponnement périhépatique, et si les conditions apparaissent
favorables, améliorer l'exposition pour chercher à comprendre mieux les lésions. La libération
du foie se fait en comprimant les lésions et non pas en les aggravant6. L'exclusion vasculaire
du foie peut être nécessaire. Si elle n'est pas supportée malgré un bon remplissage, on peut
avoir à mettre en œuvre une circulation extracorporelle mais un tamponnement périhépatique
itératif peut, si l'on n'est pas encore allé trop loin, permettre une hémostase et le transfert du
patient dans un centre spécialisé.
Lorsqu'il existe une nécrose parenchymateuse, faite d'un tissu pâle et bien limité, une
hépatectomie de régularisation peut s'avérer nécessaire, qu'il faut limiter à la zone détruite,
sans chercher à faire une hépatectomie anatomique, et largement drainer.
Gestion des complications, en dehors du tamponnement périhépatique
Un bon nombre des complications postopératoires sont tout à fait comparables à celles
décrites en cas de traitement non opératoire et leur gestion en est peu différente. La reprise ou
la poursuite de l'hémorragie, ici souvent extériorisée par le drainage, pose la question du choix
entre la réintervention et l'artériographie pour embolisation artérielle en cas de source
artérielle. Dans tous les cas où cette dernière est possible, il faut la privilégier, car elle
constitue réellement une chance pour le patient, en regard des difficultés que rencontre
fréquemment l'opérateur en cas de réintervention en urgence. Le bilome, l'hémobilie, la
bilhémie et les anévrismes post- traumatiques sont à confier en premier recours à la
radiographie interventionnelle comme dans le traitement non opératoire. La nécrose
parenchymateuse hépatique, en revanche, peut constituer une complication beaucoup plus
grave après laparotomie. La nécrose peut être limitée en volume, parfois favorisée par de
larges points aveugles d'hémostase, et parfois délibérément abandonnée au cours de
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l'intervention. Elle est en général bien visible en TDM et se délimite en quelques jours. Elle
peut évoluer aseptiquement vers l'atrophie progressive mais elle est menacée d'infection avec
fonte purulente et conduit alors à la nécrosectomie secondaire. Lorsque la nécrose est
massive, elle se manifeste très précocement et très bruyamment par l'installation
postopératoire d'une insuffisance hépatocellulaire grave, bientôt accompagnée d'ictère,
d'anurie et de signes d'infection diffuse; on retrouve souvent dans les événements opératoires
une ligature de l'artère hépatique, un collapsus sévère et durable, des clampages prolongés. Un
tel tableau est souvent mortel et peut (très rarement en pratique) constituer une des
exceptionnelles indications traumatiques de transplantation hépatique en urgence [45].
CONCLUSION
Le pronostic des traumatismes fermés du foie tient moins à la gravité anatomique des
lésions hépatiques qu'à leur caractère hémorragique qui conditionne l'exigence d'une
laparotomie d'urgence (qui ne doit souffrir aucun retard) ou la possibilité de réanimer le blessé
et de le faire bénéficier d'un traitement non opératoire. Cette tendance conservatrice
chirurgicale est favorisée dans l'option non opératoire par une agressivité nouvelle de la
réanimation avec la lutte contre l'hypothermie, de la radiologie avec l'usage généreux de
l'embolisation artérielle. Elle se manifeste aussi dans l'option opératoire par une réserve vis-àvis de gestes classiques en chirurgie hépatique à froid comme les clampages vaculaires et les
résections hépatiques, et par un choix qui doit être précoce de procédés de sécurité tels que le
tamponnement périhépatique et la laparotomie écourtée. Là encore, l'association à cette option
d'une réanimation très active dirigée contre l'hémorragie „biologique” et de l'utilisation large
et précoce de l'embolisation artérielle ouvre des possibilités supplémentaires de réduire le
nombre des décès précoces par hémorragie incoercible. Ce progrès passe par une concertation
réelle entre le chirurgien, l’anesthésiste-réanimateur et le radiologue interventionnel afin que
le blessé qui a pu être sauvé dans un premier temps puisse échapper aux complications des
premières heures, et guérir à terme.
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POSTPARTUM HEMORRHAGE - A REVIEW
I. Marcovici
Department of Obstetrics and Gynecology, Yale University, New Heaven CT
Department of Obstetrics and Gynecology, Connecticut University, Farmington, CT
POSTPARTUM HEMORRHAGE – A REVIEW (Abstract): Postpartum hemorrhage has been defined as either
a 10% change in hematocrit between admission and postpartum period or a need of erythrocyte transfusion. The
incidence of postpartum hemorrhage is 3.9% for vaginal deliveries and 6.4% for cesarean delivery. Clinically the
blood loss is often underestimated by as much as 30% - 50% resulting in a delay in addressing the problem.
Postpartum hemorrhage can become rapidly catastrophic. The ACOG ranks postpartum hemorrhage as the third
cause of maternal mortality after embolism and hypertensive disease. Predisposing factors for postpartum
hemorrhage are: uterine atony (50%), lower genital tract lacerations (20%), uterine abnormalities (20%) etc.
Management of the postpartum hemorrhage includes a rapid but thorough physical examination, specifically of
the abdominal and pelvic regions, concurrent with laboratory evaluation and volume replacement therapy.
Coagulation studies are also necessary. If no genital tract lacerations are found, some maneuvers must be done:
uterine exploration followed by uterine massage and blunt curettage, if the products of conception are found in
the uterine cavity. If postpartum hemorrhage is due to uterine atony then, uterotonic regimens should be used
(methyl-ergonovine, 15-methyl prostaglandin F2 (alpha), prostaglandin E2 or misoprostol). When all other
conservative methods of treatment of postpartum hemorrhage failed, before going for invasive procedures as
uterine embolization and laparotomy, I strongly suggest the use of Intrauterine Balloon Tamponade. Invasive
procedures comprise embolization and laparotomy with conservative techniques (ligation of the uterine blood
supply and uterine compression sutures) or hysterectomy or/and Transvaginal Pressure Pelvic Pack. In
conclusion, post-partum hemorrhage can become rapidly catastrophic. Once the diagnosis is made, a quick and
methodic approach to the problem, following the algorithm bellow, can be very helpful. Also, remember the
intrauterine balloon tamponade: very effective, does not require specialized training, it is easy to use and readily
available in OR (operating room) and in my opinion it is underutilised.
KEY WORDS: POSTPARTUM HEMORRHAGE, INTRAUTERINE BALLOON
EMBOLISATION, HYSTERECTOMY, TRANSVAGINAL PRESSURE PELVIC PACK

TAMPONADE,

Correspondence: imarcovici@bristolhospital.org*

INTRODUCTION
Hemorrhage means Excessive Blood Loss. Postpartum Hemorrhage has been defined
as either a 10% change in hematocrit between admission and postpartum period or a need of
erythrocyte transfusion. Prichard et al [1] found average blood losses at Vaginal Delivery of
about 500 mL, at Cesarean Delivery approximately of 1000 mL and at Repeat Cesarean
Section + Hysterectomy of about 1500 mL. Based on this definition the incidence of
postpartum hemorrhage is 3.9% for vaginal deliveries and 6.4% for cesarean delivery. Early
postpartum hemorrhage occurs 24 hours after delivery. Late postpartum hemorrhage occurs
after 24 hours but before 6 weeks after delivery.
It is important to remember that clinically the blood loss is often underestimated by as
much as 30-50% resulting in a delay in addressing the problem. The blood volume expansion
that occurs during pregnancy compensate for normal blood loss at delivery. Postpartum
hemorrhage can become rapidly catastrophic. The ACOG [2] ranks postpartum hemorrhage as
the third cause of maternal mortality after embolism and hypertensive disease. The maternal
mortality in 1995 was 7.1 per 100,000 live births.
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The morbidity associated with postpartum hemorrhage is significant:
A. Hypotension after severe postpartum hemorrhage may lead to:
1) panhypopituitarism, 2) renal damage, 3) severe respiratory complications.
B. Administration of blood products may lead to:
1) hepatitis, 2) transfusion reactions, 3) AIDS.
C. Hysterectomy, while life saving, may result in lost fertility in a young women

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Predisposing factors for postpartum hemorrhage are:
A. Uterine Atony ( 50%)
Precipitous Labor
Overdistended Uterus
Amnionitis
Multiparity
Prolonged Labor
Medications
Previous Postpartum Hemorrhage
Breech Extraction
Fetal Demise
B. Lower Genital Tract Lacerations (20%)
Vulva
Rectum
Vagina
Cervix
C. Uterine Abnormalities (20%)
Rupture
Placenta Previa
Uterine Inversion
Leiomyomata
D. Others (10%)
Clotting Disorders
Retained Placenta
MANAGEMENT OF POSTPARTUM HEMORRHAGE

A. As soon as the diagnostic is made the obstetrician should made a rapid but thorough
physical examination, specifically of the abdominal and pelvic regions, concurrent with
laboratory evaluation and volume replacement therapy.
B. Effective volume resuscitation depends upon venous access using a 16 gauge
catheter or larger and arterial or central line in selected cases.
C. Do coagulation studies, including: CBC, platelet count, PT, PTT, fibrinogen,
Fibrinogen Degradation Products (FDP) and Clot observation test (firm clot = fibrinogen >
100 mg/dl; soft clot that dissolves easily = fibrinogen= 50-100 mg/ dl; No Clot = fibrinogen <
50 mg/ dl and CLINICAL DIC quite likely).
If no genital tract lacerations are found, then, do next:
1. uterine exploration,
2. followed by uterine massage and
3. blunt curettage if products of conception are found in the uterine cavity.
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If postpartum hemorrhage is due to uterine atony then, uterotonic regimens should be
used:
1.
2.
3.
4.

Methyl ergonovine, 0.2 mg IM (intramuscular)
15-methyl prostaglandin F2 (alpha), 0.25 mg IM or intramyometrial
Prostaglandin E2, 20 mg - suppository placed in lower uterine segment
Misoprostol: rectally or orally in doses of 400 to 1,000 µg, it is rapidly absorbed and
can effectively prevent and treat uterine atony

TIP: Keep five 200-µg tablets of misoprostol in the delivery or operating room. If
uterine atony occurs and doesn't respond to oxytocin or ergometrine (or if ergometrine is
contraindicated), place the patient in the frog-leg position, and while assessing the extent of
vaginal bleeding, place five tablets in her rectum.

Fig. 1 A big curette, a 60 cc syringe and a big Foley
catheter can be very helpful in controlling postpartum
hemorrhage.

Fig. 2 Embolization of uterine artery

When all other conservative methods of treatment of postpartum hemorrhage failed,
before going for invasive procedures as uterine embolization and laparotomy, I strongly
suggest the use of Intrauterine Balloon Tamponade.
A review through MEDLINE of English-language literature, from 1983 to present
shows that the use of Intrauterine Foley Balloon Tamponade is quite effective !
Goldrath et al [3], 1983, used successfully the Intrauterine Ballon Tamponade (IBT) in
17 of 20 patients with profuse uterine bleeding. Three had late postpartum hemorrhage, two
were controlled with IBT, while the third one had uterine and ovarian artery ligation 24 hours
later, after the balloon came out spontaneusly. IBT was also successful use after laser
endometrial ablation, in one case of two voluntary abortions: in one case with Thrombocytic
Thrombocytopenic Purpura and one case with leukemia.
DeLoor and vanDeme [4], used successfully five Foley catheters inflated to 80 mL
saline each to achieve uterine tamponade. The patient’s estimated blood loss was 8 L and 34
units of blood products were used.
Marcovici and Scoccia [5], described one case of profuse hemorrhage following
evacuation of the fetus after intrauterine fetal demise at 17 weeks, controlled with intrauterine
balloon tamponade (IBT) and two cases of severe postpartum hemorrhage (one early and one
late) controlled with IBT. In either case the patient required no blood transfusion and major
surgery was avoided. The use of intrauterine tamponade does not require specialized training,
it is easy to use and readily available in OR and in my opinion it is underutilized.
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Fig. 3 Ligation of internal iliac artery

Fig. 4 B-Lynch Suture

Invasive procedures comprise Embolization and Laparotomy
1. Embolization of uterine artery

The procedure is usually performed under fluoroscopic guidance in the angiography
suite and is based on the tendency of small emboli to preferentially enter bleeding vessels because of
lower resistance (Fig. 2). Once the patient is in the angiography suite, embolization can usually
be completed within 30 minutes. A catheter is introduced via the femoral artery into the target
vessel - usually either the hypogastric or uterine arteries. Patients usually respond
immediately. Unlike other interventions, uterine embolization can be highly effective when
coagulopathy is present. With more than 150 cases in the literature, uterine embolization has a
reported success rates of up to 97% [6].
Uterine arteries embolisation has advantages: 1) easy identification of the site of
bleeding, 2) preservation of the uterus and the fertility, 3) a theoretical decrease in the
incidence of re-bleeding from collaterals as a result of more distal occlusions obtained with
embolization than with surgical ligation, 4) most important is the fact that surgical options are
always available for embolization failures, whereas failed arterial ligation therapy can render
later embolization difficult or impossible.
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2. Laparotomy and conservative surgery
Two types of conservative surgical procedures have been recommended: A) ligation of
the uterine blood supply and B) uterine compression sutures.
Uterine Artery Ligation (with or without) Ovarian Artery Ligation, can be effective.
As with any vascular ligation, the mechanism of action relies upon significant decrease in
blood flow circulation through the vessel to a such point that the coagulation system is
activated and the formed clot “plugs” the bleeding vessel. Bilateral ligation of the uterine
arteries and veins can be performed rapidly and easily by placing a single suture 2 to 3 cm
below the usual site of the uterine incision and incorporating 2 to 3 cm of myometrium. Its
effectiveness was reported in one study to be excellent, with only 10 failures out of 265
patients treated [7]. The safety has also been documented with return of regular menstruation
and subsequent successful pregnancies [8].

Fig. 5 Transvaginal Pressure Pelvic Pack

Hypogastric Artery Ligation, quite popular in the 90s, came out of favor lately because
of a roughly 50% success rate (Fig. 3). The reason for this is the anatomical variations in the
branching of arteries originating from the hypogastric arteries and the existence of
anastomosis between the external and internal illiac arteries. Serious complications associated
with the procedure are: laceration of the internal iliac vein, accidental ligation of the external
iliac artery, and ureteric injury.
The second type of conservative surgical method involves sutures that compress the
uterine body. The theory behind each technique is the same: the mechanical compression of
uterine vascular sinuses prevents further engorgement with blood and continued hemorrhage.
When used to treat atony and hemorrhage that does not respond to pharmacologic
intervention, the techniques appears to be very effective.
a) One technique involves placement of a large mattress suture approximating the
anterior and posterior walls of the uterus. This technique was reported in 23 women with
severe PPH at cesarean delivery not responding to medical treatment. In all cases, treatment
was successful and hysterectomy was avoided [9].
b) Another recently described technique is the B-Lynch suture (Fig. 4), which involves
a single large suture compressing the whole body of the uterus [10]. B-Lynch Suture,
originally described using No. 2 chromic catgut, with its unique uterine ligation technique
seems to be useful in certain cases. A woman meets the criteria for the B-Lynch compression
suture if bimanual compression decreases the amount of uterine bleeding. B-Lynch technique
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had been reported as successfully avoiding hysterectomy [10]. The principle on which the BLynch suture is based is that postpartum bleeding usually occurs when the uterus is relaxed,
and that continued compression of the uterus will prevent, or lead to the cessation of,
hemorrhage. The procedure, unlike ligation of the internal iliac or uterine vessels, or
hysterectomy, can be performed by a relatively inexperienced surgeon, and is associated with
minimal morbidity. In addition, the fact that it is based on the physiological principle that the
well-contracted uterus will not bleed means that it has a high likelihood of success, unlike
uterine or hypogastric vessel ligation, which act by reducing pulse pressure.
POSTPARTUM
HEMORRHAGE

Diferential diagnosis
Uterine Atony
Retained Placenta
Genital Tract Laceration
Uterine Rupture or Inversion
Coagulopathy

Uterine Exploration
Blunt Curettage (if needed)
Massage

Oxytocin 20U/1000mL
Methylergonovine, 0.2 mg IM
Prostaglandine F2α, 0.25 mg IM

UTERINE TAMPONADE
30 – 50 mL catheter ballon or
75 mL, ovoid, futed Foley catheter ballon

Uterine or Hypogastric
Artery Embolization

LAPAROTOMY
Conservative surgery or
Hysterectomy
Fig. 7 Post-partum hemorrhage algorithm

3. Hysterectomy and Transvaginal Pressure Pelvic Pack (TPPP)
A technique that has been reported to be effective in controlling bleeding persisting
after hysterectomy is pelvic pressure packing. This last-resort intervention involves placement
of a large pressure pack into the pelvic bowl with one end exiting through the vagina.
Although associated with significant morbidity, the technique has been shown to be quite
effective [11]. A 2 to 4 inch Kerlix gauze is tightly packed over a fibrin glue bed from side to
side in the pelvis (Fig. 5). Only the skin is closed using towel clips or a running suture. The
patient is immediately transferred to intensive care, where acidosis, coagulopathy, and
hypothermia are corrected. In 48 to 72 hours, the packs are gently removed with saline drip
assistance. If hemostasis still has not been achieved, repacking is an option.
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CONCLUSION
In conclusion, post-partum hemorrhage can become rapidly catastrophic.
Once the diagnosis is made, a quick and methodic approach to the problem, following
the algorithm bellow (Fig. 6), can be very helpful. Also, remember the intrauterine balloon
tamponade: very effective, does not require specialized training, it is easy to use and readily
available in OR and in my opinion it is underutilized.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
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CHIMIORADIOTHERAPIE DES ADENOCARCINOMES
PANCREATIQUES. REVUE DE LA LITTERATURE.
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CHEMORADIATION FOR PANCREATIC ADENOCARCINOMA. LITERATURE REVIEW. (Abstract):
Surgery remains the cornerstone treatment for pancreatic adenocarcinoma. However, 5% to 20% of tumors only
are regarded as resectable, and, among them, only few benefit from a histological complete resection, major
survival parameter. These data explain the overall poor prognosis of this disease, with a respectively 20% and
5% 1- and 5-year survival rate. These results justify an adjuvant or neoadjuvant therapeutic approach, mainly
based on concurrent chemoradiation, with and without surgery. This paper reviews the different therapeutic
approaches of non metastattic pancreatic adenocarcinoma.
KEY WORDS: PANCREATIC ADENOCARCINOMA, CONCURRENT CHEMORADIATION, ADJUVANT
APPROACH, GEMCITABINE
Correspondance: Françoise Mornex, Département de Radiothérapie-Oncologie ; EA 37-38, Centre Hospitalier
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L’exérèse chirurgicale, par duodéno-pancréatectomie céphalique pour les localisations
céphaliques, spléno-pancréatectomie gauche pour les tumeurs caudales, reste le traitement de
référence de l’adénocarcinome pancréatique exocrine. Cependant, seules 5 % à 20 % des
tumeurs sont résécables compte tenu de la fréquence des envahissements vasculaires péritumoraux ou de la diffusion métastatique lors du diagnostic [1] et, dans ce petit groupe, seule
une minorité peut bénéficier d’une chirurgie carcinologiquement complète (résection R0),
facteur pronostique essentiel de survie [2]. Ces chiffres expliquent que, globalement,
l’adénocarcinome pancréatique se caractérise par un pronostic particulièrement défavorable
avec un taux de survie de 20 % à un an et de 5 % à 5 ans [3-5]. Ces résultats insuffisants ont
fait proposer de longue date des approches adjuvantes ou néo-adjuvantes fondées sur la
radiothérapie ou la chimiothérapie seule. Actuellement, de nombreuses équipes tentent de
potentialiser ces thérapeutiques en associant la radiothérapie et la chimiothérapie de manière
concomitante, avec pour objectif d’améliorer la probabilité de survie.
Cet article aborde successivement plusieurs situations thérapeutiques, limitées au
cancer du pancréas non métastatique, avec, en premier lieu, une mise au point sur l’intérêt de
la chimio-radiothérapie concomitante dans le traitement des tumeurs localement évoluées,
non résécables, non métastatiques. Cette stratégie thérapeutique, avec l’utilisation notamment
de 5-fluorouracile, a démontré sa supériorité en termes de survie globale par comparaison à
l’irradiation seule [6], faisant de cette molécule la référence des associations thérapeutiques.
Actuellement, de nouvelles molécules, telles que la gemcitabine, sont étudiées en association
à la radiothérapie, avec des résultats prometteurs.
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Sera étudié ensuite l’intérêt de la chimioradiothérapie concomitante adjuvante ou néoadjuvante chez les patients atteints de tumeur résécable à partir d’une revue de la littérature.
1. Chimio-radiothérapie dans les carcinomes pancréatiques non résécables non
métastatiques:
1.1. Protocoles de chimioradiothérapie fondés sur le 5-fluoro-uracile:
Trois études randomisées anciennes de phase III ont étudié cette situation (Tableau I).
Moertel et al ont démontré dès le début des années 1980 un bénéfice en termes de survie
globale chez 194 patients. La durée médiane de survie globale (40,3 semaines) était
significativement supérieure dans le groupe de patients traités par irradiation de 40 Gy en split
course et 5-fluoro-uracile concomitant, par comparaison à celle du groupe de patients traités
exclusivement par 5-fluoro-uracile (22,9 semaines), l’escalade de dose d’irradiation (60 Gy en
split course) n’ayant apporté aucun bénéfice en termes de survie [6]. Une deuxième étude
randomisée a comparé un traitement par 5-fluoro-uracile seul (600 mg/m²/semaine) à une
radiothérapie (40 Gy) concomitante de 5-fluoro-uracile à dose bien supérieure à celle utilisée
dans l’étude précédente (600 mg/m², j1-j3), suivie de 5-fluoro-uracile d’entretien [7]. A la
différence de l’essai précédent, la durée médiane de survie n’était pas significativement
différente entre les 2 groupes de traitement (8,2 et 8,3 mois), alors que la toxicité
hématologique était plus évère dans le groupe ayant reçu le traitement concomitant (23,5 % de
leuconeutropénies sévères contre 2,7 % des patients dans le groupe qui n’a reçu que la
chimiothérapie). Les résultats de Moertel et al ont été confirmés dans une étude du GITSG
(GastroIntestinal Tumor Study Group), démontrant à nouveau le gain en termes de survie
globale avec la chimioradiothérapie concomitante par rapport à la chimiothérapie exclusive
(42 semaines contre 32 semaines). Le protocole était original, associant la radiothérapie et une
polychimiothérapie par mitomycine-C, 5-fluoro-uracile et streptozotocine [8].
Outre ces trois études clés, dont 2 étaient en faveur de la chimioradiothérapie,
plusieurs études non randomisées ont été menées plus récemment, confortant l’intérêt des
traitements de chimioradiothérapie concomitante pour les patients atteints d’adénocarcinome
non résécable non métastatique. Cette stratégie est actuellement admise comme un standard
pour la majorité des équipes. L’étude française 2000-01 de la FFCD (Fondation française de
Cancérologie digestive) en cours propose à des patients non opérables, atteints de tumeur non
métastatique non résécable, une randomisation entre une chimiothérapie de type gemcitabine
et une association de chimioradiothérapie par cisplatine et 5-fluoro-uracile, suivie de
gemcitabine d’entretien. Dans d’autres études récentes la médiane de survie était
encourageante, entre 8 et 15 mois dans ce contexte [9-19]. Par ailleurs, cette association
thérapeutique permet dans 5 à 40 % des cas d’envisager une résection complète ultérieure,
avec une augmentation de la durée de survie de plusieurs mois chez les patients pouvant être
secondairement opérés [9,13,14,17-19].
La toxicité de la chimioradiothérapie contenant du 5-fluoro-uracile est principalement
hématologiques, avec atteinte possible des 3 lignées et digestives: mucite, nausées et
vomissements, plus rarement diarrhées [20]. D’exceptionnels cas d’hémorragies gastroduodénales tardives ont été rapportés, ils peuvent mettre en danger la vie du patient et doivent
être diagnostiqués au plus vite [6,15].
1.2. Nouvelles associations thérapeutiques:
Du fait de résultats encore insuffisants en termes de survie, de nouvelles stratégies sont
à l’étude. Dans la série randomisée de Moertel et al [6], l’escalade de dose de radiothérapie
n’a pas permis d’augmenter le taux de survie, probablement en raison d’une toxicité sévère ;
cette stratégie parait donc peu prometteuse. Les associations de nouvelles molécules à la
radiothérapie semblent au contraire intéressantes, notamment avec l’introduction de la
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gemcitabine. Le taux de réponse objective, mais également d’amélioration de la qualité de
vie, sont supérieurs après gemcitabine à celui observé avec le 5-fluoro-uracile, chez des
patients atteints de carcinome pancréatique non résécable [21].
Tableau 1: Chimioradiothérapie des carcinomes pancréatiques localement évolués (essais de phase III)
Auteurs Type
(Année) étude
III

N
194

Moertel
et al.
(1981)
[29]
Klassen
et al.
ECOG
(1985)
[21]

Radiothérapie
dose totale
(fraction)
60Gy(2) split
0
40Gy(2) split

%
Médiane de
Résesurvie en
ction
mois
?
5,7 m

5FU (500mg/m²) j1-j3

Taux de
urvie à 1
an
10%

10,5 m
40%
p<0.01

III

91

60Gy(2) split
0

40Gy (2)
III

21

0

22
GITSG
(1988)
[11]

Chimiothérapie

Idem (2 ou 3 cures)
5FU 600mg/m²/semaine
5FU 60 mg/m²/j
J1-J3
puis 600mg/m²/s
5FU (600 mg/m²/j) + STZ
(1g/m²) à j1,8,29,36 + MC
(5mg/m²) à j1 toutes les 8
semaines

0

0
0

10,1 m
8,2 m

9%

8,3 m
(NS)
8m

19%

54Gy(1,8)

10,5 m
41%
5FU concomitant
0
p<0.02
(350mg/m²/j) 3 premiers et
3 derniers jours de RT puis
5FU + MC + STZ
5FU: 5-fluorouracile; MC: mitomycine C; CDDP: cisplatine; LV: leucovorine; STZ: streptozocine

La gemcitabine délivrée en concomitance à la radiothérapie dans ce contexte
d’adénocarcinome pancréatique non résécable non métastatique a fait l’objet de plusieurs
études de phase I (Tableau 2). Il a été montré qu’il s’agissait d’une molécule très
radiosensibilisante dont la dose maximale tolérée (DMT) était dans cette situation bien
inférieure à celle utilisée en dehors d’une irradiation: La DMT variait entre 60 et 400
mg/m²/semaine en 1 ou 2 injections intra-veineuses selon les études, la dose optimale
recommandable, permettant d’associer une bonne efficacité à une bonne tolérance, se situant
probablement entre 100 et 300 mg/m², en cas d’injection hebdomadaire. Plusieurs études
ayant pour objectif d’améliorer la probabilité de survie ont donné des résultats encourageants,
la durée médiane de survie étant entre 6 et 11,5 mois, voire supérieure à 1 an [22-24], chez
des patients ayant reçu un traitement complet [24], ou en situation de rémission complète
[23]. Par ailleurs, il a été analysé l’intérêt potentiel d’une administration bihebdomadaire, afin
d’utiliser au mieux les propriétés radiosensibilisantes de la gemcitabine. Les doses
recommandées sont alors beaucoup plus basses, 40 mg/m2/jour, comme l’a montré l’étude
pionnière américaine [25]. L'étude GEMRT-01, étude française monocentrique de phase I
d’escalade de dose, en cours, se propose de rechercher la dose maximale limitante (DMT) de
la gemcitabine associée à une radiothérapie faite un peu différemment du schéma américain :
50 Gy en 5 semaines, avec de la gemcitabine concomitante bi-hebdomadaire. Vingt-huit
patients ont été inclus, tous atteints de tumeur non résécable non métastatique ou métastatique
et algique, le palier actuel de gemcitabine est de 70 mg/m², délivrée deux fois par semaine,
sans toxicité excessive observée. La dose maximale limitante n’a pas encore été atteinte, elle
sera plus élevée que dans l’étude américaine qui l’a précédée [25]. La toxicité extrahématologique est en général peu marquée, hyperthermie et asthénie le plus souvent.
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Toutefois, des cas d’hémorragie digestive tardive sur ulcère gastro-duodénal dans les suites
d’une chimio radiothérapie à base de gemcitabine à forte dose ont été décrits [22-24,26]. Ce
sont surtout les toxicités hématologiques qui sont limitantes pour la dose maximale limitante
de la gemcitabine délivrée en concomitance à l’irradiation. Cette toxicité, variable selon la
dose délivrée, touche les 3 lignées, avec une atteinte prédominante des lignées granuleuses
(22 à 78 % des cas ) et plaquettaires (8 à 33 % de thrombopénies sévères) [22-28]. Outre la
gemcitabine, d’autres drogues (taxanes, inhibiteurs de topo-isomérases) sont en cours
d’évaluation dans des protocoles de traitement concomitant pour des tumeurs non résécables
non métastatiques pancréatiques. Leur utilisation repose sur des études préalables ayant
montré leur efficacité en termes de réponse objective en „monothérapie de première ligne”.
Ainsi, le taux de réponse aux taxanes (docétaxel exclusif (100 mg/m²/3 semaines) est de 15 %
environ, avec une faible toxicité et une durée médiane de survie intéressante de 7 à 9 mois
[29,30]. L’irinotécan (CPT-11), semble également prometteur avec des taux de réponse
objective de 13 à 19 % en phase II [31] et une toxicité tolérable. Peu d’études proposent ces
drogues en concomitance à l’irradiation sont disponibles.
Tableau 2: études de phase I de chimioradiothérapie (gemcitabine) dans les adénocarcinomes
pancréatiques localement évolués non métastatiques
Auteurs
Blackstock
et al.
(1999) [6]
Kornek et
al.
(2001)
[23]
Talamonti
et al.
(2000)
[46]
Yavuz et al.
(2001)
[55]
Pipas et al.
(2001)
[39]
Mc Ginn et
al.
(2001)
[27]

Type
étude

N

I

19

Radiothérapie
Dose totale
(fraction)
50,4Gy(1,8)

I

15

45Gy(1,8)

I

7

59,4Gy(1,8)

I

10

50,4Gy(1,8)

I

21

50,4Gy(1,8)

I

34

24Gy(1,6) à
42Gy(2,8)
Escalade de dose

I
Wolff et al.
(2001)
[54]

18

30Gy(3) sur 2 s

Protocole de
Gemcitabine

Dose
Maximale
Tolérée
40 mg/m²
fois 2/s

20 à 60 mg/m²
2 fois/s
durant RT
100 à 160 mg/m² /s 130 mg/m²/s
en continu
S1 à S4
+ MC 8 mg/m² j1,
j8, j15, j22
50 à 100 mg/m²/s
?
+ 5FU 200 mg/m²/j,
S1 à S7

60 à 120 mg/m² +
amifostine 340
mg/m² en bolus, 2
fois/s durant RT
10 à 60 mg/m²
2 fois/s
S1 et S5

90 mg/m²
2 fois/s

1 g/m²/s
1 fois/s
durant la RT
puis entretien
1g/m² /s , S6 à S9
350, 400 ou 500
mg/m²/s
1 fois/s
S1 à S7

36 Gy (2.4)

50 mg/m²
2 fois/s

Médiane
Survie (mois)
11,1 mois
8,3 mois

10 mois
14 mois si
traitement
complet
9,2 mois

?
2 rémissions
complètes > 18
mois
11,6 mois
3 patients> 20
mois

400 mg/m²/s

6 mois

S: semaine; 5FU: 5-fluoro-uracile

Aucune étude n’a été publiée sur l’association des inhibiteurs des topo-isomérases
avec l’irradiation, mais des protocoles sont en cours. Viret et al. ont montré dans une étude de
phase I incluant 13 patients atteints d’adénocarcinomes localement évolué, traité par
irradiation de 40 Gy et docétaxel hebdomadaire concomitant, une toxicité acceptable à la dose
de 35 mg/m²/semaine, soit une dose inférieure à la dose maximale tolérée, qui n’a pas été
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atteinte dans cette étude [32]. Parallèlement, l’alpha-interféron a été proposé avec des
résultats préliminaires encourageants [33].
2. Chimioradiothérapie pour les adénocarcinomes résécables d’emblée:
Le traitement standard de l’adénocarcinome opérable d’emblée reste
incontestablement la chirurgie radicale: le taux de survie globale à 5 ans varie selon les études
entre 10 et 33 % pour les patients opérés [1,34-36], contre moins de 5 % pour l’ensemble des
patients atteints d’un adénocarcinome pancréatique [37]. Cependant, même pour ces patients
opérés, dont la tumeur présente donc des critères pronostiques favorables, la durée médiane de
survie, 15 mois, reste faible [36,38], justifiant les nombreux essais de traitements
complémentaires adjuvants ou néo-adjuvants.
2.1. Place de la chimioradiothérapie en situation adjuvante:
2.1.1. Pourquoi proposer une chimioradiothérapie en situation adjuvante ?
Le traitement adjuvant n’est pas encore vraiment reconnu comme un standard en
Europe, mais de nombreux essais thérapeutiques le proposent. La radiothérapie exclusive n’a
jamais démontré d’intérêt en termes de survie. La chimiothérapie exclusive est discutée et très
controversée, bien qu’un essai randomisé comparant la chirurgie exclusive à une chirurgie
suivie de polychimiothérapie par mitomycine-C, 5-fluoro-uracile et doxorubicine, ait montré
un bénéfice significatif en termes de durée médiane de survie (23 mois contre 11 mois) en
faveur de la chimiothérapie, avec cependant un taux de survie à 2 ans identique entre les 2
bras de traitement [39]. Plus récemment, l’European Study Group for Pancreatic Cancer
(ESPAC) a mené une étude prospective randomisée à 4 bras, incluant 541 patients. Elle
comparait 1) la chirurgie exclusive à 2) l’association chirurgie puis radiothérapie en split
course associée à du 5-fluoro-uracile, à 3) une chimiothérapie adjuvante exclusive par 6
cycles mensuels de 5-fluoro-uracile et acide folinique (FUFOL), à 4) une radiothérapie
adjuvante concomitante du 5-fluoro-uracile et suivie de FUFOL [2,40]. L’analyse des
résultats portant sur une partie seulement de cet effectif (289 patients) a décrit une
amélioration du taux de survie à 2 ans (40 % contre 20%) significative en faveur du groupe de
chimiothérapie adjuvante exclusive, par comparaison au bras de chimioradiothérapie
concomitante [41]. Ces résultats ne peuvent être pris en compte pour un éventuel changement
de pratique, en raison de fautes méthodologiques, mais permettent de ne pas recommander la
radiothérapie selon les modalités alors utilisées qui, de toutes façons, sont totalement
obsolètes en 2004. Il n’y a donc pas, actuellement, de preuve formelle de l’intérêt de ce
traitement en situation adjuvante.
2.1.2. Résultats des essais publiés sur la chimioradiothérapie en situation adjuvante:
La chimiothérapie délivrée en concomitance à l’irradiation a pour objectifs théoriques
de potentialiser l’irradiation pour augmenter les chances de contrôle local, tout en limitant le
risque de diffusion métastatique. L’ensemble des études publiées a été réalisée avec le 5fluoro-uracile. Son association avec l’irradiation permet d’aboutir à une durée médiane de
survie de 15 à 32 mois. Les essais de phase III sont présentés dans le tableau 3. Le premier
essai randomisé publié par le Gastro Intestinal Tumor Study Group (GITSG) a comparé la
chirurgie seule et la chirurgie suivie d’une irradiation de 40 Gy en split-course (2 séquences
de 20 Gy) associée à une chimiothérapie par 5-fluoro-uracile. Cette drogue était délivrée au
début des 2 séquences d’irradiation (500 mg/m²/j, j1-j3), et poursuivie en entretien
hebdomadaire durant les deux années suivantes en l’absence de rechute [42]. Dans une série
de 49 patients, une augmentation significative de la durée médiane de survie a été retrouvée
en faveur de la chimioradiothérapie adjuvante (10,9 mois contre 21 mois), ces résultats ayant
été confirmés quelques années plus tard après inclusion supplémentaire de 30 patients [43].
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L’European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), a également
comparé dans un essai de phase III incluant 218 patients, l’absence de traitement adjuvant à
une chimio-radiothérapie adjuvante par 5-fluoro-uracile continu. Le taux de survie à deux ans
était meilleure (51 % contre 41 % sans traitement adjuvant) dans le groupe recevant le
traitement adjuvant, de même que la durée médiane de survie (24,5 mois contre 19 mois sans
traitement adjuvant), sans que ces différences n’atteignent le degré de signification [44].
En dehors de ces études de phase III, plusieurs autres études sont disponibles dans la
littérature. Une récente étude américaine utilisant le 5-fluoro-uracile (200 à 250 mg/m²/j) en
continu sur toute la durée de l’irradiation (54 Gy) adjuvante a permis de retrouver une durée
médiane de survie à 32 mois et un taux de survie à 2 ans de 62 % chez 52 patients. Ces
résultats sont d’autant plus intéressants que 35 % des patients avaient eu une résection
chirurgicale de type R1 et plus de 50 % avaient un envahissement ganglionnaire histologique
[45]. De même, André et al. ont rapporté une durée médiane de survie de 17 mois chez 10
patients opérés et traités en situation adjuvante par irradiation de 45 Gy, 5-fluorouracile à la
dose de 375 mg/m² en bolus et cisplatine à la dose de 15mg/m², de j1 à j5, les semaines 1 et 5
de l’irradiation [9]. Une autre étude prospective non randomisée mais comparative, d’effectif
plus important (173 patients), a retrouvé une augmentation de la durée médiane de survie
(13,5 mois sans traitement contre 17 à 21 mois) après chimioradiothérapie adjuvante [46].
Néanmoins, il y avait un biais important, le traitement adjuvant étant administré à des patients
en meilleur état général, plus jeunes, avec moins de complications postopératoires que dans le
groupe sans traitement adjuvant. Au contraire, dans une étude rétrospective plus ancienne
incluant 72 patients opérés, qui ont eu ou non une chimioradiothérapie par 5-fluoro-uracile +/mitomycine C, aucune augmentation de la durée médiane de survie n’a globalement été
retrouvée, mais l’analyse des résultats du sous-groupe de patients atteints de cancer de
pronostic favorable (résection de type R0) montrait une augmentation de la probabilité de
survie en faveur de l’association adjuvante [38]. L’avènement de nouvelles thérapeutiques,
telles que la gemcitabine, plus efficace que le 5-fluorouracile en termes de réponse objective
dans l’adénocarcinome pancréatique, conduit actuellement à de nouvelles études proposant de
nouvelles associations thérapeutiques. Ainsi, une étude franco-américaine de faisabilité (étude
CCCWFU) comportait une radiothérapie adjuvante de 50,4 Gy en fractions de 1,8 Gy délivrée
en concomitance de 2 cures hebdomadaires de gemcitabine à faible dose (40 mg/m²/séance).
Un traitement d’entretien par deux cycles de gemcitabine à dose classique (1000 mg/m² à j1,
j8, j15, repos à j21) était proposé. La faisabilité de ce protocole a été bonne, chez 35 patients,
son efficacité étant encore en cours d’évaluation [47]. La faisabilité et l’efficacité de
l’association de la gemcitabine avec l’oxaliplatine (6 cures), suivie d’une irradiation avec
gemcitabine concomitante hebdomadaire sont par ailleurs actuellement en cours d’étude
(essai SFRO (Société Française de Radiothérapie Oncologique) – GERCOR, 37 patients ont
été inclus). La FFCD (Fondation Française de Cancérologie Digestive) et l’EORTC élaborent
actuellement une étude comparant la gemcitabine seule à l’association concomitante de
radiothérapie et de gemcitabine; cet essai, très bien dessiné, illustre la nécessité de poursuivre
la recherche clinique, fondée sur une méthodologie de qualité, pour répondre à la question du
traitement adjuvant optimal.
2.1.3. Toxicité de la chimioradiothérapie
Au décours d’un traitement par chimio-radiothérapie concomitante incluant du 5fluoro-uracile, la toxicité hématologique prédominait, en particulier, sur la lignée leucocytaire
(de 0 à 25% de taux de neutropénie de grade > 2) [40,44,45]. La toxicité extra-hématologique
principale était la mucite, la diarrhée, les vomissements, et la perte de poids [2,40,41,44,45].
La toxicité était moindre dans le groupe de patients qui a reçu la chimioradiothérapie
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concomitante, par comparaison au groupe recevant la chimiothérapie exclusive dans l’étude
de l’ESPAC [2,40,41].
Tableau 3: chimioradiothérapie adjuvante : essais de phase III
Auteur

N

Radiothérapie
Dose totale
(fraction)
Pas de RT
40Gy (2)

Chimiothérapie

Médiane
de survie
(mois)
11
20

Kalser et al.
49
Pas de CT
GITSG
5FU*
(1985) [12]
GITSG suite
30
40Gy (2) split
5FU*
18
(1987) [14]
24.5
Klinkenbijl et
110
40Gy(2) split
5FU†
Pas de CT
19
al.
108
Pas de RT
EORTC
(1999) [22]
Neoptolemos et
175
40Gy(2) split
5FU‡
15.5
al.
ESPAC (2001)
178
0
16.1
Pas de CT ou
[33, 34, 35]
5FU/FOL§
RT : radiothérapie ; CT : chimiothérapie, 5FU : 5-fluoro-uracile ; FOL : acide folinique
*
FU 500mg/m²/j, j1-j3, semaines 1 et 5 puis j1-j3 tous les mois durant 2 ans
†
5FU continu 25mg/kg/j ; j1-j5, renouvelé en semaine 4 si pas de toxicité
‡
5FU 500mg/m²/j ; j1-j3, semaines 1 et 3
§
5FU 425 mg/m²/j et FOL 20mg/m²/j ; j1-j5 tous les mois durant 6 mois

p
p<0.05

Non
Significatif

Non
significatif

2.2. Place actuelle de la chimioradiothérapie néo-adjuvante
En termes de survie, l’irradiation exclusive pré-opératoire n’a jamais démontré
d’intérêt [48]. A contrario, le rationnel pour l’utilisation dans le cadre d’essais thérapeutiques
de la chimio-radiothérapie néo-adjuvante dans les carcinomes pancréatiques résécables est
fort, justifiant les nombreuses études en cours. La structure vasculaire conservée permettrait
une meilleure efficacité de l’irradiation. La tolérance des patients au traitement néo-adjuvant
serait meilleure, et la réalisation complète de la thérapeutique plus fréquente que lors du
traitement adjuvant, en raison du meilleur état général des patients avant l’opération. Selon
plusieurs études, un quart environ des patients opérés ne reçoivent qu’une partie du traitement
adjuvant programmé, en raison de complications postopératoires ou d’un état général trop
altéré [39, 46, 49, 50]. Enfin, 26 % des patients considérés initialement comme atteints d’une
tumeur résécable d’emblée souffraient d’une évolution métastatique 3 mois plus tard [50].
Pour ces patients, probablement atteints de métastases méconnues au moment du diagnostic
initial, le traitement néoadjuvant permet d’éviter une intervention lourde et non justifiée.
2.2.1. Chimioradiothérapie néo-adjuvante à base de 5-fluoro-uracile
Une étude rétrospective chez 53 patients qui ont reçu en situation néo-adjuvante une
irradiation de 45 à 50,4 Gy en fractions de 1,8 Gy et une chimiothérapie à base de 5-fluorouracile corrobore les arguments précédents, retrouvant une intervention „devenue inutile”
pour 20% des patients [17].
Une étude prospective non randomisée américaine comparait, chez 142 patients
opérables d’emblée, la survie après la chimioradiothérapie adjuvante (51 patients) au même
traitement néo-adjuvant suivi de chirurgie (91 patients) [50]. Après chimio-radiothérapie néoadjuvante, (irradiation et chimiothérapie concomitante par 5-fluoro-uracile continu à la dose
de 300 mg/m²/j, 5 j/semaine), 57 % des patients ont eu une résection tumorale. La durée
médiane de survie des patients opérés était de 19,2 mois, significativement meilleure que celle
des patients non opérés, qui était de 7,2 mois. Aucune différence n’a été constatée en termes
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de survie avec les patients opérés dès le diagnostic, ayant reçu une chimioradiothérapie
adjuvante. La toxicité était similaire également, mais la durée du traitement a été
significativement réduite dans le groupe de patients qui a reçu un traitement préopératoire.
Aucune différence de survie n’a été démontrée entre le groupes qui a reçu le traitement
préopératoire et celui qui a reçu le traitement postopératoire, mais la chimioradiothérapie néoadjuvante a sans doute permis un plus grand nombre de résections complètes,
comparativement aux patients opérés d’emblée. Les patients traités en situation préopératoire
étaient en effet globalement atteints de plus grosse tumeur initialement, alors que le taux de
résection complète était plus important à l’examen anatomo-pathologique. Dans deux autres
études plus modestes, qui ont inclus 53 patients opérables, proposant une chimiothérapie néoadjuvante à base de 5-fluoro-uracile concomitante de l’irradiation, les taux d’opérabilité
étaient respectivement de 45 % et 53 % [17,51]. Dans ce groupe de patients dont la tumeur a
été secondairement réséquée, la durée médiane de survie était supérieure à 15 mois.
L’essai français multicentrique prospectif de phase II FFCD 9704-SFRO étudiait la
faisabilité d’une radiothérapie de 50 Gy en 5 semaines) délivrée en association avec du 5fluoro-uracile continu (300 mg/m²/j durant 5 semaines), et du cisplatine (20 mg/m²/j, durant 5
jours, la 1ère et la 5ème semaines). Après réévaluation préopératoire, 26 (63%) des 41 patients
inclus ont été opérés à visée curative, 15 % des patients, souffrant de métastases hépatiques
ou péritonéales méconnues au moment du diagnostic n’ont pu l’être. La faisabilité de cette
association a été démontrée : chez 66 % des patients inclus dans l’étude [4,52], les critères de
faisabilité initialement fixés ont été respectés. Soixante-quinze pour cent des patients ont reçu
au moins 75 % de la dose de chimiothérapie et 93 % d’entre eux ont reçu la totalité de la
radiothérapie prévue. On note 4 épisodes de toxicité hématologique de grade IV et un sepsis
postopératoire. Les résultats sont encourageants, avec un taux de survie à 1 an de 41% et un
taux à 2 ans de 21% pour la totalité de la population. Il est particulièrement encourageant pour
les patients ayant eu une résection tumorale (63 % des patients initialement inclus), avec un
taux de survie à 2 ans de 36 %. Lors de la dernière analyse, il a été enregistré un seul cas de
récidive locale et 14 cas d’évolution métastatique, hépatique dans 6, pulmonaire dans 5,
péritonéale dans 3 ; ce faible taux de récidive locale montre, même s’il est prématuré de
conclure, l ‘intérêt probable du traitement adjuvant en termes de contrôle local, en
comparaison des résultats observés après chirurgie seule.
Enfin, l’analyse histopathologique des pièces opératoires a montré un taux de
destruction cellulaire extrêmement élevé, supérieur à 80 %, dont 72 % de nécroses, pour 42 %
des patients, ainsi que l’obtention d’un cas de réponse histologique complète ; ces chiffres
traduisent une bonne chimioradiosensibilité de cette tumeur, ce qui n’avait pas encore été
montré autrement que par les résultats cliniques [53].
2.2.2. Place des nouvelles drogues dans la chimioradiothérapie néo-adjuvante
De récentes études ont testé de nouvelles drogues (ou association de drogues)
simultanément à l’irradiation dans cette situation, parmi lesquelles la gemcitabine à faible
dose (étude de phase II [54]). Wolff et al ont ainsi montré chez 83 patients opérables une
bonne faisabilité de la radiothérapie néo-adjuvante de 30 Gy en 10 fractions associée à une
chimiothérapie par gemcitabine de 400 mg/m²/semaine durant 7 semaines. Le taux de
résection à visée curative secondaire élevé, 86 %, est très supérieur aux données habituelles,
même s’il est toujours difficile de connaître le mode de sélection initiale des patients. Ces
résultats encourageants ne doivent pas masquer une toxicité hématologique sévère de
l’association de gemcitabine et de radiothérapie, qui reste néanmoins gérable : 43% des
patients ont du être hospitalisés pour toxicité avant la chirurgie, aucun décès iatrogène n’a été
observé.

397

Articole de sinteza

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

D’autres drogues, telles que le paclitaxel (60 mg/m²/semaine), associées à une
radiothérapie de 30 Gy en 10 fractions, ont fait l’objet d’une étude de phase II au prix d’une
toxicité, là encore importante mais gérable (46 % detaux de toxicité de grade III) [55].
Il semble donc que la chimio-radiothérapie néo-adjuvante, dont on a montré la
faisabilité, puisse permettre des gains de survie, mais seules des études randomisées,
prochaine étape de cette approche, justifieront définitivement l’intérêt de l’approche
néoadjuvante.
CONCLUSIONS
Le taux de survie des patients atteints d’un adénocarcinome pancréatique demeure
insuffisant, justifiant le recours à de nouvelles stratégies thérapeutiques. Dans le cas des
adénocarcinomes non résécables, le traitement standard de première intention est la
chimioradiothérapie fondée sur l’utilisation du 5-fluorouracile. En situation adjuvante, les
essais associant chimiothérapie et radiothérapie semblent offrir des solutions prometteuses,
avec amélioration potentielle de la durée de survie chez les patients atteints de tumeurs
d’emblée opérables. Pour toutes ces situations, la gemcitabine est le chef de file des nouvelles
drogues permettant d’espérer des progrès thérapeutiques à court terme.
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INFECŢIA PLĂGII OPERATORII. ESTE CU ADEVĂRAT NECESAR
PANSAMENTUL?
S. Luncă, N. S. Romedea, C. Moroşanu
Clinica de Urgenţe Chirurgicale, Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi
SURGICAL SITE INFECTION. IS SURGICAL WOUND DRESSING REALLY NECESSARY (Abstract):
Surgical site infection continues to be a major source of morbidity following operative procedures. It is
considered that the dressing protects the wound against bacterial contamination, foreign material, trauma,
absorbs exudates and provides compression, so wound dressing of the primarily sutured surgical wound with a
sterile dressing till the stitches are removed represents the current practice among surgeons. The purpose of this
study was to evaluate the risk of infection for surgical wounds when the wound dressing was removed or not
after 48 hours. Three hundred forty-eight patients were prospectively studied, 165 receiving dressing till the
stitches were removed (group I) and 183 patients having their wounds left exposed after 48 hours after wound
suture (group II). There were 23 thoracic wounds, 302 abdominal wounds and 23 lower limb wounds. All
wounds were considerate clean or clean-contaminated and were stitched per primam. The clinical features were
comparable between the two groups. Fourteen wounds (4%) were infected–six in group I (3.6%) and eight in
group II (4.3%), which was statistically not significant (p=0.940). Adverse skin reactions were present in 11
patients in group I and none in group II (p=0.001). The degree of satisfaction with these two methods was high,
93.3% in group I and 91.8% in group II. Wound dressing seems to be unnecessary after 48 hours for surgical
wounds and the rate of surgical site infection is not influenced by that. Leaving exposed surgical wounds may
reduce costs for hospital, time for personnel and stress for patients.
KEY WORDS: WOUND DRESSING, SURGICAL WOUND, SURGICAL SITE INFECTION
Corespondenţă: Dr. Luncă Sorinel Spitalul Clinic de Urgenţă Iaşi, Clinica de Urgenţe Chirurgicale, Str. Gen.
Berthelot nr. 2, Iaşi, tel: 0232 216586 e-mail: slunca@hotmail.com*

INTRODUCERE
Toate plăgile operatorii sunt contaminate microbian, dar doar o mică parte devin cu
adevărat infectate. Pentru majoritatea pacienţilor infecţia plăgii operatorii (IPO) nu apare
deoarece gazda acţionează eficient în eliminarea contaminării de la nivelul plăgii operatorii.
Totuşi, IPO reprezintă cea de a doua cauză ca frecvenţ ă, a infecţiilor nosocomiale în majoritatea
serviciilor de chirurgie, reprezentând o cauză importantă de morbiditate, de creştere a
costurilor şi chiar de mortalitate [1-3].
Plăgile operatorii sunt considerate în majoritatea situaţiilor ca fiind curate
[necontaminate] sau contaminat-curate şi sunt suturate per primam la sfârşitul intervenţiei
chirurgicale. Factorii principali recunoscuţi ca influenţând calitatea cicatrizării sunt:
contaminarea cantitativă şi calitativă a plăgii, tehnica chirurgicală şi capacitatea pacientului de
a se apăra de agresiunea microbiană [1-3]. Îngrijirea postoperatorie a plăgii chirurgicale nu
este menţionată în nici o recomandare ca influenţând procesul de cicatrizare şi implicit
apariţia sau nu a infecţiei la nivelul acesteia.
În perioada postoperatorie atitudinea cea mai frecventă printre chirurgi este de a trata
plaga operatorie prin pansamente uscate sau umede. Durata pansamentului este în general
funcţie de preferinţa chirurgului şi de condiţiile particulare ale plăgii, în general acesta fiind
menţinut până la îndepărtarea firelor. Rolul pansamentului este pe de o parte acela de a
proteja plaga de traumatisme, de contaminarea bacteriană şi de corpii străini de la exterior, iar
pe de altă parte de a absorbi exudatul generat de plagă. În majoritatea situaţiilor este preferat
*
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un pansament umed, ocluziv sau nu [4]. Studiile experimentale arată că plaga operatorie la
care a fost realizată o hemostază şi o sutură îngrijită devine impermeabilă după 6-24 de ore,
fiind astfel protejată de contaminarea bacteriană [5,6]. De asemenea, nu s-a dovedit că
pansamentul de rutină al plăgii operatorii previne contaminarea bacteriană a plăgii operatorii
[7]. Astăzi există câteva studii care arată că expunerea plăgii operatorii la 24-48 de ore sau
chiar imediat nu conduce la creşterea ratei infecţiei operatorii [1,8,9]. În condiţiile asistenţei
medicale din ţara noastră în care constrângerile materiale continuă să influenţeze actul
medical în majoritatea unităţilor medicale [condiţii hoteliere precare, aglomeraţie, personal
insuficient, medicaţie performantă insuficientă, materiale sanitare insuficiente, etc.], se naşte
întrebarea dacă pansamentul este cu adevărat necesar o perioadă mai mare de 48 de ore. În
ţara noastră nici un studiu nu a luat în discuţie dacă pansamentul plăgii operatorii este cu
adevărat necesar, dacă în faţa constrângerilor economice nu se poate renunţa la acesta după
24-48 de ore de la intervenţia chirurgicală. Scopul acestui studiu este de a evalua în mod
prospectiv dacă durata pansamentului influenţează sau nu rata IPO.
MATERIAL ŞI METODĂ
Un chestionar realizat printre 21 de medici chirurgi specialişti şi primari din Centrul
Universitar Iaşi a arătat că marea majoritate, 85,7%, utilizează pansamentul plăgii operatorii
până la îndepărtarea firelor. Pornind de la aceste constatări am condus un studiu prospectiv în
Clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenţe Iaşi pentru a vedea dacă într-adevăr în
condiţiile noastre pansamentul plăgii operatorii este cu adevărat necesar, dacă absenţa
acestuia în perioada postoperatorie creşte rata IPO. În acest studiu au fost incluşi 361 de
pacienţi operaţi în Clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenţă Iaşi în perioada 20022004. Toţi cei 361 de pacienţi au fost operaţi doar de trei medici chirurgi. Plăgile operatorii
incluse în acest studiu au fost plăgi considerate curate (necontaminate), sau contaminat-curate
(plăgi operatorii în care tractul gastro-intestinal, respirator, urinar sau genital, au fost deschise,
fără o contaminare neobişnuită). Au fost incluse plăgi abdominale, toracice şi la nivelul
membrelor pelvine (deasupra genunchiului), având în vedere specificul serviciului de
chirurgie al Spitalului Clinic de Urgenţe din Iaşi. Drenajul asociat unora din plăgi a fost
întotdeauna la distanţă de acestea. Au fost luate în considerare plăgile operatorii mai mari de 5
cm lungime. Toate plăgile au fost suturate fie cu puncte separate utilizând nylon, fie
intradermic utilizând fir monofilament.
Pacienţii au fost aleşi întâmplător, neexistând nici un criteriu de selecţie. Nici un
pacient şi nici un medic nu a ştiut anterior intervenţiei chirurgicale care plagă operatorie va fi
pansată şi care nu. Singurul criteriu luat în calcul a fost aspectul plăgii la 48 de ore. Dacă
aceasta nu prezenta semne de inflamaţie semnificative sau infecţie, aceasta a putut fi lăsată
nepansată. Pacienţii au fost împărţiţi în două grupe: un grup de pacienţi care au fost pansaţi
până la momentul îndepărtării firelor şi un alt grup care au menţinut pansamentul doar pentru
primele 48 de ore. Plaga operatorie a fost considerată infectată atunci când a existat scurgere
purulentă la nivelul plăgii. Pregătirea preoperatorie a pacienţilor a fost identică. Urmărirea
pacienţilor externaţi s-a făcut prin control la o săptămână.
Analiza statistică a fost realizată utilizând Student t test şi x2 test. A fost considerată
statistic semnificativă o valoare p<0,05.
REZULTATE
Un număr de 361 de pacienţi au fost incluşi în acest studiu. Toate plăgile au fost
pansate iniţial în sala de operaţie prin aplicarea unui pansament umed nonocluziv. La 48 de
ore de la intervenţia chirurgicală (ziua a doua postoperator) pansamentul a fost îndepărtat
pentru toţi pacienţii. Treisprezece plăgi au fost diagnosticate ca fiind infectate şi au fost
excluse din acest studiu. Din cei 348 de pacienţi rămaşi în studiu 183 de pacienţi au fost lăsaţi
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nepansaţi. Pentru grupul de pacienţi care a primit pansament (165 pacienţi) acesta a fost
schimbat la două sau la trei zile, până la îndepărtarea firelor. Pansamentele folosite au fost din
tifon (bumbac) şi au fost umede, prin îmbibarea primei comprese cu alcool medicinal,
celelalte comprese fiind aplicate uscate.
Datele demografice privind cele două grupe, prima cu pansament (I P) şi a doua fără
pansament (II FP), sunt asemănătoare, neexistând diferenţe semnificative statistic în ceea ce
priveşte sexul şi vârsta. Au fost 153 de femei (72 în grupul I P şi 81 în grupul II FP) şi 195 de
bărbaţi (93 în grupul I P şi 102 în grupul II FP). Vârsta medie pentru grupul I P a fost de 44,8
ani şi pentru grupul II FP de 49,6 ani (p=0,1818). Tipul inciziilor practicate este redat în
Tabelul I.
Tabel I: Inciziile efectuate şi distribuţia lor pe cele două grupe de pacienţi

Tipul inciziei
Fosa iliacă dreaptă [apendicectomie]
Herniotomie [hernii inghinale, crurale]
Celiotomie mediană [stomac, căi biliare,
pancreas, ficat, colon, intestin subţire, organe
genitale, splină]
Incizii subcostale [ficat căi biliare, pancreas,
splină]
Eventraţii abdominale
Toracotomii
Incizii membre inferioare [bypass, tumori]
Total

Grupul I P
32
28
46

Grupul II FP
42
33
55

18

16

18
11
12
165

14
12
11
183

Au existat 6 plăgi (3,6%) operatorii infectate în grupul I P şi 8 plăgi (4,3%) infectate
în grupul II FP (p=0,940) (Tabelul II).
Tabel II: Infecţia plăgii operatorii funcţie de tipul intervenţiei chirurgicale

Tipul intervenţiei chirurgicale
Apendicectomie
Cura herniei inghinale
Enterectomie
Colectomie
Gastrectomie
Eventraţie
Total

Grupul I P
2
0
1
1
0
2
6

Grupul II FP
1
1
1
2
1
2
8

Acestea au beneficiat de tratament specific, pansamente fiind aplicate pentru toate cele
14 plăgi infectate. Culturile microbiene au fost pozitive pentru cele 14 plăgi. Trei plăgi din
grupul I P şi patru din grupul II FP au prezentat fenomene inflamatorii locale remise prin
tratament local (pansamente cu alcool medicinal, pungă cu gheaţă) şi general (antiinflamatorii
sau/şi antibioterapie pe cale generală).
Iritaţia tegumentului prin material colant a fost înregistrată la 11 pacienţi din grupul I
P (6,6%) şi la nici unul în grupul II FP (0%) diferenţa fiind statistic semnificativă (p=0,001).
Un număr de 8 pacienţi din grupul II FP au cerut pansarea plăgii, iar 4 pacienţi din grupul I P
au cerut ca plaga să fie lăsată la expunere. Pentru pacienţii din grupul II FP, cel mai mare
neajuns se pare că a fost frecarea firelor de lenjerie, 16 (8,7%) din aceştia relatând aceasta.
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Patru pacienţi din grupul II FP au considerat ca stânjenitoare vederea firelor şi a plăgii. Firele
au fost suprimate începând cu ziua a 7-a postoperator şi cel mai tardiv la 14 zile postoperator.
Un număr de 154 (93,3%) de pacienţi din grupul I P şi 168 (91,8%) din grupul II FP s-au
declarat satisfăcuţi de îngrijirea postoperatorie, prin pansament sau fără pansament (p=0,502)
(Tabelul III).
Tabel III: Rata infecţiei plăgii operatorii

Rata IPO
Reacţii adverse cutanate
Grad de satisfacţie

Grup I P 165 pac.
3,6% [6 pac.]
6,6% [11 pac.]
93,3% [154 pac]

Grup II FP 183 pac
4,3% [8 pac.]
0%
91,8% [168 pac]

p
0,940
0,001
0,502

DISCUŢII
Deşi s-au făcut numeroase progrese în ultimii ani în tehnica chirurgicală, în utilizarea
antibioprofilaxiei, modificări ale mediului sălii de operaţie, etc., IPO rămâne un eveniment
frecvent. Rata IPO este apreciată la 2-4%, aceasta depinzând de multipli factori: tipul
intervenţiei chirurgicale, tehnica operatorie, starea generală a pacientului (urgenţă sau nu,
pacient cu pregătire preoperatorie sau nu), şi nu în ultimul rând de îngrijirea postoperatorie [13]. Dintre factorii enumeraţi, tehnica operatorie pare să deţină rolul principal. Comitetul
Naţional pentru Supravegherea Infecţiilor Nosocomiale a raportat pentru perioada 1986-1996
o rată a IPO de 2,6% dar se estimează că în realitate această rată este ceva mai mare [10,11].
IPO reprezintă 25% din totalul infecţiilor nosocomiale, reprezentând a 2-a cauză după
infecţiile urinare [12]. IPO continuă să rămână o sursă majoră de morbiditate, de disconfort,
de creştere a duratei spitalizării şi implicit a costurilor.
Plăgile operatorii au fost clasificate încă din 1964 [13] în: plăgi curate – plăgile cu risc
operator minim, rata IPO fiind de aproximativ 2%; plăgi curate-contaminate – atunci când se
pătrunde într-un viscer sau cavitate colonizate, dar sub control electiv, riscul IPO este de 410%; plăgi contaminate – când se produce o contaminare importantă a site-ului chirurgical,
riscul IPO depăşeşte 10% cu toate măsurile de prevenţie; plăgi infectate în care infecţia activă
este prezentă.
Atitudinea cea mai frecventă postoperator este de a pansa plaga chirurgicală până în
momentul îndepărtării firelor, pansamentul aplicat fiind schimbat periodic pentru urmărirea
evoluţiei plăgii [3,7]. Această atitudine pare să ţină de obişnuinţă şi pare a nu avea suport
ştiinţific. În 1964 Thomeret [14] propunea pentru prima dată ca plaga operatorie să fie lăsată
la expunere, deci fără pansament deoarece prezenţa sau absenţa acestuia nu influenţează rata
IPO. De atunci alte câteva studii prospective şi retrospective au confirmat constatările lui
Thomeret [1,5,8,9].
Plaga operatorie curată (necontaminată sau contaminat-curată) cicatrizează, devenind
etanşă la aproximativ 24 de ore, deci la 48 de ore aceasta este practic impermeabilă la
germenii din exterior [5,6,15]. Teoretic un pansament de protecţie nu ar mai fi necesar după
24-48 de ore. Manipularea plăgii după acest interval, contactul acesteia cu lenjeria şi chiar
toaleta cu apă nu ar trebui să influenţeze rata IPO. Totuşi, astăzi majoritatea chirurgilor
preferă pansamentul plăgii operatorii până la îndepărtarea firelor şi chiar după. Majoritatea
chirurgilor utilizează pansamentele nonocluzive. Acestea sunt cel mai adesea comprese din
bumbac, primul strat fiind umezit cu o soluţie antiseptică. Susţinătorii acestui tip de
pansament arată că acesta protejează bine plaga, absoarbe exsudatul, realizează compresiunea
şi imobilizarea plăgii, sunt ieftine şi sunt la îndemâna oricui. Totuşi acestea prezintă o serie de
dezavantaje cum ar fi calitatea slabă a epitelizării datorită mediului relativ uscat, nu sunt
capabile de a absorbi o cantitate mare de exsudat, sunt voluminoase şi jenante pentru pacient.
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În 1962 Winter a demonstrat avantajele mediului umed realizat prin pansamentului ocluziv în
cicatrizarea plăgilor [16]. Acesta este cel mai adesea un hidrofilm transparent care realizează
un mediu umed ce facilitează proliferarea şi diferenţierea celulară [17,18]. De asemenea,
mediul relativ hipoxic realizat sub pansamentul ocluziv accelerează angiogeneza, reduce
perioada de vindecare, conduce la realizarea unei cicatrici mai estetice [19]. Totuşi şi
pansamentul ocluziv are dezavantaje: exsudatul se acumulează sub pansament şi frecvent se
scurge rupând etanşeitatea şi astfel bariera antimicrobiană.
Expunerea plăgii operatorii fără pansament determină formarea unei cruste. Acestea
sunt cruste de ser uscat în care sunt incluse celule figurate sanguine, trombocite, hematii, etc.
Aceste cruste realizează o barieră împotriva microbilor, materialului străin, menţin marginile
plăgii apropiate, facilitează contracţia plăgii, reduc pierderile de fluide şi proteine din plagă,
reduc durerea [20]. O plagă operatorie lăsată la expunere prezintă o serie de avantaje. Plaga
poate fi examinată cu uşurinţă, iar igiena plăgii poate fi menţinută uşor prin toaleta cu apă. Pe
de altă parte absenţa pansamentului implică absenţa materialului colant şi implicit a reacţiilor
alergice, iritative care se pot dovedi foarte neplăcute necesitând frecvent tratamente
adiţionale. Stressul şi durerea provocate de pansament sunt absente. Aparent dezavantajele
expunerii plăgii sunt reprezentate de un risc crescut pentru IPO şi traumatizarea plăgii
operatorii. Meylan şi Tschantz [1], într-un studiu prospectiv pe 100 de pacienţi repartizaţi în
două grupe de 50 de pacienţi, găsesc că absenţa pansamentului după 48 de ore nu influenţează
rata IPO, aceasta fiind de 2%, identică pentru cele două grupuri. Merei [21] raportează într-un
studiu randomizat pe 451 de pacienţi cu plăgi chirurgicale curate că expunerea precoce a
plăgii după 24 de ore de la intervenţie nu creşte rata IPO, acesta găsind o rată a IPO de 1,4%
pe 216 pacienţi din grupul cu pansament şi 1,7% pe 235 de pacienţi în grupul fără pansament.
În ceea ce priveşte rata infecţiilor, studiul nostru arată că nu există o diferenţă între cele două
grupuri. Rata IPO a fost de 3,6% pentru grupul I P şi 4,3% pentru grupul II FP, diferenţa
nefiind statistic nesemnificativă (p=0,940). Traumatizarea plăgii nu a fost semnalată în nici un
caz. În schimb au fost diferenţe semnificative statistic în ceea ce priveşte reacţiile nedorite la
materialul colant (p=0,001).
Totuşi de ce se persistă în a se pansa aceste plăgi? Credem în primul rând că este
vorba despre o inerţie a personalului medical în această privinţă. În acest moment nu există
studii clare care să arate superioritatea uneia sau alteia dintre metode, ambele metode
prezentând avantaje şi dezavantaje. Pe de altă parte o serie de pacienţi se consideră mai
protejaţi prin pansament şi dorinţa lor trebuie respectată. Alţi pacienţi preferă pansamentul
pentru că nu suportă vederea plăgii şi firelor. Există situaţii în care în general trebuie aplicat
un pansament: în regiunea spatelui, mână, când plaga se afla în apropierea unui orificiu
natural sau a unui dren [2,3].
Totuşi aplicarea pansamentului pare să prezinte multiple dezavantaje în condiţiile
noastre: timp suplimentar din partea personalului medical, care devine astfel mai ocupat;
costuri suplimentare importante legate de materialul consumat, de personalul medical;
prelungirea spitalizării; posibila iritare a tegumentelor prin materialele colante aplicate;
întârzie reluarea activităţii pacientului; împiedică pacientul în realizarea unei toalete adecvate.
Rata IPO a fost în studiul nostru de 4%, în limita datelor din literatură (2-4%) [1,7,11].
Considerăm că pansamentul plăgii operatorii, curate sau contaminat-curate, la 48 de ore de la
intervenţia chirurgicală, nu este necesar, acesta neinfluenţând rata infecţiilor postoperatorii
locale. Respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie din partea personalului medical ce
îngrijeşte pacientul în perioada postoperatorie, o tehnică chirurgicală cât mai perfectă, o
pregătire preoperatorie cât mai bună, sunt condiţii absolut necesare pentru evitarea infecţiilor
la nivelul plăgii operatorii. Probabil că un număr mai mare de studii pe această temă sunt
necesare pentru a înlătura inerţia existentă în acest sens.
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CISTOSTOMIA CONTINENTĂ TRANSAPENDICULARĂ ARE
INDICAŢII ŞI ÎNAFARA TRATAMENTULUI VEZICII
NEUROLOGICE?
G. Aprodu, O. Bărbuţă, V. Munteanu
Clinica de chirurgie şi ortopedie pediatrică
Spitalul de urgenţă pentru copii „Sf. Maria” Iaşi
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
IS THERE INDICATIONS FOR TRANSAPPENDIX CONTINENT CYSTOSTOMY, ANOTHER THAN
NEUROLOGIC BLADDER? (Abstract): Mitrofanoff, in 1980, reported his experience with continent
cystostomy and urine diversion to abdominal wall using cecal appendix, in patients with neurologic bladder. In
the last decades the indications of this principle extended to other clinical situations, another than neurologic
bladder. Autors report their experience regarding continent appendico-vesicostomy in cases with retentionist
bladder. Materials and methods: From 2000 to 2002, this procedure was performed in 6 male patients, with age
between 6 and 14 years, with retentionist bladder. The underlying clinical conditions were myelomeningocele,
MEN II B syndrome, traumatic injuries of the posterior urethra, posterior urethral valves. It was used the
classical procedure, but with the specification that we didn’t close the vesical neck. Results: In five cases
(83.33%) the outcome is good, one patient died. In 2 cases the initial intermitent catheterization was difficult, but
subsequentely the maneuvre becomes facile. Episodes of urinary tract infection decreased in frecvency and
azothat retention remains stable. Social insertion is good; there is no urinary leackage and catheterization is
performe for 5-6 times daily. It was 2 complications, one stenosis of stoma and one necrosis of the flap of the
stoma. Conclusions: Continent appendico-vesicostomy is a good solution for cases of bladder that doesn’t
evacuate correctly: posterior urethral valves, traumatic injuries of the posterior urethra with urinary blockage.
KEY WORDS: CONTINENT APPENDICO-VESICOSTOMY, POSTERIOR URETHRAL VALVES,
TRAUMATIC INJURIES OF THE URETHRA, RETENTIONIST BLADDER
Corespondenţă: sgaprodu@yahoo.com*

INTRODUCERE
În 1980 Mitrofanoff a publicat experienţa sa privind realizarea unei cistostomii
continente cu derivaţia urinii la peretele abdominal, prin intermediul apendicelui cecal, la
cazurile cu vezică neurologică [1]. Era astfel imaginată o metodă de a obţine un rezervor
continent reprezentat de vezica urinară care putea fi golit periodic prin cateterism intermitent
nesteril. Cu vremea, s-a instituit în tratamentul vezicii urinare – principiul Mitrofanoff [2].
Există şi alte situaţii în care derivaţia externă a urinii prin intermediul unui conduct
digestiv permite cateterismul intermitent al vezicii urinare şi evacuarea sa. Studii în literatură
confirmă utilitatea derivaţiei urinare prin intermediul unui conduct digestiv – apendice, ansa
intestinală – pentru cazuri de vezică urinară retenţionistă, de alte cauze decât vezica
neurologică.
Autorii prezintă experienţa lor privind cistostomia continentă transapendiculară la
cazurile cu vezică urinară care se comportă retenţionist.
MATERIAL ŞI METODĂ
Între 2000 şi 2002, în clinica autorilor, au fost trataţi 6 pacienţi de sex masculin, cu
vârsta între 6 şi 14 ani, care prezentau imposibilitatea evacuării complete a vezicii urinare,

*
received date: 20.09.2005
accepted date: 10.11.2005

407

Articole originale

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

fiind diagnosticaţi ca având vezică urinară retenţionistă. Afecţiunile de bază au fost, după cum
urmează:
- vezică neurologică secundară unui mielomeningocel lombosacrat operat în două cazuri;
- vezică neurogenă în cadrul unui sindrom MEN II B (carcinom tiroidian cu stromă
amiloidă) într-un caz;
- vezică cu retenţie permanentă de urină după ruptura traumatică de uretră posterioară şi
repetate intervenţii de corecţie a stenozei într-un caz;
- vezică retenţionistă după valvă de uretră posterioară operată prin electrorezecţia valvei
în două cazuri.
Toţi pacienţii au fost supuşi cistostomiei continente transapendiculare, urmând
tehnica propusă de Mitrofanoff (Fig. 1): 1) eliberarea subperitoneală a fosei iliace drepte; 2)
prepararea apendicelui; 3) prepararea vezici urinare, cu menţiunea că nu am închis colul
vezical; 4) realizarea traiectului submucos al apendicelui în peretele vezical – implantare
antireflux; 5) prepararea traiectului transparietal al apendicelui.

Fig. 1 Etapele cistostomiei continente transapendicularedupă tehnica Mitrofanoff
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Am lăsat cateter atât pe uretră cât şi pe apendice timp de 8-10 zile, după care am
început drenajul pluricotidian.
REZULTATE
Din cei 6 pacienţi unul a decedat printr-un accident survenit imediat postoperator cu
stop respirator resuscitat 15-16 minute, apoi comă profundă şi exitus la 12 zile. Ceilalţi 5
pacienţi au avut o evoluţie favorabilă. Cateterismul vezical pe stomă continentă a fost iniţial
dificil în două cazuri, apoi a devenit simplu pentru toţi cei cinci (Fig. 2).
Probele biologice au relevat rărirea episoadelor de infecţie urinară, ajungându-se la
două sau chiar un episod de infecţie urinară pe an, iar retenţia azotată, exprimată prin valorile
sanguine ale ureei şi creatininei, nici nu s-a agravat, dar nici nu a regresat.
Inserţia socială a pacienţilor s-a realizat fără probleme. Un caz este îngrijit într-o
unitate spitalicească (fiind un caz social), iar ceilalţi în familie. Nici un caz nu prezintă
perioade de scurgeri necontrolate de urină, iar cateterismul se realizează de 5-6 ori pe zi.
Am înregistrat două complicaţii în faza iniţială: o stenoză la orificiul de stomie pe
care am rezolvat-o cu dilataţii şi o zonă de necroză a lamboului construit, de asemeni, la
orificiul de stomie.

Fig. 2 Aspectul postoperator şi manevra de cateterizare

DISCUŢII
Indicaţiile derivaţiei urinare, prin diverse procedee, pentru alte afecţiuni decât
vezica neurologică sunt multiple. Chiar şi în chirurgia urologică a adultului, în situaţii de
vezică retenţionistă se recurge la cistostomie, sonda vezicală permanentă, derivaţie externă a
urinii prin intermediul unei anse intestinale. Nu discutăm aici celelalte modalităţi de
ameliorare a continenţei şi a funcţiei de rezervor a vezicii urinare – cistoplastii de lărgire,
cistoplastii de înlocuire. Cu atât mai mult, în chirurgia urologică pediatrică, aria indicaţiilor de
derivaţie urinară printr-un procedeu care să asigure şi continenţa şi menţinerea rolului de
rezevor al vezicii este mai largă [3]: malformaţii anorectale complexe, extrofia de vezică,
malformaţii ale uretrei (atrezia, valva de uretră posterioară), traumatisme ale uretrei şi colului
vezical, tumori etc. În situaţia cazurilor de valvă de uretră posterioară, modificările funcţiei
contractile şi de stocaj ale vezicii sunt determinate de alterările matricei extracelulare. Dar
ridicarea obstacolului din calea fluxului urinar nu influenţează favorabil funcţia deja alterată a
vezicii [4,5]. De asemenea, există o serie de încercări de a se reda vezicii urinare rolul său de
rezervor etanş. S-a pornit de la ideea realizării unui cateterism intermitent prin intermediul
unui conduct care să asigure şi continenţa. Schneider [6], în 1975, a imaginat o cistostomie
continentă prin intermediul unui lambou vezical tubulizat şi invaginat. Turner-Warwick [7] a
propus interpunerea unui segment de ansă intestinală cu un montaj antireflux, între vezică şi
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peretele abdominal. Seiichi Orikasa [8] a descris o valvă de silicon interpusă între peretele
abdominal şi vezică.
Din 1980 se vorbeşte despre principiul Mitrofanoff, care iniţial a fost propus pentru
tratamentul bolnavilor cu vezică neurologică, dar care acum şi-a lărgit mult aria aplicabilităţii
la toate formele de vezică urinară retenţionistă şi la care s-a înregistrat eşecul tratamentului
adjuvant farmacodinamic, eşecul procedurilor de autosondaj vezical şi eşecul procedeelor
chirurgicale de înlăturare a obstacolului organic în calea evacuării urinare [9].
Cistostomia continentă transapendiculară după principiul Mitrofanoff, cu sau fără
cistoplastie de lărgire sau închiderea colului vezical, îmbunătăţeşte calitatea vieţii pacienţilor,
studiile din literatură relevând faptul că pacienţii sunt foarte satisfăcuţi după gestul chirurgical
[10]. La fel, în situaţia bolnavilor noştri s-a obţinut o ameliorare netă a calităţii vieţii.
Problema care se pune este cât timp poate dura continenţa realizată astfel? Există dovezi că,
în timp, montajul continent nu devine incontinent, ci din contra, durează ! [11]
CONCLUZII
Cistostomia continentă transapendiculară constitue o soluţie chirurgicală valabilă şi
pentru alte cazuri de pacienţi cu vezică urinară care nu evacuează corect urina: valva de uretră
posterioară, traumatism al uretrei cu stop urinar ce nu a putut fi rezolvat prin metode clasice.
Aplicarea acestei soluţii terapeutice are, pentru noi, un mare incovenient şi anume lipsa
metodelor de determinare a profilului urodinamic al pacienţilor.
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CHEMOEMBOLIZAREA ARTERIALĂ TERAPEUTICĂ ÎN
CANCERUL HEPATIC
Corina Ursulescu, V. Fotea, Alexandra Platon, D. Negru, C. Daniil
Clinica Radiologică, Spitalul „Sf. Spiridon”
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
TRANSCATHETER ARTERIAL CHEMOEMBOLIZATION ON HEPATOCELLULAR CARCINOMA
(Abstract): The aim of this paper is to present the experience of our department with transcatheter arterial
chemoembolization in treatment of unresectable hepatocellular carcinoma. Eighty-two patients were treated by
this method, with a total of 189 procedures performed. Partial or complete response was observed in 59,6% of
cases after the first procedure. Imaging follow-up was realized by ultrasound and CT.
KEY WORDS: ARTERIAL CHEMOEMBOLIZATION, HEPATOCELLULAR CARCINOMA
Corespondenţă: Dr. Corina Ursulescu, Clinica Radiologică, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, bd. Independenţei, nr. 1,
700111, Iaşi*

INTRODUCERE
Carcinomul hepatocelular (CHC) este al 5-lea ca frecvenţă din totalul cancerelor, cu o
incidenţă anuală ce depăşeşte 7%ooo [1]. Prognosticul depinde atât de dimensiunile şi de
extensia tumorii, cât şi de funcţia hepatică, 90% dintre CHC evoluând pe un fond de
hepatopatie cronică (infecţii cu virusul hepatitei B şi C, consum etanolic). Deoarece
majoritatea tumorilor sunt descoperite la dimensiuni relativ mari, tratamentul chirurgical nu
este posibil decât în aproximativ 20% din cazuri [2]. Alternativele de tratament sunt oferite de
chimioterapia sistemică, de procedurile intraarteriale (chemoembolizarea arterială terapeutică,
embolizarea portală selectivă), de tehnicile de ablaţie percutană (alcoolizarea percutană,
ablaţia prin radiofrecvenţă, termonecroza), de radioterapie [1].
Această lucrare îşi propune prezentarea tehnicii şi evaluarea eficacităţii
chemoembolizării arteriale terapeutice (CHEAT) în tratamentul CHC.
PRINCIPIUL METODEI
CHEAT vizează întreruperea vascularizaţiei tumorale prin obstrucţia arterei hepatice,
asociată cu chimioterapia intraraterială. Metoda este realizabilă datorită vascularizaţiei duble a
parenchimului hepatic: artera hepatică şi vena portă, în timp ce vascularizaţia tumorală este
asigurată aproape exclusiv de ramuri ale arterei hepatice.
Ca urmare, se poate realiza o ischemie tumorală fără a afecta major vascularizaţia
parenchimului hepatic restant, toleranţa la procedură depinzând, însă, de prezenţa fluxului
portal. În plus, injectarea intraarterială selectivă a emulsiei lipiodolate de citostatic determină
concentrarea ei predominant în leziunea tumorală hipervascularizată, cu eliberarea lentă a
citostaticului, şi evitarea efectelor adverse ale chimioterapiei sistemice.
MATERIAL ŞI METODĂ
Lotul de studiu a inclus 82 pacienţi (66 bărbaţi, 16 femei) cu CHC trataţi prin
CHEAT, în Clinica Radiologică a Spitalului „Sf.Spiridon” în perioada 1993-2005. Pacienţii
au avut vârsta cuprinsă între 39 şi 80 ani, cu o medie de 58,8 ani. Majoritatea au prezentat o
afectare hepatică preexistentă, în etiologia căreia au fost incriminaţi: etanolul în 32 cazuri,
infecţia virală - cu virusul hepatitei B în 10 cazuri, C în 2 cazuri, asocierea etanol – hepatită B
*
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în 4 cazuri. În 34 cazuri, etiologia nu a putut fi precizată. Majoritatea pacienţilor s-au încadrat
în grupa Okuda II (61 pacienţi).
Criteriile de selecţie a pacienţilor au fost modificate pe măsura acumulării experienţei,
fiind excluşi, în ultimii ani, pacienţii cu risc crescut de insuficienţă hepatică postprocedurală.
Procedura a fost indicată la pacienţi cu CHC inoperabil datorită volumului tumoral, prezenţei
nodulilor tumorali în ambii lobi, alterării funcţiei hepatice. De asemenea, un caz a beneficiat
de tratamentul prin CHEAT al recidivei tumorale după o rezecţie hepatică anterioară pentru
CHC.
Foarte importante s-au dovedit criteriile de excludere a pacienţilor: prezenţa extensiei
extrahepatice (adenopatii abdominale, metastaze pulmonare), a icterului, a ascitei, a
trombozei portale. De asemenea, având în vedere riscul crescut de insuficienţă hepatică
postprocedurală în cazul unui volum tumoral ce depăşeşte 50% din volumul hepatic, a
transaminazelor crescute sau a bilirubinei peste 2mg/dl, aceşti pacienţi nu au fost beneficiat de
tratament prin CHEAT.

a.

b.

c.

d.

Fig. 1 Arteriografie selectivă:
a) arteriografie selectivă a arterei hepatice - datorită prezenţei formaţiunii tumorale în
lobul stâng hepatic, cu noduli fiică în lobul drept, cateterismul supraselectiv nu este
necesar; b) arteriografie selectivă a trunchiului celiac - opacifierea arterei splenice, cu
absenţa vizualizării arterei hepatice; c) arteriografie selectivă a arterei mezenterice
superioare - artera hepatică cu originea din artera mezenterică superioară;
d) cateterism selectiv a arterei hepatice drepte cu evidenţierea vascularizaţiei
tumorale.

Din punct de vedere al caracteristicilor tumorale, leziunile tratate prin CHEAT au avut
dimensiuni de 5 – 18 cm, dar leziunile cu diametre mai mari de 10 cm au fost incluse în lotul
de studiu în prima parte a intervalului. Cel mai frecvent tip macroscopic a fost cel
macronodular (52 cazuri), urmat de tipul multinodular (19 cazuri), nodular conglomerat (9
cazuri) şi difuz (2 cazuri).
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Diagnosticul imagistic pre-procedural a fost realizat prin metode secţionale (ecografie
+ computer tomografie +/- imagistică prin rezonanţă magnetică).
Procedura s-a efectuat prin tehnica Seldinger, cu abord femural. A fost preferat
abordul femural drept la primele proceduri şi cel stâng în cazul obstrucţiei arterei femurale
drepte sau după câteva proceduri [3-4], datorită apariţiei fibrozei. În afara trusei introductoare
femurale, s-au mai utilizat fire ghid şi catetere Cobra sau multipurpose 4 şi 5 F (pentru
abordul selectiv şi supraselectiv al arterei hepatice). Materialele folosite pentru
chemoembolizare au fost: Lipiodol UF 5–10 ml; Gelaspon particule (obţinute prin
scarificare); citostatic (Farmorubicin: 50–100 mg; Mitomycin C: 5–10 mg).
Ca prim timp al procedurii, s-a efectuat de rutină arteriografia trunchiului celiac şi al
arterei mezenterice superioare, în vederea identificării vascularizaţiei tumorale şi a variantelor
anatomice. A urmat cateterismul selectiv sau supraselectiv al arterei hepatice proprii (în 54 de
cazuri, dintre care 45 cu originea din trunchiul celiac şi 9 cu originea din artera mezenterică
superioară) (Fig. 1 a-d), al arterei hepatice drepte sau al ramurilor sale (în 19 cazuri) (Fig. 2
a-d) şi al arterei hepatice stângi (în 10 cazuri). După poziţionarea cateterului, cât mai selectiv
posibil, s-a efectuat angiografia supraselectivă pentru confirmarea poziţiei cateterului şi a
excluderii prezenţei ramurilor vasculare nevizate de gestul terapeutic sau care trebuie evitate
pentru limitarea sindromului postembolizare. Absolut obligatorie pentru efectuarea CHEAT
este plasarea cateterului distal de originea arterei gastroduodenale.

a.

b.

c.

d.

Fig. 3 Cateterism selectiv al arterei hepatice drepte şi a ramurilor sale:
a) caterizarea a. hepatice drepte - vascularizarea nodulaţiei tumorale din ramurile
segmentelor V şi VIII; b) Arteriografie hepatică: vizualizarea vascularizaţiei tumorale de
tip multinodular în lobul drept hepatic; c) cateterism selectiv a arterei hepatice drepte vascularizaţie tumorală cu originea în ramurile segmentare V, VI şi VIII; d) arteriografie
hepatică dreaptă la un pacient cu recidivă după hepatectomie stângă pentru hepatom;
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Următorul timp al procedurii a fost injectarea lentă (5-10 minute), intra-arterială, a
emulsiei chimioterapic + emboligen, urmărind prin fluoroscopie intermitentă fluxul şi
distribuţia acesteia; procedura s-a întrerupt când s-a evidenţiat stagnarea sau refluxul emulsiei
(Fig. 3 a,b). Substanţele utilizate au fost: emulsie de lipiodol + chimioterapic în 43 cazuri,
emulsie lipiodolată de chimioterapic, urmată de embolizarea cu particule de Gelaspon în 17
cazuri, amestec de Gelaspon cu chimioterapic în 2 cazuri. În 20 de cazuri, datorită variantelor
anatomice sau volumului tumoral prea mare, ce a făcut inutilă abordarea selectivă, s-a optat
pentru injectarea intraarterială doar a chimioterapicului.
În final, arteriografia de control a evaluat embolizarea ramurilor terminale şi aspectul
fluxului în ramurile principale, iar radiografia de hipocondru drept a evaluat distribuţia
lipiodolului intrahepatic şi intratumoral (Fig. 3 c,d).

a.

b.

c.

d.

Fig. 3 Arteriografie hepatică dreaptă
a) vacsularizaţie tumorală; b) stagnarea emulsiei lipiodolate în ramurile arteriale,
indicând sfârşitul procedurii; c) tumorali hipervascularizaţi; d) controlul
fluoroscopic al injectării emulsiei lipiodolate - concentrarea emulsiei în nodulaţia
tumorală;

Urmărirea post-CHEAT a inclus monitorizarea clinică, timp de 1-3 zile, a sindromului
post-embolizare, monitorizarea biologică (la 3 săptămâni post-procedural) şi imagistică
(ecografie Doppler color la 24 h şi/sau CT la 48 h pentru aprecierea rezultatelor imediate şi
ecografie la 3-4 săptămâni pentru aprecierea vascularizaţiei tumorale şi a planificării secvenţei
de tratament).
REZULTATE
La cei 82 de pacienţi din lotul de studiu s-au efectuat în total 189 de proceduri (1-6
proceduri/pacient), cu un procent important de pacienţi (65 – 79,26%) care au beneficiat
numai de 1 – 3 proceduri (Tabel I).
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Rezultatele imediate (reducerea vascularizaţiei tumorale) au fost confirmate imagistic
prin controlul angiografic post-embolizare şi prin ecografia abdominală efectuată la 24h, cu
evidenţierea gazului şi a necrozei tumorale, precum şi reducerea vascularizaţiei la studiul
Doppler în toate cazurile în care s-a injectat amestecul emboligen. Distribuţia emulsiei a fost
evaluată prin radiografia de hipocondru drept (la toate cele 60 de cazuri la care s-a utilizat
lipiodol) şi prin examen CT la 48 h (la 42 de pacienţi), cu evidenţierea distribuţiei lipiodolului
intratumoral, intrahepatic, extrahepatic. Lipiodolul a fost distribuit predominant intratumoral
în 36 de cazuri din cele 42 examinate prin CT, cu o distribuţie intensă şi omogenă în 24 de
cazuri (Fig. 4). Distribuţia intrahepatică extratumorală a fost observată în 6 cazuri, toate cu
aspect hipovascularizat al tumorii la examenul angiografic pre-procedural (Fig. 5). În 6 cazuri,
examenul CT postprocedural a permis depistarea unor noi noduli fiică, ce au captat emulsia
lipiodolată (Fig. 3c, 6). La un pacient, controlul CT a evidenţiat prezenţa lipiodolului în splină
şi peretele gastric.
Tabel I
Numărul procedurilor CHEAT efectuate la pacienţii din lotul de studiu.

Nr.
proceduri
Nr.
pacienţi

a.

1

2

3

4

5

6

38

7

20

10

5

2

b.

Fig. 4 Examen CT pre- şi post CHEAT
a) Hepatom segment VI: examen CT + contrast intravenos; b) Control CT nativ la 48 de ore
post-embolizare: concentrarea emulsiei lipiodolate predominant în nodulaţia tumorală, cu
delimitarea unor noduli fiică adiacenţi.

Sindromul post-embolizare (febră, dureri abdominale, vărsături, ileus) a fost minor şi
remis sub tratament simptomatic (hidratare, antiemetice, analgezice) în 77 de cazuri.
Efectele asupra volumului tumoral au fost pozitive în 25 (30,4%) din cazuri, după prima
secvenţă CHEAT, controlul la 3-4 săptămâni postprocedural evidenţiind răspuns parţial sau
minor. În 24 (29,2%) din cazuri, nu s-au înregistrat modificări ale volumului tumoral.
Ecografia Doppler color efectuată la 3-4 săptămâni postprocedural a arătat, după prima
secvenţă terapeutică, prezenţa vascularizaţiei tumorale în 44 de cazuri, în principal de tip
periferic, indicând necesitatea continuării tratamentului (Fig. 7).
Complicaţiile întâlnite pe lotul de studiu au fost: vasculare în 5 cazuri (4 pacienţi cu
hematom la locul puncţiei şi 1 pacient cu leziuni de arterită la nivelul arterei hepatice proprii
după a treia secvenţă CHEAT), locale (2 pacienţi cu colecistită remisă sub tratatament
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conservator) şi generale (1 pacient cu stare generală alterată 3 săptămâni după CHEAT, 1
pacient cu ileus persistent tratat conservator). Pe lotul de studiu s-a înregistrat un deces
postprocedural precoce, prin infarct miocardic acut.
Rezultatele la distanţă sunt dificil de apreciat, datorită lipsei unui protocol strict de
monitorizare a pacienţilor. Dar, perioada de monitorizare în clinica noastră a fost de 1- 32
luni. Rezultate slabe s-au înregistrat pentru leziunile hipovascularizate, tipul difuz şi leziunile
cu dimensiuni mari (peste 50% din volumul hepatic), în toate aceste cazuri efectuându-se, în
general, o singură secvenţă CHEAT, fără stabilizarea volumului tumoral.

a.

b.

c.

Fig. 5 Distribuţia intrahepatică extratumorală a contrastului
a) Arteriografie hepatică dreaptă: macronodul tumoral cu vascularizaţie predominant periferică şi absenţa
vascularizaţiei intratumorale; b) Radiografie de hipocondru drept la sfârşitul procedurii: concentrare slabă
a emulsiei lipiodolate în nodulaţia tumorală; c) Examen CT de control: concentrare slabă a lipiodolului în
periferia leziunii, corespunzătoare vascularizaţiei.

Fig. 6 Examen CT de control, post-procedural
Acelaşi pacient ca în Fig. 3: concentrarea emulsiei lipiodolate în nodulii tumorali, cu depistarea unor
noi noduli fiică adiacenţi.

DISCUŢII
Principiul CHEAT a rezultat din combinarea a două proceduri: embolizarea
terapeutică şi administrarea intraarterială a agentului chimioterapic. În 1976, Goldstein a
raportat utilizarea embolizării terapeutice în tratamentul tumorilor abdominale, utilizând ca
agent emboligen particule de gelaspon. Studiile efectuate asupra emulsiei de citostatic cu
substanţă de contrast lipiodolată, injectată intraarterial în CHC, au arătat că această emulsie
este stabilă şi eliberează lent citostaticul. Un studiu publicat de Takayasu, în 1987, a comparat
rezultatele trataamentului intraarterial cu lipiodol, cu emulsie lipiodolată şi cu emulsia
lipiodolată urmată de embolizare cu particule de gelaspon, rezultatele fiind mai bune (necroză
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mai extinsă) în grupul pacienţilor la care injectarea emulsiei de lipiodol şi citostatic a fost
urmată de injectarea de gelaspon [3].
Această metodă de tratament are avantajul că poate fi repetată, numărul total de
proceduri şi frecvenţa lor variind în diferite studii. Numărul mare de pacienţi din lotul de
studiu la care nu s-a putut efectua decât o procedură CHEAT se explică prin criteriile mai
puţin riguroase de selecţie în prima parte a intervalului (includerea unor pacienţi cu volum
tumoral important sau cu funcţie hepatică deteriorată), precum şi prin excluderea, după prima
procedură, a pacienţilor la care beneficiul a fost redus (tumoră hipovascularizată cu
concentrarea lipiodolului predominant intrahepatic extratumoral, variante anatomice ce nu au
făcut posibil cateterismul selectiv) sau la care s-a produs o degradare a funcţiei hepatice.

a.

b.
Fig. 7 Examen ecografic pre- şi
postprocedural
a) Examen ecografic de diagnostic:
nodul tumoral de 6 cm; b) Examen
ecografic de control la 3 săptămâni
postprocedural: nodul cu structură
neomogenă şi dimensiuni staţionare; c)
Ecografie
angio-power:
reducerea
vascularizaţiei
intratumorale,
cu
persistenţa vascularizaţiei periferice.

c.

Distribuţia lipiodolului la studiul CT postprocedural se corelează cu gradul
vascularizaţiei tumorale. Captarea intensă şi omogenă a lipiodolului se corelează cu un
răspuns complet la procedură (amputarea vaselor tumorale, demonstrată şi prin ecografia
Doppler color şi examenul IRM cu substanţă de contrast), în timp ce distribuţia parţială şi
neomogenă se corelează cu persistenţa ţesutului neoplazic vascularizat [4,5]. Extensia
distrucţiei tumorale după CHEAT este dificil de evaluat. Rata necrozei tumorale variază în
diferite studii de la distrucţie minimă până la 100% [6]. Examenul IRM cu secvenţe de
difuziune permite detectarea neinvazivă a regiunilor cu celule tumorale viabile [6]. Rata
recurenţei locale este de 18% şi 30% la 1 şi, respectiv, 3 ani [7].
Supravieţuirea după CHEAT este de 54% la 88% la 1 an şi scade la aproximativ 18 50% la 3 ani [6,7]. Există şi studii randomizate multicentrice care au arătat că nu există o
diferenţă statistic semnificativă între supravieţuirea pacienţilor trataţi prin CHEAT şi cei
netrataţi, în ciuda progresiei tumorale mai lente şi chiar a scăderii incidenţei invaziei portale,
decompensarea hepatică fiind comparabilă [8,9]. Variaţiile procentelor din diferite studii sunt
explicate şi prin heterogenitatea loturilor de studiu, în special în ceea ce priveşte funcţia
hepatică, stadiul Okuda fiind criteriul cel mai util în aprecierea acesteia [4]. În plus, recurenţa
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poate fi determinată şi de afectarea hepatică de bază (ciroză) sau de extensia tumorii pe cale
portală, cu apariţia nodulilor fiică la distanţă de tumora primară [2,4].
CONCLUZIE
CHEAT este o metodă paleativă pentru cazuri selectate de CHC inoperabil, care,
efectuată în condiţiile unei selecţii riguroase a pacienţilor şi a unei tehnici corecte, poate duce
la reducerea sau stabilizarea tumorii în peste 60% din cazuri, cu complicaţii reduse.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
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FISTULA SIGMOIDO-VEZICALĂ – CAZ CLINIC
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SIGMOIDO-VEZICAL FISTULA – CASE REPORT (Abstract): A 61 years old woman was admitted in our
surgical unit, complaining of diffuse abdominal pain for about 2 month, fever temperature as high as 38.5
degrees C, faecaluria and disuria. The preoperative assessment of colo-vesical fistula was optimally performed
by a combination of clinical examination, ultrasonography, sigmoidoscopy, barium enema and computed
tomography. A decision was taken to operate. The presence of a large mass at the level of the sigmoid, including
an ileal loop, the vesical and the sigmoid itself, was discovered. It was thought appropriate to perform a
segmentary sigmoidectomy with end to end anastomosis and a two layer cystoraphy. Postoperative course was
uneventful, with 12 days hospital stay and healing. The pathological examination confirm the diagnostic of colic
diverticulosis and diverticulitis.
KEY WORDS: COLON, DIVERTICULA, DIVERTICULITIS, SIGMOIDO-VEZICAL FISTULA
Corespondenţă: Dr. C. Lupaşcu, Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, Bd. Independenţei nr. 1, Iaşi,
700111; e-mail: cristianlupascu@hotmail.com*

INTRODUCERE
Fistula colo-vezicală reprezintă o complicaţie a unei afecţiuni inflamatorii sau
tumorale la nivelul micului bazin. Dintre bolile inflamatorii, diverticuloza sigmoidiană
complicată cu sigmoidită, este cel mai frecvent incriminată, deşi au fost citate etiologic atât
rectocolita ulcero-hemoragică cât şi boala Crohn. Deşi diagnosticul clinic este de mare
probabilitate în contextul existenţei pneumaturiei şi a fecaluriei, mulţi dintre aceşti pacienţi
necesită folosirea unor mijloace complementare de diagnostic şi\sau investigaţii
preterapeutice. Diagnosticul pozitiv odată formulat, indicaţia de intervenţie chirurgicală poate
fi formală [1]. Scopul acestei prezentări de caz este de a semnala aspectele clinice
caracteristice ale unei fistule sigmoido-vezicale, mijloacele imagistice de confirmare a
diagnosticului precum şi problemele de tactică şi tehnică chirurgicală ridicate de acest tip de
complicaţie.
MATERIAL SI METODĂ
Pacienta T.M. în vârstă de 61 de ani a fost spitalizată în Clinica I Chirurgie Iaşi în luna
iulie 2005, prin transfer de la Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie (I.G.H.) Iaşi.
Pacienta prezenta dureri abdominale difuze, cu intensitate sporită în hipogastru, datând de
peste 2 luni, febră de peste 38° C, polakiurie cu tenesme vezicale, disurie şi fecalurie. Din
antecedente, reţinem episoade frecvente de infecţie urinară şi o intervenţie chirurgicală
abdominală pentru un presupus chist ovarian efectuată într-un alt serviciu, cu aproximativ o
lună înaintea internării la I.G.H. Iaşi.
La examenul general nu se pun în evidenţă modificări semnificative, cu excepţia unei
obezităţi de gradul II. Examenul local al abdomenului evidenţiază un panicul adipos bogat
reprezentat, cu existenţa unei plăgi operatorii mediană, subombilicală, în curs de cicatrizare;
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de asemenea, se constată dureri difuze, nesistematizate, cu intensitate maximă la nivelul
hipogastrului, fără palparea vreunei mase abdominale evidente. Micţiunea este dificilă,
dureroasă, însoţită de tenesme iar urina este tulbure (conţinut fecaloid). Probele de laborator,
hematologice şi biochimice erau în limite normale.
Examenul ecografic abdominal (Fig. 1) evidenţiază un ficat steatozic, discret mărit de
volum, iar intravezical o imagine hiperecogenă de cca. 21 mm şi alte câteva mai mici (resturi
de bariu sau fecaloame intravezicale).

Fig. 1 Ecografie preoperatorie
imagine hiperecogenă intravezicală

Recto-sigmoidoscopia arată diverticuloză colonică, aspect de diverticulită cu
îngustarea cvasitotală a lumenului sigmoidian, explorarea devenind ulterior imposibilă
datorită durerilor acuzate de pacientă.
Irigografia (Fig. 2) confirmă existenţa imaginilor multiple de diverticuli sigmoidieni,
aspectul edematos al mucoasei colice şi existenţa unei fistule sigmoido-vezicale, care duce la
umplerea vezicii urinare cu substanţă de contrast.

Fig. 2 Irigografie preoperatorie
în cerc, traiectul fistulos

La examenul computer tomografic (CT) al pelvisului, pe secţiunile efectuate după
clisma baritată şi fără substanţă de contrast administrată intravenos, se observă prezenţa
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contrastului şi aerului în interiorul vezicii urinare (Fig. 3). Nu se evidenţiază un traiect fistulos
propriu-zis. De asemenea, CT relevă diverticuli de mici dimensiuni pe colonul sigmoid.
În acest context clinic şi imagistic, diagnosticul pozitiv este de diverticuloză
sigmoidiană cu diverticulită complicată cu fistulă sigmoido-vezicală. Se decide intervenţia
chirurgicală. După o pregătire preoperatorie adecvată, incluzând antibioterapie şi o corectă
pregătire a colonului, se intervine chirurgical printr-o laparotomie mediană subombilicală
prelungită supraombilical. Intraabdominal se descoperă un bloc sclero-inflamator pelvin în
care sunt înglobate colonul sigmoid şi rectul, ultimele două anse ileale, vezica urinară la
nivelul feţei sale posterioare, uterul şi marele epiploon.

Fig. 3 Computer tomografie preoperatorie după clismă baritată, fără
administrare intravenoasă de substanţ ă de contrast.
prezenţa aerului (săgeata albă) şi a contrastului (săgeata galbenă) în vezica urinară

Disecţia atentă a acestor elemente permit izolarea ileonului şi uterului, care este
hipotrofic, involuat, mult coborât în pelvis. La nivelul sigmoidului inferior (care are peretele
mult îngroşat şi inflamat, cu diverticuli) se deschide o comunicare îngustă între sigmoid şi
vezica urinară. Breşa vezicală este de mici dimensiuni, cu margini anfractuoase, scleroase,
permiţând introducerea prin ea a unui explorator metalic care pătrunde facil în vezică. După
excizia traiectului fistulos vezical în ţesut sănătos, se suturează breşa vezicală în 2 planuri cu
acid poliglicolic 3-0, în fire separate, sub protecţia unei sonde Foley 12 Ch. După izolarea
sigmoidului patologic, se identifică ureterul de pe partea stângă şi se izolează de atmosfera
sclero-inflamatorie. Se procedează la o rezecţie sigmoidiană segmentară până în ţesut sănătos,
cu anastomoză temino-terminală în 2 planuri. Controlul etanşeităţii suturii vezicale s-a realizat
prin instilarea de albastru de metilen pe sonda urinară. Drenajul cavităţii peritoneale şi
parietorafia anatomică încheie intervenţia chirurgicală.
Examenul anatomo-patologic a confirmat existenţa a numeroşi diverticuli pe piesa de
exereză sigmoidiană, cu granuloame giganto-celulare de corp străin în centrul unor microabcese, unele dintre ele constituite prin distrugerea totală a unor diverticuli de mucoasă. Nu
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existau aspecte tumorale maligne la nivelul traiectului fistulos, a piesei de exereză sau a
ganglionilor limfatici adiacenţi. Evoluţia postoperatorie a fost simplă, cu menţinerea sondei
urinare timp de 10 zile şi externarea pacientei la 12 zile postoperator.
DISCUŢII ŞI CONCLUZII
Fistula sigmoido-vezicală este o consecinţă relativ frecventă a diverticulozei
complicate cu diverticulită sigmoidiană. Etiologia diverticulară a fistulei colo–vezicale este
mai frecventă decât boala Crohn sau cancerul. La femei această fistulă apare mai ales în
condiţiile în care pacienta are o histerectomie în antecedente [2].
Simptomatologia clinică include infecţii urinare recurente, fecalurie şi pneumaturie
[3]. În contextul unei obstrucţii a tractului urinar inferior (hipertrofie de prostată la bărbaţi),
aceasta fistulă se poate complica prin infecţii urinare ascendente şi sepsis. Computer
tomografia este explorarea imagistică de bază în stabilirea diagnosticului, prin evidenţierea
aerului în vezică şi eventual existenţa substanţei de contrast la acest nivel după administrarea
ei transrectală.
Irigografia evidenţiază traiectul fistulos la mai puţin de 50% dintre cazuri. Cistoscopia
(care nu a fost efectuată la cazul prezentat), poate arăta leziuni de cistită sau edem bulos la
nivelul ariei fistuloase. Colonoscopia este necesară pentru excluderea unei neoplazii colice şi
ghidarea atitudinii chirurgicale.
Tratamentul chirurgical al unei fistule colo-vezicale cauzate de diverticulită constă în
excizia segmentului de colon conţinând perforaţia. Un rol esenţial trebuie acordat identificării
ureterelor, unii autori preferând o cateterizare imediat preoperatorie a acestora prin
cistoscopie [4].
Dacă fistula interesează vezica urinară, defectul parietal vezical poate fi suturat
primar, iar dacă breşa nu este de dimensiuni semnificative, cateterismul vezical cu sondă
Foley menţinută timp de 10 zile poate fi suficient pentru închiderea spontană a fistulei [5].
Dacă inflamaţia locală nu este foarte severă şi extinsă, operaţia se poate efectua într-un singur
timp constând în rezecţia sigmoidiană cu anastomoză primară. În caz contrar, este de preferat
efectuarea unei rezecţii colice de tip Hartmann, urmând ca restabilirea continuităţii digestive
să se facă într-un timp ulterior; alternativa este o rezecţie colică cu anastomoză primară
protejată de o colostomie temporară proximală. În rare situaţii, procesul inflamator local şi
sepsisul nu permit efectuarea în siguranţă a unei rezecţii sigmoidiene, astfel încât se recurge la
efectuarea unei colostomii laterale deasupra zonei de perforaţie [6].
1.
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OCCLUSIVE SYNDROME CAUSED BY MESENTERIC VENOUS
INFARCTION, ASSOCIATED WITH RAYNAUD SYNDROME
D. Perju, C. Negru, A. Spiridon
Emergency County Hospital, Bacău
OCCLUSIVE SYNDROME CAUSED BY MESENTERIC VENOUS INFARCTION, ASSOCIATED WITH
RAYNAUD SYNDROME (Abstract): Mesenteric infarction, a rare process in young, presents with unspecific
clinical features of which abdominal pain and obstipation are dominant. Because many clinicians are unfamiliar
with the condition, they fail to diagnose it early; the subsequent negative course then requires intestinal
resection. We describe the case of a young private with acute abdominal pain and obstipation, diagnosed
intraoperatively with extensive enteromesenteric infarction of venous type. Small bowel resection of almost half
of the total length was sufficient and curative regardless the performance of the anastomosis with the last ten
centimeters of the ileum.
KEY WORDS: MESENTERIC ISCHAEMIA, RAYNAUD SYNDROME
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INTRODUCTION
Enteromesenteric infarction is not a single entity, but rather a syndrome that includes:
complete occlusion or stenosis of the mesenteric arteries by embolism, thrombosis or
obliterative disease, thrombosis of the mesenteric veins, prolonged splanchnic vasospasm
becoming intractable.
The relative incidence of mesenteric arterial as opposed to venous occlusions is not
known, as well as the clinical distinction of each precise type is often difficult. It has been
estimated that 15 - 20% of the mesenteric vascular obstructions are due to primary venous
thrombosis and almost 50% to primary arterial occlusion; in the remaining 30 - 35% of cases
intestinal infarction occurs in the absence of major arterial or venous occlusion [1].
Mesenteric venous thrombosis may be idiopathic, or may evolve secondarily as a
complication of several clinical disorders, such as: intraabdominal infections, hematological
disorders, portal hypertension or abdominal trauma [5].
The idiopathic cases, responsible for 25% of venous thrombosis, have sometimes a
past history of peripheral thrombophlebitis, suggesting a common cause: an inherited
hypercoagulable disorder, such as deficiency of protein C, protein S or antithrombin III [3].
Raynaud syndrome represents the particular situation of vascular disorders dominated
by peripheral vasospasm and evolving with episodic cutaneous color changes from palor to
cyanosis and pink discolorations of the digits, most commonly located at the upper
extremities. The condition occurs in 70 - 90% of cases in women and it is also a characteristic
of the young adults, almost all younger then age 40. Over 50% of patients with severe
Raynaud symptoms have documented autoimmune disease [3].
The correlation between the two distinct entities may be illustrative according to the
physiopathological bases.
CASE REPORT
A twenty years old man with a past history dominated by viral hepatitis type A,
Raynaud syndrome, interstitial pneumonia and frequent respiratory infections, was seen at the
*
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emergency service of the hospital for acute periombilical pain, obstipation, nausea and
vomissements. The acute onset was claimed to appear early in the morning at five o’clock,
after a previous day with prolonged exposure to low temperatures (8 hours in outside winter
conditions ) and increased physical effort with mild Raynaud manifestations. The pain was
intense, continuous, not alleviated by any position or by vomissements, partially decreased by
antispastic drugs. The patient was admitted at the internal medicine service in the same
morning, but the pain increased progressively and radiated in both lumbar regions, then it
became somehow located in the right flank and iliac fosa. In the evening a surgical
examination was requested and physical examination revealed a painful abdomen, slightly
distended, with maximum intensity of the pain and tenderness in the right flank and right iliac
fosa. Apart from these, a moderate splenomegaly was identified in the left hypochondrium
and a peripheral micropolyadenopathy in the inguinal and axillary regions. Auscultation
revealed decreased peristaltic sounds.
Although the routine blood studies were normal, except a mild metabolic acidosis, the
patient was transferred in the surgical service, being suspected with acute appendicitis.
Abdominal X ray showed air-fluid levels and some distended loops of small bowel.
Few hours later the patient was operated under general anesthesia. Laparotomy has
established the final diagnosis according with the aspect of the distal half of the small bowel,
sparing only the last 10 cm of the ileum and almost the entire jejunum. The involved loops
were distended, edematous, cyanotic, aperistaltic, with congestion of the correspondent
mesentery. A second degree splenomegaly was confirmed intraoperatively. An extended
enteral resection was performed with a two layers side to side jejuno-ileal anastomosis, with
the last 10 cm of the ileum.
The postoperative course was favorable, with moderate difficulty in regaining the
intestinal peristalsis. Postoperative ileus was overcome in the sixth day only with therapeutic
enemas and parasympathomimetic drugs. Heparin therapy was started immediately after the
operation at high doses for seven days, and then switched on oral anticoagulants. High dose
antibiotherapy with piperacillin and metronidazol was administered for five days during the
postoperative period.
Further investigations were made attempting to define the etiology of the infarction.
Blood analysis revealed moderate leucocytosis 15,000/mm3, hepatocitolysis (ALT = 230
UI/L, AST = 190 UI/L ), slightly elevated erythrocyte sedimentation rate 20 mm/h and normal
electrophoresis. The urine sediment presented rare leucocytes, erythrocytes and albumin. The
patient was referred from the hospital in the eighth postoperative day.
DISCUSSION
Mesenteric infarction is an unusual condition in young adults, but the diagnosis must
be considered as a real alternative in every case of atypical abdominal pain and obstipation,
when there are enough doubts about more common possible diagnosis [2, 4].
Leucocytosis which characterizes somehow the pathologic condition of a mesenteric
infarction, could have a late appearance, with a considerable delay from the irreversible
necrosis of the bowel. Therefore, in such doubtful conditions, the leading element guiding
towards the operation should be the progressive pain, without any significant relief on usual
analgesics. It is preferable to perform a laparotomy, or even better a laparoscopy, anytime
when a suspicion about the existence of a vascular enteral pathology is raised, obviously, if
the emergency service has not the possibility of CT (computed tomography). Ultrasound
exam lacks enough specificity and accuracy in identifying the edema of the involved loops,
with the characteristic aspect described in literature as thumb printing [2].
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An early diagnosis is extremely important as a mean of decreasing the necessity for
bowel resection imposed by necrotic irreversible lesions. Early high doses heparin therapy
could have spectacular effects in situations of reversible ischemia [3].
Another goal of the postoperative study was to confirm the diagnosis of venous
mesenteric infarction by hystopathological examinations, excluding the possibility of some
type of necrotizing or toxic enteritis. Anatomopathological examination showed hemorrhage
and hemorrhagic necrosis involving all the layers of the intestinal wall, associated with edema
and inflammatory infiltrate; small vessels at the edge of the mesentery were obstructed with
thrombi.
The next step was to establish the correlation between the mesenteric infarction,
splenomegaly and Raynaud syndrome on physiopathological basis. Elevated values of
transamynases associated with splenomegaly guided the clinical thought towards cirrhosis
with portal hypertension, as a favoring factor of the venous infarction. Instead, during the
postoperative course, splenomegaly vanished, proving its congestive nature. Moreover, the
echografic appearance of the liver, spleen and portal vein were normal, sustaining the normal
macroscopic aspect of the liver found during the operation. Thus, the diagnosis of liver
cirrhosis became improbable.
Raynaud syndrome could be a convincible favoring factor of the mesenteric venous
infarction, as well as a prolonged arterial mesenteric vasoconstriction developed on low
temperatures, could induce a venous stasis in the splanchnic territory, due to the absence of
the propulsive force before the vein (“vis a tergo”). The hypothesis is sustained with the
clinical manifestations of the disease during the previous day before the onset. Venous stasis
was probably followed by venous thrombosis in the portal venous system, with different
degrees of obstruction. Postoperative heparin therapy was responsible for the spectacular
remission of the splenomegaly. [3]
Regarding the anastomosis with the last ileal loop, it seems the classical critical area
of Treves was overemphasized; usually, the last 1 - 2 cm of the ileum are insufficient
vascularized, but more proximal, a side to side anastomosis could be performed safely.
CONCLUSSION
Raynaud syndrome and probably other more vasculospastic disorders could precipitate
the development of severe ischemic lesions in splanchnic territory.
1.
2.
3.
4.
5.
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LE TRAITEMENT CHIRURGICAL D`UNE MANIFESTATION RARE
DU SYNDROME MARFAN, LA RUPTURE D`UN ANEVRYSME DE
L`AORTE ABDOMINALE
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SURGICAL MANAGEMENT OF A RARE CASE OF MARFAN SYNDROME - THE RUPTURE OF AN
ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM (Abstract): We present a rare manifestation of the Marfan syndrome.
A 33 years old woman with a 10 cm diameter juxta-renal aortic aneurysm ruptured in the retro peritoneum
arrived in hemorrhagic shock. Surgery was performed in emergency by thoraco-phreno-laparatomy, the
aneurysm was resected and a 20 mm Dacron tube was sutured between the origin of the renal arteries and the
aortic bifurcation. Rapid thoracic aortic cross-clamping to stop the hemorrhage and good aneurismal exposure by
the division of the left renal vein was the key of this successful management. The patient recovered without any
complication. Rupture of the abdominal aortic aneurysm is a life threatening complication which requires a rapid
diagnosis and an emergency treatment by open surgery or by endovascular stent grafting. We present the surgical
strategy in our case.
KEY WORDS: MARFAN SYNDROME, ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM RUPTURE
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INTRODUCTION
L`anévrysme de l`aorte abdominale chez les jeunes est une manifestation rare du
syndrome décrit par Antoine Marfan. Les manifestations cardiovasculaires les plus répandues
sont les dilatations de l`aorte ascendante avec insuffisance aortique et rupture ou dissection
aortique avant l`âge de 35 ans. Nous présentons le cas d`une jeune femme de 33 ans avec un
anévrysme d`aorte abdominale de 10 cm de diamètre, rompu dans le retropéritoine. La
particularité de ce cas est l`association d`une forme rare de syndrome Marfan, l`anévrysme de
l`aorte abdominale, avec une complication catastrophique de la pathologie anévrysmale, la
rupture. Seulement les patients avec des ruptures couvertes par le retropéritoine arrivent en
vie a l`hôpital et le diagnostique doit être posé rapidement devant la suspicion clinique. Une
écographie abdominale ou le scanner abdominal avec injection de contraste sont suffisantes
pour confirmer le diagnostique et justifier l`intervention chirurgicale. Le taux de survie après
les interventions en urgence pour les anévrysmes abdominales rompus varient entre 62,4% [1]
et 46,3% [2]. Les facteurs associés avec un mauvais pronostique sont une pression systolique
a l`arrivée <95mmHg, oligurie, état comateux, hématocrite <29% et créatinine > 180 micro
mol/l.
CAS CLINIQUE
Une femme de 33 ans a été diagnostiquée dans un autre hôpital avec un anévrysme
d`aorte abdominale rompu et elle a été adressée dans notre service. Elle était arrivée en état de
choc hémorragique et en oligurie, 24 heures après le début des symptômes, avec une pression
systolique de 70 mmHg, un taux d`hématocrite de 14%, un taux d`hémoglobine dans le sang
de 4,6 g/dl et elle était consciente. L`aspect général était celui du syndrome Marfan: grande
taille, 180 cm, arachnodactilie, elle avait été opérée à un jeune âge des dilatations variqueuses
*
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bilatérales aux membres inférieures et dans sa famille son frère avait décède à 21 ans d`une
dissection aortique et son père était décédé aussi à 47 ans d`une morte subite. Le diagnostique
de syndrome Marfan a été posé dans un autre hôpital sur une écographie abdominale et un
scanner abdominal avec injection de contraste qui montrait un anévrysme d`aorte abdominale
de 10 cm de diamètre, situé entre l`origine des artères rénales et la bifurcation aortique, rompu
dans le retropéritoine (Fig. 1). Il y avait un énorme hématome retropéritoneal qui englobait
l`origine des artères rénales et de l`artère mésentérique supérieure et qui infiltrait l`espace
retropéritoneal gauche tout en poussant la veine cave inférieure loin vers la droite (Fig. 2).

Fig. 1 Le collet anévrysmal supérieur après
l`origine des artères rénales.

Fig. 2 L` anévrysme avec un diamètre de 10 cm
et l`hématome retropéritoneal.

La stratégie chirurgicale dans ce cas a été d’arrêter rapidement l`hémorragie par un
clampage de l`aorte thoracique et de faire en suite la mise-à-plat greffe de l`anévrysme. La
patiente a été installée en décubitus dorsal avec une rotation légère du thorax vers la droite. La
voie d`abord a été une thoraco-phréno-laparotomie: thoracotomie dans le 7-ème espace avec
une laparotomie médiane et une phrénotomie radiaire jusqu`aux piliers du diaphragme.
L`exposition de l`aorte thoracique et abdominale était difficile à cause de l`énorme hématome
retropéritoneal qui poussait le colon descendent vers la ligne médiane et infiltrait tout
l`espace entre le diaphragme et la vessie urinaire.
L`aorte thoracique a été clampé après héparinisation générale avec 5000 UI et en suite
on a aborde le collet supérieur anévrysmal. L`exposition de celui-ci a été seulement possible
après la section de la veine rénale gauche, parce que l`anévrysme commençait immédiatement
après l`origine des artères rénales. L`aorte abdominale a été clampé en zone saine, au ras des
artères rénales, et à l`origine des artères iliaque et en suite le clamp thoracique a été enlevé.
L`anévrysme a été ouvert et on a trouvé une longue rupture longitudinale sur toute la
longueur de la paroi postérieure de l`anévrysme Après l`hémostase des artères lombaires on a
réalisé la mise-à-plat greffe de l`anévrysme avec suture d`une prothèse de Dacron de 20 mm.
L`anastomose supérieure a été faite au ras du clamp et une artère polaire inférieure a été
réimplantée. L`anastomose inférieure a été réalisé au niveau de la bifurcation aortique et
l`artère mésentérique inférieure a été réimplantée sur le tube de Dacron, malgré un reflux
correct, pour améliorer la perfusion colique chez cette patiente qui a eu des longs épisodes
d’hypotension. Le sang a été récupéré pendant l`intervention avec un cell-saver qui a traité
plus de 7500 ml de liquide aspiré et la patiente a été massivement transfusée avec du sang et
des produits dérivés. Le tube de Dacron a été recouvert par la coque anévrysmale et
l`intervention est finie par la reconstruction du diaphragme et la fermeture de la thoracotomie
et de la laparotomie. Le drainage a été assuré par un drain thoracique en aspiration, et par
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deux tubes abdominaux, places dans le retropéritoine et dans l`espace de Douglas. Les drains
ont été retirés le 5ème jour postopératoire.
La radiographie thoracique post-opératoire a montré une image normale de la coupole
diaphragmatique gauche et l`écographie abdominale retrouvait une prothèse de Dacron
normalement implantée et la régression progressive de l`hématome retropéritoneal.
Le bilan pour la maladie de Marfan chez cette patiente a montré une aorte ascendante
qui mesurait 25 mm au niveau d’anneau aortique, 40 mm au niveau des sinus des Valsalva, 32
mm au niveau de la jonction sino tubulaire, 36 mm pour l`aorte ascendante et 24mm pour la
portion horizontale. Il n`existait pas des dilatations des artères poplitées et l`examen
morphopatologique de la paroi anévrysmale montrait des lésions caractéristiques pour le
syndrome Marfan. Un screening familial pour le dépistage du syndrome Marfan chez les
autres membres de la famille est en cours et la patiente sera surveille aussi pour l`évolution de
son aorte ascendante.
DISCUSSIONS
Les sujets avec syndrome Marfan ont une espérance de vie limitée à 35 ans et le décès
survient à cause de la dissection ou de la rupture d`un anévrysme de l`aorte ascendante.
L`anévrysme de l`aorte abdominale est une manifestation rare du syndrome Marfan et dans le
cas présenté, la découverte anévrysmale a était faite à l`état de rupture parce que la patiente
n`a pas consulté un médecin pour le diagnostique d`une masse abdominale pulsatile.
La rupture d`un anévrysme d`aorte abdominale est une complication qui menace la vie
à cause de l`instabilité et le choc hémorragique. L`abord chirurgical direct de l`aorte
abdominale est gêné par l`hématome retropéritoneal et le succès de l`intervention est assuré
par le clampage rapide de l`aorte avec l`arrêt de l`hémorragie et la stabilisation
hémodynamique. Nous avons préféré le clampage de l`aorte thoracique dans ce cas
d`anévrysme juxtarenal à cause de la simplicité et de la rapidité de cette manœuvre dans un
espace anatomiquement normal. La tentative de clampage abdominal dans ce type
d`anévrysme est très difficile à cause de l`hématome retropéritoneal ce qui rallonge la durée
de l`hémorragie et de l`hypotension et diminuées les chances de sauver le patient.
L`exposition du collet anévrysmal est quasiment impossible sans section de la veine rénale
gauche dans le cas des anévrysmes juxtarenaux. Le drainage veineux du rein gauche se fait
par collatérales. La voie d`abord choisie, la thoraco-phréno-laparatomie est une voie
délabrante qui nécessite un effort de réparation a la fin de l`intervention mais qui permet une
exposition et un clampage rapide de l`aorte.
CONCLUSIONS
Le traitement chirurgical d`un anévrysme rompu reste un défi thérapeutique pour
l`équipe (chirurgien et anesthésiste) à cause de la perte massive et rapide de sang, de
l`instabilité hémodynamique et des problèmes de technique chirurgicale. Les manoeuvres qui
ont permis le sauvetage de la patiente ont été le clampage rapide par thoraco-phrénolaparatomie, la section de la veine rénale gauche pour l`abord du collet anévrysmal et
l`utilisation d`un cell-saver. Le grand diamètre de l`anévrysme et la fragilité vasculaire
caractéristique au syndrome Marfan ont été des difficultés supplémentaires.
1.
2.
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EVALUAREA COMPUTER TOMOGRAFICĂ PRIN RECONSTRUCŢIE
3D A METASTAZELOR HEPATICE
Iuliana Eva, R.C. Tiutiucă
Spitalul Militar Iaşi
EVALUATION OF THE LIVER METASTASIS BY 3D-COMPUTED TOMOGRAPHY (Abstract):
Abdominal spiral computed tomography is the method of choice for the diagnosis of hepatic metastasis,
evaluating lesions even under 10 mm. Treatment depends of the hepatic and extrahepatic spread of disease.
Therapeutical options include surgical ablation (resection, enucleation, crioablation, radiofrequency, liver
transplant) or non-surgical (embolization or chemoembolization, therapeutic aproach through the hepatic artery).
Precise diagnostic and evaluation of the extension of the disease is essential. Views from the 3D technology are
able to determine the hepatic and metastasis volume and to identify the relationship with the vascular elements.
KEY WORDS: LIVER, METASTASIS, 3D-COMPUTED TOMOGRAPHY
Corespondenţă: Dr. Iuliana Eva, e-mail: evaiulia@yahoo.com*

INTRODUCERE
Metastazele hepatice sunt cele mai frecvente tumori hepatice. Tratamentul tumorilor
hepatice primare şi metastatice depinde atât de extensia intra- şi extrahepatică a bolii, precum
şi de rezerva funcţională a ficatului. Opţiunile terapeutice includ procedee chirurgicale şi/sau
nechirurgicale. Procedeele chirurgicale sunt reprezentate de: rezecţie, enucleere, procedee de
ablaţie in situ (crioablaţia, ablaţia prin radiofrecvenţă, ablaţia cu microunde) şi chiar procedee
curative (transplantul hepatic). Metodele nechirurgicale sunt: embolizările, chimioembolizările, alcoolizarea, chimioterapia intra-arterială hepatică, chimioterapia sistemică,
imunochimioterapia etc.
Evaluarea preoperatorie a metastazelor hepatice este foarte importantă pentru alegerea
tratamentului optim. Computer tomografia (CT) este metoda de elecţie pentru aprecierea
metastazelor hepatice şi a celor extrahepatice [1]. În contrast cu CT convenţională, CT
helicoidală permite şi detectarea în plan axial a formaţiunilor hepatice sub 10 mm, cu
realizarea ulterioară de reformatări în celelalte planuri (sagital şi coronal), precum şi
reconstrucţii 3D [2], aşa cum am procedat în cazul ce urmează. Pe imaginile obţinute prin
reconstrucţie 3D se poate determina volumul hepatic şi al metastazelor, date care permit
calcularea volumului de parenchim restant postoperator, în funcţie de procedeul terapeutic
indicat.
MATERIAL ŞI METODĂ
Conduita explorării CT a vizat stabilirea prezenţei metastazelor hepatice (Fig. 1.),
localizarea lor (Fig. 2 a,b, Fig. 3 a,b) şi aprecierea volumetrică a acestora (Tabel I), în cazul
unui bolnav de 76 ani cu adenocarcinom colonic stâng pentru care s-a practicat în antecedente
hemicolectomie stângă, imaginile fiind preluate la un an după intervenţie. Metoda permite
evaluarea volumetrică a formaţiunilor reconstruite, astfel că pentru cazul prezentat datele sunt
expuse în Tabelul I. A fost posibilă astfel aprecierea cantitativă a volumului de parenchim
hepatic neinvadat tumoral.
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Tabelul I : Apreciere volumetrică a sectoarelor scanate

Volum hepatic

924243.3 mm3

Volumul metastazelor

82717 mm3

Fig. 1 CT - contrast iodat intravenos în faza precoce:
secţiune axială – leziuni rotunde cu iodofilie periferică, zonele centrale
rămânând hipodense, situate în segmetele hepatice 5 şi 6 (metastaze)

a

b

Fig. 2 a) CT postcontrast – reformatare standard (cu index de 2 mm) în plan coronal
(metastază segment 5); b) CT postcontrast – reformatare standard în plan sagital
(metastază segment 5);

Explorarea CT centrată la nivel abdominal a fost realizată cu un aparat CT GE
HiSPEED DX/i şi a presupus efectuarea de secţiuni în plan axial cu respectarea următorilor
parametri: colimare de 5 mm pe secţiune scanată, viteza deplasării mesei – 5mm/secundă
(pitch – 1,5), câmp minim posibil, 120 mA, 110 KV şi matrice 512x512. Pitch-ul este
parametrul cel mai important utilizat la examenul CT helicoidal. Cu cât pitch-ul este mai mare
cu atât scade timpul de examinare şi creşte volumul scanat, neexistând atfel zone
neexaminate. Reconstrucţia imaginilor se realizează cu programe soft speciale, pe o consolă
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separată sau pe staţii grafice independente, în care imaginile secţionale native şi postcontrast
se trimit prin reţea informaţională în sistem DICOM [2].
Pentru diferenţierea formaţiunilor hepatice şi identificarea arborelui vascular portal a
fost necesară administrarea intravenoasă a substanţei de contrast. Astfel, a fost posibilă
aprecierea numărului, extensiei şi localizării metastazelor faţă de elemente vasculare şi biliare.
Pentru stabilirea indicaţiei unui gest terapeutic adaptat situaţiei lezionale locale este
deosebit de importantă poziţia formaţiunilor în raport cu elementele vasculare nobile ale
ficatului. Anumite rapoarte de vecinătate imediată, în limita zonei de siguranţă oncologică,
sau înafara acesteia, coroborate cu datele clinice şi biologice ale bolnavului pot influenţa
decisiv decizia asupra modului de abordare al cazului. În aceste situaţii reconstrucţiile 3D sunt
utile şi pentru evaluarea acestor aspecte (Fig. 4a-d).

a

b
Fig. 3 CT 3D color
a) vedere posterioară la nivelul ficatului: metastaze multiple (maro) cu localizare la nivelul lobului
drept, segmentele 5, 6; colecist (verde), aorta (roşu) şi vena cavă inferioară (albastru);
b) CT 3D color, vedere inferioară - prin transparenţă arborele vascular

DISCUŢII
Pentru formaţiunile hepatice maligne secundare, în absenţa determinărilor
extrahepatice, rezecţia cu margini negative rămâne opţiunea terapeutică de bază. În prezent se
pot practica hepatectomii extinse până la 75% din parenchimul hepatic, în situaţiile în care
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ţesutul restant nu este afectat de alte afecţiuni şi funcţia organului nu este compromisă de
infecţii, hipotensiune sau ischemie.
Enucleerea, crioablaţia, ablaţia prin radiofrecvenţă sunt disponibile ca metode
terapeutice atunci când se impune a prezerva maximum de parenchim.
Ablaţia prin radiofrecvenţă a tumorilor hepatice (RFA) este considerată a fi una dintre
metodele cele mai interesante din arsenalul terapeutic. Este folosit un curent electric alternativ
(200 - 1200 Mhz) eliberat direct în masa tumorală, printr-un electrod ce produce căldură
fricţională care conduce în final la desicare tisulară, evaporarea apei intracelulare şi necroză
de coagulare. Rezultatul final este distrugerea ţesutului interesat [3]. Electrodul este pliabil,
iar la deschidere atinge un diametru de 3,5 cm. Puterea generatorului este controlată
permanent şi monitorizează distrugerea procesului tumoral. Plasarea electrodului la nivelul
masei tumorale poate fi realizată percutan prin ghidaj ecografic (dimensiunile electrodului
sunt foarte mici) [4], în timpul unei intervenţii laparoscopice situaţii în care masa tumorală
trebuie să fie mai mică de 3 cm şi situată în apropierea suprafeţei ficatului sau în timpul unei
proceduri abdominale deschise, situaţie ce prezintă avantajul abordării tumorii din cel mai
favorabil unghi şi permite terapia oricărei localizări tumorale la nivel hepatic.

a

b

c

d
Fig. 4 CT 3D color
a) vedere anterioară a metastazelor hepatice (roz) şi raporturile cu arborele vascular portal
(galben), hepatic (albastru) şi aorta; b) vedere anterolaterală - extensia metastazei hepatice şi
raportul cu elementele vasculare (roşu); c) vedere laterală a metastazei şi a arborelui vascular;
d) vedere de ansamblu a ficatului, metastazelor şi arborelui vascular

Tumorile mari sau cele situate în vecinătatea vaselor importante sunt tratate prin
rezecţii clasice, dar concomitent cele mai mici pot fi abordate cu RFA în cadrul aceleiaşi
intervenţii. Totuşi, unele localizări din vecinătatea vaselor, care în urma rezecţiilor oncologice
clasice cu limită de siguranţă nu ar lăsa suficient parenchim hepatic funcţional, pot beneficia
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de acest tratatament. Metoda poate fi aplicată la bolnavii cirotici, la care prezervarea de
parenchim este crucială.
În prezent, procedeul nu îşi păstrează eficacitatea dacă tumora este mai mare de 6 cm.
La această dimensiune poate fi distrusă prin reinserţie repetată, din diverse direcţii şi unghiuri,
ale cateterului. Unul din factorii limitanţi este reprezentat de cantitatea de energie ce poate fi
eliberată în ţesut. Pe măsură ce căldura este generată la nivel tisular apar fenomene de
cicatrizare, coagulare, care scad conductibilitatea tisulară. Este menţionată şi posibilitatea ca
sângele circulant, cu flux foarte abundent în această patologie, să realizeze un „furt de
căldură”. Din acest considerent unii autori recomandă aplicarea manevrei Pringle [5,6]. În
aceste condiţii, la nivelul tehnologic actual limita de încredere ar fi pentru leziuni de până la 3
cm [4]. Din acest motiv sunt în studiu generatoare de putere mai mare decât cele folosite în
mod curent.
Îngheţarea rapidă şi dezgheţarea ţesuturilor (crioablaţia) produce leziuni celulare
semnificative şi moarte celulară. Comparativ cu radiofrecvenţa permite ablaţia unor leziuni
mai mari. Poate fi aplicată în timpul laparotomiei sau laparoscopiei, fiind mai greu de
practicat pe cale percutanată [7-9].
Metoda în sine are o serie de limite [10,11]. Îngheţarea unei tumori durează în jur de
30-40 minute, ceea ce prelungeşte durata intervenţiei. Un cateter este capabil să îngheţe un
teritoriu de cel mult 7 cm în diametru. Abordul leziunilor multiple devine astfel problematic,
iar aplicarea crioprobei în vecinătatea vaselor mari este discutabilă datorită riscului de
hemoragie şi impedimentului reprezentat de sângele cald care trece prin aceste vase, fapt ce
împiedică o îngheţare completă.
Embolizarea formaţiunii prin abordarea arterei hepatice şi, în unele situaţii,
embolizarea unui lob prin vena portă a permis restadializarea preoperatorie a unor tumori şi
remodelarea parenchimului hepatic netumoral, gesturi necesare anticipativ unei rezecţii
hepatice majore.
În aceste condiţii de abordare este evident că diagnosticul precis, cu evaluarea corectă
a funţiei hepatice, a volumului şi calităţii parenchimului restant, a rapoartelor anatomice,
precum şi determinarea exactă a extensiei bolii sunt gesturi esenţiale.
Posibilităţile de explorare imagistică sunt, în prezent, bazate în special pe ecografie,
CT şi IRM (imagistică prin rezonanţă magnetică). Fiecare dintre ele prezintă informaţii la un
anumit nivel de complexitate şi la un anumit moment al gestului terapeutic.
Ecografia transcutanată este cea mai ieftină şi cea mai puţin invazivă modalitate de
diagnostic pentru evaluarea metastazelor hepatice. Investigaţia nu este adecvată pentru
evaluarea bolii extrahepatice şi chiar la nivel hepatic sunt anumite regiuni „silenţioase
ecografic”, cum ar fi domul hepatic, ce poate fi mascat de pulmon. Totuşi în mâini
experimentate poate fi la fel de eficare ca CT sau MRI în a evalua numărul şi mărimea
leziunilor, precum şi raporturile cu pediculii vasculari [12].
Ecografia intraoperatorie este folosită de rutină în unele centre pentru evaluarea
metastazelor hepatice, mai ales pentru leziunile mici, profunde şi nepalpabile. Este eficace
pentru localizarea vascularizaţiei intrahepatice în ghidarea manevrelor de rezecţie ce implică
vecinătatea cu aceste structuri [13].
Rezonanţa magnetică este indicată pentru identificarea şi caracterizarea metastazelor
hepatice. Poate distinge metastazele de leziunile benigne (chisturi benigne, hemangioame,
hiperplazie fibronodulară). Vizualizează excelent structurile vasculare de felul venelor
hepatice şi vena cavă. În prezent poate fi efectuată şi colangiopancreatografie prin rezonanţă
magnetică [14,15].
CT este creditată a fi cea mai larg folosită metodă pentru evaluarea metastazelor
hepatice şi extrahepatice [16]. Portografia CT este o variantă mai sofisticată a tehnicii, în care
substanţa de contrast se administrează prin artera mezenterică superioară astfel încît aceasta
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ajunge rapid la nivelul circulaţiei portale. Deoarece metastazele sunt vascularizate în special
de artera hepatică, aportul lor din vena portă fiind minim, leziunile vor apărea ca defecte de
umplere înconjurate de un parenchim hipervascularizat [16]. Metoda este considerată
standardul de aur pentru evaluarea numărului leziunilor. Are dezavantajul de a fi invazivă, cu
costuri ridicate şi de a nu putea preciza proximitatea leziunii cu pediculii vasculari hepatici.
Unii autori, pentru a înlătura aceste dezavantaje folosesc CT helicoidal, care deşi are o
sensibilitate mai mică este mai puţin invazivă, mai ieftină şi în continuă perfecţionare [4]. CT
helicoidală şi studiul dinamic cu substanţă de contrast a ficatului distinge două faze succesive:
faza arterială, când se vizualizează aorta abdominală şi artera hepatică şi faza portală când se
vizualizează vena portă [17].
CONCLUZII
Prezenţa metastazelor hepatice impune o abordare terapeutică complexă şi
individualizată. Posibilităţile terapeutice sunt multiple şi cuprind o serie de procedee
chirurgicale (rezecţie, enucleere, procedee de ablaţie in situ de felul crioablaţiei, ablaţiei prin
radiofrecvenţă, ablaţie cu microunde, sau transplant hepatic) sau nechirurgicale (embolizări şi
chemoembolizări, ablaţie cu alcool, administrare de agent terapeutic la nivelul arterei
hepatice, chimioterapii sistemice, imunochimioterapie). Individualizarea manevrei terapeutice
adecvate necesită o analiză completă a bolnavului, datele furnizate preoperator de examinările
de laborator şi imagistice fiind fundamentale.
Arsenalul explorator cuprinde, la ora actuală o gamă largă de posibilităţi, imaginile
furnizate de ecografie, CT, IRM etc., practicate în diverse variante tehnice conferă, la diverse
niveluri, informaţii suplimentare şi valoroase. În prezent, metoda CT helicoidală şi
reconstrucţia 3D sunt superioare oricărei alte metode imagistice în evidenţierea prezenţei
metastazelor hepatice.
Metoda CT 3D permite localizarea leziunilor în contextul arhitectonicii organului
studiat şi măsurarea volumetrică a ficatului şi a metastazelor hepatice. Se individualizează
astfel posibilitatea aprecierii volumului parenchimatos postterapeutic, parametru de o
deosebită importanţă pentru stabilirea tacticii în abordarea terapeutică a cazului. Aprecierea
„vizuală” a relaţiei leziunilor secundare cu elementele vasculare se constituie în elemente
suplimentare de real folos echipei operatorii.
Posibilitatea repetării investigaţiei în intervalul de monitorizare postoperatorie a
cazului conferă metodei un avantaj real şi poate influenţa conduita terapeutică ulterioară.
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ANATOMIA LAPAROSCOPICĂ A REGIUNII INGHINALE
E. Târcoveanu, C. Bradea, R. Moldovanu,
Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu-Vl. Buţureanu”
Centru de Cercetare în Chirurgie Generală Clasică şi Laparoscopică
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
LAPAROSCOPIC ANATOMY OF THE INGUINAL REGION (Abstract): The anatomy of the inguinal region
appears different by laparoscopic approach vs. open technique. There are some laparoscopic landmarks wich are
useful for transperitoneal treatment of the groin hernias: in the midline, the median umbilical fold contains the
obliterated urachus, the paired medial umbilical folds correspond to the umbilical arteries (obliterated to fibrous
remnants) and more laterally, the less proeminent paired lateral umbilical folds contain the inferior epigastric
artery. Associated with these 5 folds it was described three paired fossae: supravesical (site of a rare type of
indirect hernia), medial umbilical fossa (corresponds to Hesselbach’s triangle – site of direct hernia) and lateral
umbilical fossa (corresponds to the deep inguinal ring – site of indirect hernias). The femoral fossa overlies the
femoral canal and is below the lateral inguinal fossa, separated from it by the iliopubic tract. The extraperitoneal
approach for groin hernia is also described; the landmarks for this technique are: bladder, Cooper’s ligament,
iliopubic tract, inferior epigastric vessels, gonadal vessels and the ductus deferens. The dissection of the
anatomic landmarks, herniorrhaphy technique and Nyhus’s classification are also presented. Conclusions:
Laparoscopic approach for groin hernia are fesible. Transperitoneal approach is probably less difficult and it is
able to performe a correct and „anatomical” herniorrhaphy; the opening of the peritoneum and general anestesia
are the inconveniences.
KEY WORDS: INGUINAL REGION, ANATOMY, GROIN HERNIA, TRANSPERITONEAL APPROACH.
Corespondenţă: Corespondenţă: Prof. Dr. Eugen Târcoveanu, Clinica I Chirurgie, Spitalul “Sf. Spiridon” Iaşi,
Bd. Independenţei nr. 1, 700111, Iaşi; e-mail: etarco@iasi.mednet.ro

INTRODUCERE
Anatomia laparoscopică a regiunii inghinale este oarecum diferită de anatomia clasică.
Imaginea intraperitoneală a regiunii inghinale permite identificarea pe linia mediană a uracăi
şi a ligamentelor ombilicale mediale, a vaselor epigastrice, lateral de care se găseşte orificiul
inghinal profund cu funiculul spermatic. Defectul parietal în herniile inghinale se află la
nivelul fasciei transversalis.
Chirurgul trebuie să identifice o serie de structuri anatomice care au importanţă în
chirurgia laparoscopică a herniilor. Vasele epigastrice inferioare, care nasc din pediculul iliac
extern, delimitează intern orificiul inghinal profund şi reprezintă reperul important în
recunoaşterea varietăţilor de hernie. Ligamentele ombilicale, reprezentând arterele ombilicale
obliterate, constituie al doilea reper în identificarea formelor de hernie inghinală. Tractusul
ilio-pubic este format din condensarea fasciei transversalis cu porţiunea inferioară a
aponevrozei transversului abdominal. Acesta separă canalul inghinal de cel femural şi
constituie marginea inferioară a orificiului inghinal profund. Ligamentul lui Cooper şi
tendonul conjunct sunt ultimele repere anatomice importante laparoscopic. Regiunea
inghinală poate fi abordată atât transperitoneal, cât şi extraperitoneal. [1,2]
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Explorarea transperitoneală
Suprafaţa internă a peretelui abdominal, vizibilă prin laparoscop, este tapetată de foiţa
strălucitoare a peritoneului parietal. În abdomenul inferior se observă 5 pliuri peritoneale
care converg subombilical. Deşi sunt rar observate şi luate în considerare în timpul
laparotomiilor clasice, în chirurgia laparoscopică aceste pliuri (pliul ombilical median, pliurile
ombilicale mediale şi laterale) sunt repere importante. Cele mai puţin proeminente, cele
laterale, în care se află arterele şi venele epigastrice, marchează extinderea laterală a
triunghiului Hesselbach, reper laparoscopic important. Asociate cu aceste pliuri, există
bilateral trei fosete. Cea mai internă este perechea fosetelor supravezicale (Fig. 1). Vezica
formează baza acesteia, atunci când este golită printr-un cateter al cărui balonaş poate fi
observat prin peretele vezical. Herniile prin această fosetă sunt rare datorită prezenţei
dreptului abdominal.[3]

Fig. 1 Fosetele peritoneale supravezicale

Foseta ombilicală mijlocie este sediul herniilor inghinale directe (Fig. 2). Grăsimea
properitoneală poate ascunde defectele herniare directe mari. În aceste cazuri, unghiul dintre
ligamentele ombilicale interne şi externe se micşorează, aceste două pliuri devenind aproape
paralele. După ce se incizează peritoneul, disecţia atraumatică între aceste pliuri expune
regiunea permiţând identificarea celor mai multe defecte herniare directe.[2]
Foseta ombilicală laterală, sediul herniilor indirecte, se găseşte lateral de pliul
ombilical lateral. În această fosetă se află orificiul inghinal profund, de unde pornea canalul
peritoneo-vaginal. Reperul vizibil îl constituie joncţiunea dintre vasele spermatice şi
canalul deferent. Hernia este observată laparoscopic ca o prelungire a peritoneului înspre
exterior. [1-4]
Foseta femurală este situată în jos şi uşor intern de foseta inghinală laterală, separată
de aceasta prin marginea internă a tractusului ileo-pubian, intern şi ligamentul inghinal,
extern. Foseta femurală se găseşte la nivelul inelului femural; herniile femurale se evidenţiază
ca evaginări ale peritoneului prin canalul femural. Ocazional, aceste hernii pot fi mascate de
grăsimea preperitoneală fiind necesară disecţia peritoneului pentru evidenţierea lor. [1-4]

437

Anatomie si tehnici chirurgicale

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

Fig. 2 Foseta mijlocie – sediul herniilor inghinale directe

Fig. 3 Foseta femurală şi ligamentul Cooper

Explorarea extraperitoneală
Planul corect este identificat prin asocierea vizualizării directe şi a disecţiei
atraumatice cu ajutorul unui balon. Herniile directe mici pot fi, frecvent, reduse în timpul
disecţiei. Disecţia extraperitoneală poate fi extrem de dificilă sau periculoasă dacă pacientul a
fost operat anterior clasic pentru afecţiuni ale vezicii urinare sau prostatei.
Reperele care se folosesc în timpul disecţiei extraperitoneale sunt reprezentate de
straturile musculo-aponevrotice şi osoase ale peretelui abdominal, vezică, ligamentul
Cooper şi tractul ileo-pubian, artera şi vena epigastrică inferioară, vasele genitale şi canalele
deferente (Fig. 3). [1-5]
Anatomia laparoscopică a canalului inghinal poate fi simplificată prin împărţirea în
anatomia defectelor fasciale şi cea a structurilor vasculo-nervoase ce vor fi evitate şi
protejate (Fig. 4).
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Herniile apar ca evaginări ale peritoneului prin defectele fasciale. Explorarea
laparoscopică a canalului inghinal evidenţiază, iniţial, suprafaţa peritoneală, structurile din
spaţiul preperitoneal şi fascia transversalis. Fascia transversalis tapetează suprafaţa internă a
peretelui muscular abdominal. Acest strat fascial şi aponevroza transversului abdominal
alcătuiesc peretele posterior al canalului inghinal. Herniile directe se formează prin slăbirea
combinată a acestor ţesuturi şi exteriorizarea prin triunghiul Hesselbach, intern de vasele
epigastrice inferioare. Spaţiul preperitoneal se găseşte între fascia transversalis şi peritoneu.
Acesta conţine ţesut conjunctiv lax, cordonul arterei ombilicale şi vasele epigastrice
inferioare. Intern de fascia transversalis se observă o condensare de ţesut conjunctiv
extraperitoneal, care înconjoară vasele epigastrice inferioare şi se continuă cu ţesutul adipos al
fasciei ombilico-vezicale care înglobează uraca şi arterele ombilicale obliterate. Spaţiul
Retzius se găseşte între fascia ombilico-vezicală posterior şi teaca posterioară a dreptului şi
pubis anterior, întinzându-se de la planşeul pelvin până la ombilic. Acest spaţiu reprezintă
camera de lucru în abordul laparoscopic extraperitoneal al herniei inghinale. [2-5]

Fig. 4 Spaţiul properitoneal

După pătrunderea la nivelul orificiului inghinal profund, canalele deferente se separă
de celelalte structuri ale cordonului spermatic, au un traiect curb faţă de artera epigastrică
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inferioară şi coboară în pelvis. În pelvis, canalele deferente se găsesc intern faţă de artera
ombilicală obliterată, intersectează ureterul şi au un traiect medial spre suprafaţa posterioară a
vezicii urinare şi veziculelor seminale. Pentru laparoscopist, confluenţa canalului deferent şi a
vaselor spermatice formează un reper vizibil corespunzător orificiului inghinal profund, util
atunci când nu există hernii patente. Pătrunderea vaselor genitale în inelul profund este o
dovadă a coborârii testiculului în canalul inghinal şi este un reper laparoscopic în diagnosticul
coborârii testiculare. [1-5]
Tractul ilio-pubic este o bandă strălucitoare care, deseori, oferă un reper laparoscopic
important. Este alcătuit din fibre aponevrotice ale transversului abdominal şi fasciei
transversalis, care se întind de la spina iliacă antero-superioară până la tuberculul pubian,
aproximativ paralel cu ligamentul inghinal situându-se anterior de teaca femurală. Acest tract
nu este suficient de puternic pentru a fi folosit în cura laparoscopică a herniei inghinale, dar
este un reper important. Regiunea situată dedesubtul tractului ilio-pubic trebuie evitată
datorită numeroaselor vase şi nervi care pot fi întâlniţi. Variaţiile modelului de inserţie a
tractului ilio-pubic pe ramul superior al pubisului determină o diferenţă a dimensiunii inelului
femural putând predispune, atunci când este larg, la apariţia herniilor femurale. Canalul
femural poate fi evidenţiat laparoscopic. [1]
Ligamentul Cooper poate fi observat laparoscopic ca o bandă strălucitoare, fibroasă,
care acoperă marginea pectineală a ramului pubian superior. Prin palpare este percepută ca o
structură fermă. Acest ligament este alcătuit din originea tendinoasă a muşchiului pectineu,
inserţia aponevrotică a fibrelor derivate din ligamentul Gimbernat a ligamentului inghinal şi
inserţia internă a tractului ileo-pubic sau a muşchiului transvers abdominal. [1]
Artera epigastrică inferioară are un traiect curb intern şi anterior, îmbrăţişând
marginea internă a orificiului inghinal profund şi este un reper laparoscopic important.
Străpunge fascia transversalis la nivelul liniei arcuate şi furnizează ramuri retropubiene,
suprapubiene, artera cremasteriană, mici ramuri pentru dreptul abdominal şi ramuri fine
peritoneale. Ramul retropubian trece lateral de inelul femural în traiectul său spre gaura
obturatorie, unde se poate anastomoza cu artera obturatorie irigând ţesuturile din jurul
pubisului şi peretele pelvin. La 20–40% din cazuri ramul retropubian înlocuieşte artera
obturatorie. [1]
Variantele vasculare sunt importante pentru laparoscopistul care abordează regiunea
inghino-femurală. De aceea, este necesară identificarea anatomică atentă şi disecţia
atraumatică în planul extraperitoneal pentru a evita lezarea accidentală a acestor vase. Venele
retropubiene însoţesc artera retropubiană pătrunzând profund faţă de tractul ilio-pubic.
Termenul “corona mortis” se referă la inelul vascular format de anastomoza unei artere
obturatorii aberante cu artera obturatorie normală ce ia naştere din hipogastrică. Când un
astfel de vas este secţionat, ambele capete alunecă în profunzime şi sângerează difuz deoarece
iau naştere din două artere importante. Leziunea unei vene obturatorii aberante poate fi, însă,
insesizabilă în timpul herniorafiei laparoscopice deoarece vena este colabată prin presiunea
din timpul insuflaţiei, însă determină o sângerare postoperatorie importantă. Posibilitatea
existenţei unui vas aberant trebuie avută în vedere în timpul disecţiei ligamentului pectineal.
Deşi abordul laparoscopic al herniilor beneficiază de o expunere clară a anomaliilor vasculare
permiţând evitarea leziunilor nedorite, ţesutul gras situat intern faţă de vasele iliace externe
poate uşor ascunde o arteră obturatorie aberantă sau o venă care intersectează ligamentulul lui
Cooper, unde vasele sunt cel mai frecvent lezate. În plus, o venă obturatorie aberantă care se
varsă direct în vena iliacă externă poate fi smulsă uşor împreună cu ţesutul din jur. [1-5]
Ramurile suprapubiene ale arterei şi venei epigastrice inferioare au un traiect intern
de-a lungul marginii superioare a ramului pubian superior, ligamentului pectineal şi crestei
pubiene şi irigă ţesuturile regiunii ombilico-vezicale. Venele suprapubiene primesc colaterale
de la muşchiul drept abdominal, ţesutul conjunctiv ale tecii sale şi peritoneu.
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Artera cremasteriană (spermatică externă) însoţeşte cordonul spermatic prin inelul
profund. Ea ia naştere, în general, din artera epigastrică inferioară, la nivelul părţii inferomediale a inelului inghinal profund, apoi traversează spaţiul preperitoneal pentru a se alătura
cordonului spermatic în canalul inghinal. Este însoţită de ramul genital al nervului genitofemural. La femeie, artera corespunzătoare dă naştere unui ram situat în ligamentul
rotund (artera lui Sampson), motiv pentru care ligamentul va fi dublu clipat înainte de a fi
secţionat. [1]
Artera şi vena circumflexă iliacă profundă trec lateral peste teaca femurală,
găsindu-se între tractul ilio-pubian şi arcul ilio-pectineal, străpung fascia transversalis pentru a
se găsi în spaţiul dintre transversul abdominal şi oblicul intern. Un ram ascendent trece în sus
între aceşti muşchi, în apropierea spinei iliace antero-superioare şi irigă porţiunea inferioară a
peretelui abdominal antero-lateral. Dacă aceste vase sunt lezate se poate produce un hematom
important. [1]
Vasele genitale (artera spermatică la bărbat şi ovariană la femeie) iau naştere de pe
faţa anterioară a aortei, sub originea arterelor renale. Vasele genitale trec oblic în jos în spaţiul
retro-peritoneal intersectând nervul genito-femural, ureterul şi porţiunea inferioară a arterei
iliace externe. La bărbat, artera spermatică pătrunde în cordonul spermatic prin orificiul
inghinal profund. La femeie, artera ovariană pătrunde în cavitatea pelvină după ce
intersectează vasele iliace externe, intră în ligamentul lombo-ovarian şi ajunge la ovar. [1-5]
Deoarece cura laparoscopică a herniei inghinale se realizează dinspre profunzime spre
suprafaţă, chiar şi atunci când este realizată extraperitoneal, nervii superficiali comuni ai
coapsei (ilio-inghinali şi ilio-hipogastric) nu sunt vizibili. Pentru a preveni producerea
sindroamelor postoperatorii, chirurgul trebuie să evite lezarea nervilor femural, femurocutanat, genito-femural cu ramurile sale genital şi femural, obturator, ilio-inghinal şi ilio
hipogastric, în funcţie doar de localizarea probabilă a acestora. [5]
Nervul femural este ramul cel mai mare al plexului lombar. Coboară printre fibrele
psoasului ieşind la marginea laterală inferioară a acestui muşchi, la circa 6 cm deasupra
tractului ilio-pubic pentru a pătrunde profund faţă de fascia iliacă între psoas şi muşchiul iliac.
Trece în spatele ligamentului inghinal, unde se divide într-un ram anterior şi unul posterior.
Este cel mai lateral element al pachetului format de nerv, arteră şi venă şi este separat de
artera femurală, situată medial, prin bandeleta ilio-pectinee. Nervul poate fi lezat în timpul
herniorafiei laparoscopice, dacă se aplică clipuri lateral de vasele iliace externe, în apropierea
arcului ilio-pectineal, cu durere şi hipotonie musculară în regiunea anterioară a coapsei. [4]
Nervul femuro-cutanat lateral este expus mai frecvent în timpul herniorafiei
inghinale laparoscopice. El ia naştere de pe marginea laterală a muşchiului psoas are un traiect
oblic spre spina iliacă antero-superioară şi pătrunde în pelvis trecând posterior şi lateral faţă
de cec pe dreapta şi prin spatele porţiunii inferioare a colonului descendent pe stânga. La 1 - 4
cm intern de spina iliacă antero-superioară, nervul trece posterior de ligamentul inghinal şi
ajunge la coapsă la muşchiul croitor. Prinderea sa în ligatură determină tulburări
postoperatorii severe, care pot fi prevenite prin evitarea aplicării clipurilor în vecinătatea
spinei iliace antero-superioare. [4]
Nervul genito-femural apare în apropierea marginii interne a psoasului, intersectează
posterior ureterul şi la o distanţă variabilă deasupra ligamentului inghinal se divide în
ramurile genital şi femural. Ramul genital este situat pe segmentul distal al arterei iliace
externe, până în apropierea originii arterei epigastrice inferioare, unde nervul pătrunde în
canalul inghinal prin orificiul inghinal profund. Dă fibre pentru cremaster şi pentru pielea
scrotului. La femeie, însoţeşte ligamentul rotund şi se termină în tegumentele muntelui lui
Venus şi labiei mari. Ramul femural al nervului genito-femural coboară pe partea laterală a
arterei iliace externe intersectând artera circumflexă iliacă profundă şi trece posterior de
ligamentul inghinal, unde pătrunde în teaca femurală. Acest ram se găseşte superficial, în
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zona în care se aplică, de obicei, clipurile pentru prinderea marginii infero-mediale a plasei.
Ramul genital al nervului genito-femural este lezat, ocazional, în timpul manevrei de reducere
a sacului herniilor indirecte. Annibali a raportat că acesta este unul din cei doi nervi cel mai
frecvent lezaţi în timpul curei laparoscopice a herniei inghinale. Nevralgia genito-femurală se
cacterizează prin arsuri şi dureri sub formă de înţepătură în regiunea inghinală, ce iradiază
spre zona genitală şi regiunea supero-internă a coapsei. [4]
Nervul ilio-inghinal, mai mic decât cel ilio-hipogastric, se găseşte într-un plan situat
anterior spaţiului preperitoneal. Este situat profund de aponevroza oblicului extern, pe
suprafaţa anterioară a cordonului. În timpul herniorafiilor deschise, acest nerv trebuie
identificat, mobilizat şi protejat cu grijă. În circa 25% din cazuri nervul ilio-inghinal sau
fibrele sale intersectează fosa iliacă chiar dedesubtul fasciei iliace, situaţie în care poate fi
lezat atunci când se clipează tractul ilio-pubic. Nervul mai poate fi lezat în timpul tehnicilor
de clipare bimanuală (când se foloseşte o contrapresiune externă pe peretele abdominal, ce se
opune presiunii interne de plasare a clipului laparoscopic). Se va evita plasarea profundă a
clipului, lateral de inelul inghinal profund. Fibrele acestui nerv se distribuie regiunii superointerne a coapsei, pielii de pe rădăcina penisului şi porţiunii superioare a scrotului la bărbat şi
la nivelul regiunii pubiene şi a labiilor mari la femeie. Există o superopoziţie apreciabilă a
teritoriilor nervilor ilio-hipogastric, ilio-inghinal, femuro-cutanat lateral şi genito-femural. Nu
sunt recomandate încercările perseverente de identificare anatomică şi protejare a acestor
nervi. [1-4]
Nervul ilio-hipogastric perforează partea posterioară a muşchiului transvers
abdominal, chiar deasupra crestei iliace, găsindu-se între acest muşchi şi oblicul intern, acolo
unde se divide în ramuri cutanate laterale şi anterioare (inervează pielea regiunii
suprapubiene), plasându-se într-un plan superficial spaţiului preperitoneal. Nervul este rar
lezat în timpul herniorafiei laparoscopice. Nervii ilio-inghinali şi ilio-hipogastrici au o mare
variabilitate privind dimensiunea şi teritoriul de distribuţie. [1-5]
Nervul obturator trece în spatele vaselor iliace comune, are un traiect de-a lungul
părţii laterale a vaselor iliace interne, apoi trece în jos peste obturatorul intern, în faţa vaselor
obturatorii şi iese prin gaura obturatorie. El se găseşte lateral, sub ligamentul pectineal. [1-5]
Se descriu două triunghiuri şi un trapez, în care trebuie să se evite plasarea
clipurilor de fixare a plasei, pentru a preveni lezarea nervilor descrişi mai sus (Fig. 5). Primul
triunghi este delimitat intern de canalul deferent, extern de vasele testiculare şi inferior de
vasele iliace externe; conţine artera şi vena iliacă externă, vena circumflexă iliacă profundă,
ramul genital al nervului genito-femural şi nervul femural (ascuns de fascie). Al doilea
triunghi, „triunghiul durerii”, delimitat de vasele testiculare, tractul ilio-pubic şi marginea
inferioară a inciziei peritoneale, conţine nervul femuro-cutanat lateral şi anterior, ramuri
femurale ale nervului genito-femural şi nervul femural (ascuns de fascie), uneori şi un nerv
ilio-inghinal aberant. Unii autori descriu extinderea acestui triunghi la o regiune trapezoidă,
demarcată intern de canalul deferent, lateral de spina iliacă antero-superioară şi întreaga arie
situată dedesubtul tractului ilio-pubic. Acest trapez cuprinde, de fapt, cele două triunghiuri.
[1-5] Regula de bază în herniorafia laparoscopică, enunţată de Seid şi Amos spune: “niciodată
să nu aplici un clip dincolo de tractul ilio-pubic şi lateral faţă de canal”. Nervii acestei regiuni
au localizare variabilă, sunt dificil de observat şi pot fi prinşi în clipurile plasate în această
regiune. Cei mai mulţi nervi trec dincolo de tractul ilio-pubic şi, numai ocazional, fibre
nervoase trec direct prin tractul ilio-pubic, ceea ce face riscantă plasarea clipului pe acest
tract. Nervii femuro-cutanat lateral, genito-femural şi un nerv aberant ilio-inghinal pot da
naştere la fibre ce se găsesc în tractul ilio-pubic. Nervul femural poate fi lezat acolo unde se
găseşte în poziţie relativ superficială, lateral de vasele genitale.
Clasificarea herniilor peretelui abdominal inferior după Nyhus convine tratamentului
laparoscopic [2]:
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tipul I – hernie congenitală oblică externă prin persistenţa canalului peritoneo-vaginal, cu
orificiul inghinal profund normal;
tipul II – hernie oblică externă (indirectă) cu perete posterior inghinal normal, dar cu
orificiu inghinal profund lărgit anormal;
tipul III – cu defect al peretelui posterior; are trei subtipuri
- tip III A – hernie inghinală directă, cauzată de slăbirea fasciei transversalis, în cadrul
unei boli de colagen sau al unei boli metabolice;
- tipul III B – hernie inghinală oblică externă dobândită, cu orificiu inghinal profund
lărgit şi defect al peretelui posterior;
- tipul III C – hernie femurală;
tipul IV – hernie recidivată.

Fig. 5 Triunghiul vaselor şi triunghiul durerii

Indicaţia majoră pentru procedurile laparoscopice rămâne hernia tip IV Nyhus
(recidivă). Celelalte indicaţii le constituie herniile tip III şi II Nyhus, la care se va adapta
tehnica cea mai potrivită.
Obiectivele curei laparoscopice a herniilor inghinale sunt similare cu cele din tehnica
clasică – disecţia ăi rezecţia sacului şi protezarea peretelui posterior pentru a evita recidivele.
Cea mai utilizată tehnică la ora actuală este tehnica transabdominală properitoneală, care
presupune incizia peritoneului în dreptul foselor inghinale, disecţia elementelor anatomice
din regiune, cu disecţia şi, eventual, rezecţia sacului, dispunerea şi fixarea plasei şi închiderea
peritoneului.
Procedeul transabdominal preperitoneal include tehnicile prin care spaţiul
preperitoneal este abordat prin incizia peritoneului din cavitatea abdominală. După explorarea
laparoscopică şi stabilirea tipului de hernie, chirurgul are posibilitatea să aleagă tehnica
adecvată tipului de hernie [1,2,5].
Trocarul optic se montează subombilical, iar trocarele laterale la 4-5 cm medial şi
inferior faţă de spina iliaca antero-superioară, simetric.
Incizia peritoneului începe la 1-3 cm deasupra orificiului inghinal profund şi
continuă transversal până la ligamentul ombilical medial. Disecţia completă a spaţiului
properitoneal, cu îndepărtarea grăsimii de pe elementele anatomice (marginea inferioară a

443

Anatomie si tehnici chirurgicale

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

transversului, tractusul ilio-pubian, ligamentul Cooper) şi a vaselor epigastrice este
obligatorie. După ce se mobilizează peritoneul pe o arie adecvată, vor fi vizibile tuberculul
pubian, ligamentul Cooper şi porţiunea internă a tractului ilio-pubic. Tuberculul pubian este,
adesea, mascat de grăsimea preperitoneală şi ligamentele ombilicale interne. El poate fi tot
timpul palpat cu vârful unui instrument bont. Chirurgul trebuie să identifice această structură
cât mai repede posibil în timpul disecţiei. Ligamentul Cooper este la fel de uşor de palpat şi
poate fi văzut ca o structură fermă şi strălucitoare, odată ce se îndepărtează grăsimea
preperitoneală care se găseşte deasupra lui. Trebuie să se evite leziunile accidentale asupra
vaselor obturatorii aberante. Urmând ligamentul Cooper infero-lateral de la tuberculul pubian
se vor observa vasele iliace externe. [1,2]

Fig. 6 Hernie inghinală oblică-externă stângă

Fig. 7 Hernii inghinale: oblică externă stângă şi directă dreaptă
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Prepararea sacului herniar se face prin disecţie boantă; lipomul preherniar se disecă
separat şi se rezecă, funiculul se eliberează pe o distanţă de 4 cm. Rezecţia sacului nu este
obligatorie. Lamboul peritoneal include şi sacul în herniile directe. Sacul herniar poate fi
eversat şi amputat. În herniile inghino-scrotale mari, sacul poate fi abandonat între elementele
funiculului şi părăsit în scrot.

Fig. 8 Disecţia sacului herniar

Fig. 9 Fixarea protezei properitoneal

Un timp esenţial în disecţia regiunii inghinale îl constituie evidenţierea deferentului şi
a vaselor spermatice după mobilizarea peritoneului de pe această suprafaţă. În herniile oblice
externe disecţia sacului este mai dificilă datorită prezenţei funiculului spermatic, care trebuie
eliberat pe o distanţă de cel puţin 4 cm, pe întreaga circumferinţă, cu atenţie la vasele iliace
externe şi la nervul genito-crural. Odată redus, sacul herniar şi spaţiul preperitoneal disecat
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complet, printr-un trocar de 10 cm se introduce o proteză de polipropilen, de 10/15 cm,
rulată ca o foiţă de ţigară. Plasa utilizată, de preferat din polipropilenă (rigidă), va acoperi
toate zonele cu potenţial herniar: medial 1 cm din muşchiul drept abdominal,
infero-medial 1 cm sub pubis, superior la 2 cm de linia arcuată, lateral să atingă spina iliacă
anterosuperioară. [1,2] Pentru herniile bilaterale, plasa va avea 7/25 cm. La fixarea plasei se
vor folosi clipuri speciale, în spirală, care nu se vor aplica în triunghiul descris anterior, sub
tractul ilio-pubian, lateral de funiculul spermatic, pe unde trec nervii. Proteza este derulată în
cavitatea peritoneală şi plasată pe defectul parietal închizând spaţiul de formare a herniei
inghinale directe, indirecte şi femurale. Proteza de polipropilen este transparentă, puţin mai
dură şi se mulează bine pe structurile anatomice. Unii autori practică o incizie în plasă pentru
a permite trecerea funiculului. Chirurgul trebuie să selecteze punctele de fixare ale plasei
superior, lateral şi intern. Trebuie să ne amintim reperele trapezului descris mai sus pentru a
evita plasarea clipurilor în zonele periculoase. Proteza se fixează, deci, pe ligamentul Cooper,
pe tractul ilio-pubic, medial de vasele iliace, pe marginea laterală a muşchiului drept, pe
marginea inferioară a transversului. Plasa este fixată cu staplerul sau prin fire de sutură. După
fixarea meşei, lamboul peritoneal este aşezat peste proteză şi se va sutura evitând contactul
direct al plasei cu ansele. Nu se drenează. Se evacuează pneumoperitoneul, se scot trocarele
şi se închid plăgile cutanate. [1,2,5]
Tehnica extraperitoneală: Bolnavul, cateterizat urinar, este aşezat pe masa de operaţie
în poziţie Trendelenburg. Se practică o incizie subombilicală transversală de 1,5 cm, se
incizează teaca anterioară a dreptului, se pătrunde pe sub fibrele musculare, între acestea şi
teaca posterioară. Se introduce un trocar cu balonaş, care facilitează disecţia spaţiului
properitoneal până la simfiza pubiană. Se înlocuieşte trocarul cu altul de 10 mm cu sistem de
etanşare şi se insuflă CO2 la o presiune de 10-12 mm Hg. Se introduce telescopul, se caută
vasele epigastrice, pubisul şi sacul herniar. Sub controlul vederii se introduce primul trocar de
lucru de 5 mm, medial de vasele epigastrice, de partea opusă herniei, la jumătatea distanţei
ombilico-pubiene. Prin acest trocar se introduce o pensă, cu care se lărgeşte camera de lucru
pentru a permite introducerea celui de-al treilea trocar, de 10 mm, lateral şi superior de partea
herniei. O meşă de 12-13 cm, rulată în formă de ţigară, cu şliţ, este introdusă fie prin trocarul
optic, fie prin al treilea trocar. Meşa se derulează şi se aşează astfel încât marginile să
depăşească cu minim 2 cm limitele defectului parietal. Plasa poate fi fixată la ligamentul
Cooper. Operaţia se încheie cu drenaj tip Redon în spaţiul preperitoneal. Riscul de lezare a
peritoneului obligă la trecerea la procedeul transperitoneal. Rezultatele chirurgiei
laparoscopice a herniilor sunt bune, rata recidivelor fiind sub 3%, mai puţin decât în tehnica
clasică. [1,2,5]
CONCLUZII
Tehnica laparoscopică este fezabilă şi sigură dacă reperele anatomice sunt corect
identificate. Abordul transperitoneal pare să fie mai comod şi permite o refacere parietală
corectă şi „anatomică” dar are inconvenientele deschiderii cavităţii peritoneale şi al anesteziei
generale.
1.
2.
3.
4.

5.
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HILAR CHOLANGIOCARCINOMA: STRATEGY OF DIAGNOSTIC AND TREATMENT
C. Gouillat
Departement of Surgery, C.H.U. Hotel Dieu, Lyon, France
University Claude Bernard, Lyon I

CANCERS DU HILE:
STRATÉGIE DÉCISIONNELLE

Abstract:
Cancers of the biliary tree located within the hilum of the liver, are classified
according to the pattern of right and left hepatic ductal involvement (Bismuth classification). For
this kind of cancers (Klatskin tumors) the treatment is controversy. The diagnosis and tumor stage
are established by some explorations: ultrasound exam, computed tomography (CT), helical CT,
MRI (magnetic resonance imagery), ERCP (endoscopic retrograde cholangiopancreatography).
The laparoscopic assessment is useful (with intraoperative ultrasonography) and had an accuracy
of 53% in some papers. There are two therapeutic strategies: the „aggressive” attitude (surgical
resection) and palliative treatment. Surgical resections are indicated in elective patients; these
techniques include hepatectomies, resection of the main biliary duct, cholecystectomy and
sometimes, hepato-duodeno-pancreatectomy. The most optimistic statistics show a postoperative
mortality of 10%, a morbidity of 60% and a R0 resection rate of 60%. The mean survival rate was
30-40 month. Palliative treatment includes: the trans-tumoral endo-prothesis (inserted by surgery
or, better, by minimally invasive techniques – ERCP, interventional radiology) and percutaneous
external biliary drainage. Conclusions: A correct assessment of the Klatskin tumors is necessary
for therapeutic strategy. The aggressive surgical treatment is indicated only in elective patients
and with a multidisciplinary team. Surgeons are playing a key role in the management of
cholangiocarcinoma.
KEY WORDS: CHOLANGIOCARCINOMA, KLATSKIN TUMOR, DUODENOPANCREATECTOMY

Christian GOUILLAT
C.H.U. Hotel Dieu, Lyon, France
Universite Claude Bernard, Lyon I

Staging system for hilar carcinoma
CANCERS DU HILE:
CLASSIFICATION DE BISMUTH-CORLETTE

T1
T2: + PV ipsolat.

II

I

T3:

IIIa

IIIb

+ controlat.
-PV
-or atrophy

IV

Jarnagin WR et al Ann Surg 2001;234:507

Extension

ECHOGRAPHIE-DOPPLER
-organes voisins++
-péricanalaire+++

- dilatation VB
- siège de l’obstacle
- tumeur?
- doppler pulsé:
.perméabilité vasculaire
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TDM
-tumeur
-rapports vasc.

TDM

Cholangiographie transpariétohépatique

Cholangiographie
rétrograde
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Cholangio IRM

IRM

Monchal

Bili-IRM: superpositions ?

Bili IRM: VB exclue

?
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artériographie

Boillot

Cholangio angio IRM

Hilar carcinoma:
Preop. Laparoscopic Assessment

Cancer VB : Laparoscopie pré-op et résécabilité

n

Se (%)

Rentabilité
%

Série totale

100

51

35

Cancer hile

56

42

25

T1

23

29

9

T2/T3

33

46

36

44

58

48

Cancer vésicule

Yield:
.alone: 24%
.+ US: 41%
Accuracy: 53%

Weber S et al Ann Surg 2002;235:392

Connor S et al J Gastrointest Surg 2005;9:476

But du traitement: résection R0

Obstacle hilaire et lésion bénigne
20 lésions bénignes / 320 résections (15 %)

•
•
•
•

fibrose chronique
sténose inflammatoire
cholangite sclérosante
tumeurs rares

Gerhards MF,…. Gouma DJ, Br J Surg 2001
Jarnagin WR Ann Surg 2001;234:507
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Cancer du hile: exploration

Résection VB
+ curage
sans hépatectomie

Sgt IV

IIIa

Hépatectomie D élargie Sgts I+IV + résection vasculaire

Lobe caudé

IIIb

Hépatectomie G élargie Sgts I,V,VIII = résection vasculaire

Hépatectomie centrale élargie Sgt I
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Hepatopancreatoduodenectomie
Kc VB : registre japonais
11 030 pts/10 ans - Survie à 5 ans (%)

Stade
I

1/3 sup

1/3 moy - 1/3 inf

47

II - III

54
20 à 30

IV

Papille

Vésicule

75

77

30

50

10 (19)

Nagakawa T et al J Hepatobiliary Pancreat Surg 2002;9:569

Cancers du hile : stratégie «agressive»
1:rationnel

Cancers du hile : stratégie «classique»

- connections segment I - bifurcation

- Type I et II : résection VB isolée + curage

- tous les vivants à 5 (10) ans

III : + hépatectomie

. étaient R0
. avaient eu une hépatectomie

- Résultats :
Mortalité : 2 - 18 %

- opérations de base :

Morbidité : m = 50 %

. Exérèse VB + curage

Résécabilité : m = 30 %

. + hépatectomie droite élargie I + IV

Survie à 5 ans : 5 - 15 %

gauche élargie I

médiane : 12 - 14 mois

. + résection VP
- hépatopancreatoduodenectomie dans formes diffuses

Cancer du hile : stratégie « agressive »

Cancers du hile : 2 prises en charge

2 - Résultats

Mortalité :m = 10 %

Résécabilité 60 %

Morbidité : m = 60 %
résection %

dont 60 % R0

Survie 5 ans : 25 à 50 %,
médiane : 30 - 40 mois

Lahey clinic

Nagoya Univ.

n = 100

n = 155

25

79

lobe caudé

8

89

décès PO

4

8

survie à 5 ans

7

16

survie à 10 ans

0

12

Tsao JL et al Ann Surg 2000;232:166-74
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KC hile: résections vasculaires

Cancer du hile : attitude agressive
1977-97 : résécabilité 80 %, R0 = 61 %,
décès PO : 9 %
Survie (%)
R0 + hépatectomie (n = 100)
R0 sans hépatectomie (n = 8)
N + (n = 40)
Embols péri v. (n = 84)
Résection VP (n = 43)

3 ans

5 ans

10 ans

43
31
27
34
18

26
16
14
21
6

19
0
7
13
0

Shimada H et al; World J Surg. 2003; 27, 1137-03

Nimura Y et al, J Hepatobiliary Pancreat Surg; 2000;7:155

Cancer du hile : transplantation

Cancer du hile: les enjeux (1)
- Trois séries = 84 pts
(Pichlmayr 1996,1997; Iwatsuki 1998)

1- Affirmer le cancer est difficile
2- Traitement :
•«curatif» chirurgical lourd
•palliatif non chirurgical
•résection curative ?
3- Ictère menaçant ?

décès PO : 12 - 22 %
survie à 5 ans : 12 - 36 %

- Hassoun Z et al (Ann Surg 2002)
suivi à 5 ans : 87 %
mais sélection +++

Cancer du hile: stratégie décisionnelle

Cancer du hile: les enjeux (2)
1- Opérabilité
2- Résécabilité +++ : extension

1- Ne pas laisser passer une chance
de résection
2- Ne pas imposer :
•une chirurgie lourde palliative
•des examens invasifs

• canalaire +++ (
foie ?)
• vasculaire ++
• ganglionnaire
• métastatique (rare)

3- Gérer l’ictère
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Cancer du hile:
patient inopérable

Cancer du hile: patient opérable
- Résécabilité : 30 %
• extension canalaire
péri canalaire
• extension vasculaire

 cholangiographie directe
 endoprothèse dans le même
temps

foie

- Bili/angio IRM sinon :
TDM + cholangio. directe + doppler
+artério?).

Cancer du hile

Cancer du hile type IV
non résécable
- type IV
- extension vasc.
vasc.
non
oui

type I/II

tt. palliatif
non chirurgical

type III

+ drainage bil.
bil.
+ embolisation
portale
exérèse VB
+ curage + hépatectomie

exérèse VB
+ curage

Cancer du hile

Cancer du hile type II

non résécable
- type IV
- extension vasc.
vasc.
non
oui
tt. palliatif
non chirurgical

type I/II
exérèse VB
+ curage

type III

+ drainage bil.
bil.
+ embolisation
portale
exérèse VB
+ curage + hépatectomie
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Cancer du hile
Cancer du hile type IIIb
non résécable
- type IV
- extension vasc.
vasc.
non
oui

type I/II

tt. palliatif
non chirurgical

HEPATECTOMIE MAJEURE/ICTERIQUE

type III

+ drainage bil.
bil.
+ embolisation
portale
exérèse VB
+ curage + hépatectomie

exérèse VB
+ curage

CholangioC : Embolisation pré op (PVE) : 44 pts

ictère sans ictère p
n
20
27
décès(%)
5
0
NS
IHC (%)
5
0
NS
morbidité 50
15
.006
(%)

PVE +

PVE -

n = 18

n = 24

. Initial

18*

23

. Pré-op.

25*

23

- complications (%)

28

21

- survie m (mois)

40

52

P

- vol. foie restant (%)

*

Cherqui et al Arch Surg 2000,135,305

.001

p = .003

Abdalla EK et al Arch Surg 2002;137:675

Cancer du hile: cas particuliers (2)

Cancer du hile:cas particuliers (1)

doute diagnostic :

Doute sur diagnostic de malignité

• vésicule: cancer, calcul
• tumeur du foie
• cholangite sclérosante

• brossage cytologique
• cytoponction guidée
• cholangioscopie

TDM - cholangioIRM - cytoponction
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Cancer de la vésicule

Cancer du hile:
stratégie décisionnelle
Préserve les chances de résection
Évite gestes invasifs inutiles
Prise en charge multidisciplinaire
Rôle prépondérant du chirurgien
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THE MOUNTAIN ACCIDENTS IN MONT BLANC MASSIF
J. Forray
Departement of surgery
Chamonix Hospital
Abstract
Accidents are very frequent in the Mont Blanc massif. In the last period of time, I
was treating different types of injuries: traumatic injuries (69%), chilblains and
hypothermia (22%), “mal de montagne” (6%), exhaustion (2%) and thunderstruck
injuries (1%). The most common sites of the traumatic injuries were inferior limbs
(36%), upper limbs (15%) and head (23%). Chilblains were very frequent.In these
cases, the determination of the depth and extension of injuries presents a greater
challenge, because the clinical findings are not exact. The treatment includes:
rapid warm, intravenous fluid resuscitation, antibiotics, non-steroid antiinflammatory drugs and late surgical intervention. Exhaustion must be prevented
by adequate nutrition and training. Thunderstruck injuries are very rare (about 16
cases). Their management is the same as for other types of burns.

J. Forray
Departement de Chirurgie
Hopital Chamonix
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ERNEST JUVARA
1870 – 1933
Ernest Juvara a fost un mare anatomist şi foarte
talentat chirurg, un artist desăvârşit şi un incomparabil
maestru, şef de şcoală. El făcea parte din pleiada de
tinere talente recrutate de profesorul Thoma Ionescu, a
cărui intuiţie în alegerea colaboratorilor, viitorilor
profesori de chirurgie, şefi de şcoală la rândul lor, nu a
dat niciodată greş.
Născut la 14 mai 1870 în oraşul Bârlad, acest
fiu strălucit al pământului Moldovei, a reuşit prin
calităţile sale înnăscute, dar mai ales printr-o muncă
ordonată şi neobosită, să făurească o operă
nepieritoare, iar chirurgiei româneşti să dea un renume
care a depăşit graniţele ţări.
Tatăl său, Iorgu Juvara, moşier, a avut trei
fii: Nicu, Ernest şi Emil. Din dorinţa de a-i asigura o
educaţie aleasă, părinţii l-au înscris, chiar din clasele
primare, la Institutul Urechia din Bucureşti, unde a
urmat apoi şi primele clase de liceu, învăţând la
perfecţie limba franceză. A terminat învăţământul
liceal la Colegiul Sf. Sava din Bucureşti. A luat bacalaureatul în litere şi ştiinţe în 1888.
În acelaşi an pleacă la Paris şi se înscrie la Facultatea de Medicină. Aici este
entuziasmat de cursurile de anatomic ale lui Farabeuf, care utiliza spre exemplificare
planşe, desene la tablă şi disecţii demonstrative pe cadavru. Lecţiile practice erau conduse
de Paul Poirier, viitorul profesor, pe atunci şef de lucrări. Juvara, cu talentul său înăscut
pentru desen, a încercat întâi să-l imite, dar l-a şi depăşit în curând pe maestrul său.
Pe Juvara îl pasionau atât de mult ştiinţele aplicate, încât şi-a amenajat acasă un
laborator propriu, unde îşi continua studiile de chimie, botanică şi anatomie. În acelaşi timp,
profesorul A. Gauthier i-a încredinţat postul de preparator în laboratorul său (1890-1892).
În 1890 a reuşit cu succes la concursul de extern al spitalelor din Paris. Timp de trei
ani, între 1890 şi 1893, a făcut rotaţie prin serviciile profesorilor Duplay, Richard, Poirier,
Rochard şi Delbet. În acelaşi timp a lucrat şi ca preparator - ajutor la Laboratorul de anatomie
patologică al Clinicii chirurgicale a profesorului Duplay, la Spitalul Charité şi apoi, ca
preparator al conferinţelor şi exerciţiilor practice de otologie, în clinica aceluiaşi profesor, la
Hotel Dieu.
Anatomia l-a pasionat în cel mai înalt grad. Ca elev în Laboratorul de anatomie al
profesorului Paul Poirier, de la început a atras atenţia prin dexteritatea la disecţii, seriozitatea
şi, mai ales, talentul pentru desen anatomic, motive pentru care a fost cooptat printre
colaboratori. În acest laborator a rămas timp de 5 ani, în ultimii 3 deţinând direcţia
laboratorului, încredinţată de însuşi profesorul Poirier. Cooptarea tânărului Juvara în
laboratorul profesorului Poirier a fost hotărâtoare pentru cariera sa. Acolo l-a întâlnit pe
Thoma Ionescu, care, prin probele strălucite pe care le-a trecut, a fost numit prosector
definitiv la Facultatea de Medicină din Paris. Această întâlnire va marca începutul unei
rodnice colaborări şi prietenii, care va continua şi în ţară.
În 1892, Ernest Juvara publică împreună cu H. Friteau "Quinze lecons d'anatomie
pratique", lucrare ilustrată cu 84 desene şi scheme originale făcute de el. Cartea a avut un
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succes mare, fiind tipărite cinci ediţii şi apărând tradusă mai târziu şi in limba germană.
Ea 1-a consacrat ca anatomist şi desenator ştiinţific. Tot acum publică împreună cu F.
Legueu, viitor profesor de urologie la Paris, cartea "Des aponevroses de la paume de la
main", care a devenit clasică.
În 1894, când Poirier ia iniţiativa elaborării unui vast tratat de anatomie umană, sub
redacţia sa şi a profesorilor Charpy de la Toulouse, Nicolas şi Prenant de la Nancy, lui Thoma
Ionescu i s-a încredinţat capitolul despre tubul digestiv, iar lui Juvara supravegherea şi
execuţia disecţiilor şi a desenelor necesare pentru ilustrarea acestei vaste lucrări. Cu această
ocazie a desenat aproape 100 de planşe murale, care au servit mulţi ani la instrucţia
studenţilor medicinişti.
În 1895, Juvara, îşi susţinea teza de doctorat în medicină şi chirurgie cu tema
Anatomie de la région pterigo-maxillaire, care a primit menţiunea „extrémement bien” şi a
fost laureată de Facultatea de Medicină din Paris, preşedinte al juriului examinator fiind
profesorul Mathias Duval. Din prefaţa tezei aflăm, scris de mână autorului ei, acest
„curiculum vitae” deja plin de realizări, la vârsta de 25 de ani:
„Am lucrat timp de şase ani în laboratorul Domnului Poirier, şef de lucrări anatomice
şi profesor agregat. Sub direcţiunea severă dar binevoitoare a acestui maestru şi lucrând
lângă el, sub directa lui supraveghere, am învăţat să disec şi să interpretez disecţiile mele.
De doi ani Domnul Poirer mi-a încredinţat direcţia laboratorului său. Nu ştiu cum aş
putea să-i mulţumesc pentru această încredere, căci graţie lui mi-am însuşit toate
cunoştinţele mele anatomice, acolo am învăţat această anatomie în acelaşi timp ştiinţifică şi
practică, pe care el ştie atât de bine să o predea, în dubla lui calitate de anatomist şi chirurg.
Ajuns la sfârşitul studiilor, forţat să schimb scena, ca să ocupă locul de asistent la Institutul
de anatomie şi chirurgie din Bucureşti, ţin să mulţumesc tuturor maeştrilor mei francezi care
m-au învăţat să văd şi să utilizez cât mai mult posibil ceea ce am văzut. Am urmat cu multă
râvnă cursul atât de original şi atât de sugestiv al profesorului Farabeuf. Am ascultat de
profesorul Mathias Duval, acest maestru care, în lecţiunile sale magistrale, luminoase şi
filosofice, ştie să redea simplu şi asimilabil, punctele cele mai aride ale anatomiei
microscopice. Mulţumesc acest savant maestru pentru că a binevoit să-mi facă onoarea a
accepta preşedenţia acestei teze.
Timp de 3 ani am urmat clinica chirurgicală a profesorului Duplay. Sub direcţiunea
sa binevoitoare a acestui eminent profesor, am învăţat să fac un diagnostic şi să pun o
indicaţie operatorie înţeleaptă şi nu ştiu cum aş putea să-i mulţumesc pentru că mi-a permis
să particip la lucrările laboratorului său de anatomie patologică.
Mulţumesc de asemenea din toată inima celorlalţi maeştri ai mei în chirurgie,
Domnilor Richard, Poirier, Delbert şi Rochard pentru interesul de care au binevoit să dea
dovadă în multe ocazii, elevului lor”.
Înainte de a-şi susţine teza, fusese numit asistent în Clinica chirurgicală de la Spitalul
Colţea din Bucureşti şi, în acelaşi timp, şef al Laboratorului de anatomie topografică, pe care
îl conducea profesorul Thoma Ionescu, rechemat în ţară, printr-o lege specială în 1895. Din
acest motiv a fost nevoit să renunţe la onoarea, acordată de profesorul Poirier, de a elabora
capitolul Arterele, pentru tratatul de anatomie al maestrului său.
În ajunul plecării din Paris, Juvara scria: „ca elev şi apoi ca şef de laborator al
profesorului Poirier, lucrând alături de dânsul în cabinetul său şi condus de bunele sale
sfaturi, am deprins, dacă nu anatomie, cel puţin felul în care trebuie învăţată.
Acest mare maestru, care ştia în mod deosebit să interpreteze natura şi să sculpteze cu
vârful bisturiului secretele cele mai ascunse ale corpului omenesc, m-a înzestrat cu o
frumoasă tehnică de laborator şi cu puterea de a vedea anatomia precis şi de cele mai multe
ori într-un mod cu totul original.
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Am colaborat la toate lucrările lui din acel timp şi în special la tratatul de anatomie
umană, pentru care am studiat pe o medie de 10 cadavre şi am desenat inserţiunile
musculare...”
La rândul său, profesorul Poirier avea multă consideraţie şi simpatie pentru Juvara,
despre care , nu o dată, a afirmat că nu a avut elev mai talentat.
La Paris, leagă o strânsă prietenie cu Theodor Pallady, care, după studii politehnice
la Bucureşti şi Dresda, ia hotărârea să se consacre picturii. Astfel, Ernest Juvara are ocazia
să frecventeze atelierele de pictură ale lui Gustave Moreau şi Jean Aman, unde îşi
desăvârşeşte tehnica desenului, a perspectivei grafice şi a culorii. Îl cunoaşte şi pe Pierre
Puvis de Chavannes, renumit pictor al vremii. Acesta era căsătorit cu românca Maria
Cantacuzino, persoană foarte instruită şi frumoasă, care şi astăzi poate fi admirată sub
chipul Sfintei Genoveva în frescele de la Pantheon. În acest atelier de pictură, un adevărat
cuib de românism, face cunoştiinţă cu Ştefan Luchian, de care îl va lega o trainică
prietenie.
În 1895, când se întoarce în ţară devine asistent în Clinica Chirugicală de la
Spitalul Colţea din Bucureşti şi şef al Laboratorului de Anatomie Topografică la Institutul
de Anatomie Topografică şi Chirurgie Experimentală. Aici, în calitate de subdirector, se
ocupă de organizarea institutului după o schemă nouă, originală, care cuprindea o unitate
de cercetare cu mai multe departamente: anatomie topografică, anatomie comparată,
microscopie normală şi patologică, fiziologie, chirurgie experimentală şi clinică
chirurgicală. Instalează în subsolul institutului un fierăstrău electric cu bandă circulară
pentru realizarea secţiunilor transversale sau sagitale prin cadavru. Cu piesele realizate astfel a
creat muzeul de anatomie al institutului. Departamentul de chirurgie experimentală a fost
organizat după concepţia lui şi era integrat învăţământului cu studenţii, care puteau astfel
urmări intervenţii chirugicale pe câine. Toţi studenţii anului III de medicină erau obligaţi să
participe, pe grupe, la lucrările practice de chirurgie experimentală.
Ernest Juvara era animatorul activităţii asidue din cadrul institutului, unde a continuat
opera sa din domeniul anatomiei. Anatomia a rămas prima lui iubirea.. Ore întregi întârzia la
masa de lucru, mânuind creioane multicolore, cu care se trudea să ofere altora cât mai clar şi
mai aproape de adevăr, ceea ce pentru el era limpede.
În 1897, publică pentru tinerii ce vor să se consacre chirurgiei, „Lecţiuni de anatomie
practică”, prefaţată de Thoma Ionescu. Aceasta reprezintă o amplificare a lucrării publicate la
Paris şi cuprinde 103 desene.
În 1898 apare lucrarea Anatomia topografică a splinei hipertrofiate, având la bază
studiul a 7 cupe transversale practicate pe cadavrul fixat în formol. Pentru ca desenele, toate
originale, să fie redate cât mai exact posibil, secţiunile erau mai întâi fotografiate de Juvara şi
apoi desenate, iar piesele reprezentate au înzestrat muzeul institutului.
Toate acestea dovedesc faptul că Juvara se preocupa intens de desen, dar şi de arta
fotografică medicală într-o epocă în care aceasta se afla la începuturile ei, deci poate fi
considerat pe drept cuvânt precursor al fotografiei medicale în ţara noastră.
În 1899, apare şi „Leitfaden fur die Chirurghische Anatomie”, cu 183 planşe în text
(Berlin, Verlag von August Hirschwald). Lucrarea se bucură de mare succes şi profesorul
Waldeyer îi adresează o scrisoare in semn de omagiu şi stimă.
Paralel cu lucrările de anatomie, în această perioadă a publicat şi lucrări de clinică şi
terapeutică chirurgicală, chirurgie experimentală, medicină operatorie. Astfel, Un caz de
anevrism al trunchiului tibio-peronier prezintă o deosebită importanţă pentru că este singurul
caz de anevrism al acestui trunchi arterial operat şi vindecat cunoscut în ştiinţă, fiind citat de
P. Delbet în tratatul lui de chirurgie.
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A atacat toate problemele chirurgicale, în mod deosebit preocupându-l chirurgia
osoasă, mai ales osteosinteza, imaginând aparate de o ingeniozitate absolută. O altă inovaţie a
constat în întrebuinţarea anesteziei locoregionale cu cocaină pentru prelevarea grefelor.
Manifestând o abilitate neîntrecută în tehnica operatorie, Juvara a creat numeroase
procedee, devenite clasice în literatura mondială. În 1897, publică în Revista de Chirugie
„Procedeele operatorii contra prolapsului complet al rectului şi în particular despre un nou
procedeu”, în care propune o nouă tehnică de rezecţie a mucoasei prolabate, plicaturarea
păturii musculare, anoplastia şi afrontarea cutaneo-mucoasă. Operaţia imaginată şi executată
de el devine un procedeu clasic de tratament al prolapsului rectal prezentat în tratatele de
tehnici chirugicale ale vremii, fie ca procedeul Juvara, fie ca procedeul Delorme-Juvara.
În afară de preocupări de clinică şi terapeutică chirurgicală, Juvara a elaborat în aceşti
ani, lucrări de chirurgie experimentală, printre care, Despre suturile intestinale, cuprinde
suturi intestinale pe care le preda studenţilor, inclusiv două puncte de sutură create de el,
punctul Lambert dublu în cruce şi un punct pe care îl numeşte sutura întreţesută astfel
prezintă primele suturi intestinale monoplan efectuate pe animalul de laborator, cu 60 de ani
înainte de Jourdan.
În acestă perioadă de activitate la Clinica chirurgicală de la Spitalul Colţea şi la
Institutul de anatomie topografică, Ernest Juvara, ingenios şi inventiv, a creat o serie de
instrumente şi aparate în colaborare cu firme străine (Collin din Paris, Lautenschlager din
Berlin, Adnet) şi realizează instalaţii necesare introducerii asepsiei.
La 1 martie 1897, la iniţiativa lui Thoma Ionescu, apare Revista de Chirurgie, prima
publicaţie medicală românească axată pe problemele unei singure specialităţi. Secretar de
redacţie al revistei este numit Ernest Juvara. La 1 februarie 1898, tot din iniţiativa lui Thoma
Ionescu, s-a constituit Societatea de Chirurgie. Printre cei 30 de membrii fondatori, al
nouăsprezecelea este Ernest Juvara, care devine şi secretar general al societăţii.
După cinci ani de colaborare, ca asistent al profesorului Thoma Ionescu, Juvara a fost
numit profesor de Anatomie topografică la Iaşi, fiind obligat să părăsească redacţia revistei şi
preocupările ce-i reveneau ca secretar general la societăţii, în care calitate redacta şi buletinul
în limba franceză. Aceasta a făcut ca în curând „Revista de chirurgie” să îşi înceteze
activitatea, fiind înlocuită în 1906 cu „Le journal de chirurgie de Bucharest”, sub direcţia
profesorului C. Angelescu şi redactat de V. Gomoiu, Gr. Georgescu, V. Săvescu, din care nu
au apărut însă decât câteva numere.
Urmează poate cea mai fecundă perioadă din viaţa marelui maestru. La 1 noiembrie
1899, la recomandarea lui Thoma Ionescu, devine prin concurs profesor agregat la Catedra de
anatomie topografică de la Facultatea de Medicină din Iaşi. Prin decretul nr. 4414 din 1899,
ministerul învăţământului îl numeşte pe. Ernest Juvara profesor agregat la Catedra de
anatomie din Iaşi. La 24 iulie 1903, Ernest Juvara este numit agregat cu titlu definitiv la
Catedra de anatomie topografică şi clinică chirurgicală din Iaşi, iar la 26 noiembrie 1904 este
înaintat la gradul de profesor definitiv prin decretul nr. 2983. La recomandarea lui, la catedră
sunt numiţi L. Boteanu preparator, C. Botez prosector şi N. Hortolomei preparator - custode.
Fiind primul profesor numit prin concurs la această nouă disciplină, la numai 29 de
ani, Juvara este acela care, în pofida tuturor greutăţilor şi adversităţilor, înfiinţează de fapt
învăţământul de anatomie chirurgicală la Iaşi, specialitate în care avea o pregătire serioasă,
acumulată treptat la şcoala lui Farabeuf şi Poirier timp de şase ani şi la şcoala lui Thoma
Ionescu alţi cinci ani.
Începutul a fost dificil. Catedra nou înfiinţată era lipsită de serviciu de chirurgie şi de
laborator, cu mare greutate obţinându-se o sală de disecţie în localul Institutului de anatomie
descriptivă. Nu existau nici materiale de demonstraţie, în afară de cadavre şi acestea
neinjectate cu formol, aşa încât se conservau cu dificultate.
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Crează şi la Iaşi un muzeu cu piese anatomice după modelul celui realizat anterior la
Bucureşti. În septembrie 1912, cu ocazia serbărilor jubiliare ale Universităţii din Iaşi, Regele
Carol I este însoţit printre alţii în vizita oficială şi de celebrul anatomist german Waldeyer,
care vizitând muzeul cu piese anatomice de la Facultatea de Medicină a rugat să fie lăsat
singur pentru a putea admira pe îndelete preparatele executate de Ernest Juvara. Tot acum
adună şi o bogată colecţie de fotografii medicale, graţie unei activităţi extrem de intense atât
în domeniul anatomiei cât şi în cel al chirurgiei.
În 1900, acceptă să conducă serviciul de chirugie al Spitalului Israelit din Iaşi, iar în
1906 i se încredinţează conducerea unui serviciu chirurgical de la Spitalul „Sf. Spiridon”, de
40 de paturi, înfiinţat în 1882 şi condus de dr. C. Botez. Astfel, prof. E. Juvara fondează, la
Spiridonie, prima clinică chirurgicală universitară, numită Clinica II Chirurgie, care va deveni
ulterior cunoscută sub denumirea de Clinica I Chirurgie. Dascăl erudit, chirurg de o rară
îndemânare, spirit inventiv, didact strălucit, Ernest Juvara crease de la început un serviciu
performant, la nivel european. Prin exemplul său, Ernest Juvara a creat o tradiţie prin care
profesorii acestei clinici trebuiau să aibă o pregătire anatomică solidă, care garanta o
intervenţie chirurgicală puţin agresivă, fără complicaţii şi cu mortalitate minimă. Această
tradiţie s-a perpetuat timp de aproape 100 de ani.
Introduce la Iaşi rahianestezia, fără a exclude celelalte tipuri de analgezie. Aduce
numeroase îmbunătăţiri metodei, ca: ace de puncţie foarte subţiri pentru a evita deperdiţia de
lichid cerebrospinal şi complicaţiile inerente legate de aceasta, propune şi impune soluţia de
Novocaină 8% ca fiind cea mai potrivită, combate hipotensiunea arterială cu Efedrină i.m..
Celebră a rămas autooperaţia făcută de Dr. A. Ţaicu, unul din asistenţii lui, care după ce
Ernest Juvara i-a făcut rahianestezie, s-a autooperat de hernie inghinală ajutat tot de profesor.
În 1911, în La Presse Medicale evenimentul este prezentat ca prima autooperaţie din lume.
Impune la Iaşi metoda asepsiei în chirurgie şi reuşeşte să o transmită şi elevilor săi: I.
Tănăsescu, N. Hortolomei, A. Ţaicu, G. Zamfirescu, N. Iancu.
Poseda o tehnică operatorie precisă, rapidă şi aparent simplă. Timpii operatori se
succedau fără şovăire, iar plaga arăta ca un atlas de anatomie. Devenea extrem de precaut
când surveneau dificultăţi şi ceea ce conta era numai interesul bolnavului. Profesorul N.
Hortolomei, preparatorul, prosectorul, secundarul şi asistentul lui, mărturiseşte: „Tehnica sa
chirurgicală anatomică impunea. Juvara a fost primul chirurg din Iaşi de la care am învăţat că
se poate face chirurgie fără sânge, fără brutalitate, în timpi bine coordonaţi şi cu respectul
planurilor anatomice, astfel ca refacerea după operaţie să fie cât mai aproape de normal”.
Ernest Juvara a fost un mare şef de şcoală. Printre elevii săi se numără: N. Hortolomei, I.
Tănăsescu, I. Făgărăşanu, A. Cosăcescu, I. Anghel, V Răşcanu, V. Dimitriu, E. Cristide, I.
Climescu, M. Georgescu şi alţii.
Activitatea desfăşurată de Juvara la Iaşi a fost intensă. Lucra deopotrivă pe cele două
tărâmuri înfrăţite, anatomia şi chirurgia, consolidând la Iaşi o şcoală de chirurgie deosebit de
activă. Această intensă activitate clinică i-a permis să publice articole, memorii sau
comunicări la diferite societăţi ştiinţifice, începând cu Societatea de Medici şi Naturalişti din
Iaşi, care, pentru interesul deosebit pe care Juvara i-l acordase de la venirea sa în capitala
Moldovei, l-a ales preşedinte în 1910.
În semn de recunoaştere a contribuţiei aduse de Juvara la progresul chirurgiei,
Societatea Naţională de Chirurgie din Paris, destul de severă în admiterea de noi membri şi
Societatea Chirurgilor din Paris l-au asociat în rândurile lor încă din 1911.
În perioada petrecută la Iaşi a elaborat numeroase lucrări, toate rodul muncii
neîntrerupte şi a talentului său deosebit, care prin originalitate au fost citate în diferite tratate
de anatomie clasice: Enumerăm câteva titluri ale lucrărilor din această perioadă: „Operation
de la hernie inguinale par le procede de Bassini”, bazată pe o experientă personală de 800
cazuri, „De la creation d'un vagin dans le cas de 1'absence congenitale, par dedoublement de
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1'espace intervessie-rectum, suivi soit d'autoplastie par manchon cutane”, „Emasculation
totale”, „Pleurotomia cu rezecţie de coastă sub lambou”, „Evidement du plancher buccal”,
„De la suture intradermique, sur la technique du raccourcissement des ligamentes de l’uterus”,
„Topographie de la région lombaire en vue de la ponction du canal rachidien”, „Technique de
la résection du ganglion de Gasser par la voie du plan osseux spheno-temporal”, „Contribuţie
la studiul ghemurilor de păr ce se pot găsi în stomac (tumorile păroase sau trichobezoarele)”,
„Anestezia rahidiană cu stovaină”, „Operation de la hernie crurale, technique chirurgicale”.
„Lucrări de terapeutică şi clinică chirurgicală” este cartea care încheie activitatea
publicistică de la Iaşi. Gr.T Popa, care i-a urmat la catedra de anatomie, spune despre
puternica amintire care dăinuia după ani de zile de la plecarea lui: „Juvara şi-a făcut din
profesorat un cult şi elevii lui şi-au făcut un cult din el”. Este considerat astăzi creatorul şcolii
moderne de anatomie şi chirugie de la Iaşi.
În 1912 Ernest Juvara a fost transferat din nou la Bucureşti, la Clinica chirurgicală a
Spitalului Filantropia, unde a demonstrat din plin valoarea lui de mare chirurg. Abia instalat,
este mobilizat în 1913, punând în slujba campaniei din Bulgaria tot spiritul său de bun
organizator. Mobilizat ca medic militar în Războiul Balcanic, alături de I. Cantacuzino şi A.
Slătineanu, se distinge în lupta de stăvilire a epidemiei de holeră, prin vaccinarea în masă, cu
rezultate excelente. La această experienţă, unică până la acea dată, Juvara, deşi nu era
epidemiolog, şi-a adus partea lui de contribuţie prin organizarea lazaretelor de izolare a
holericilor, desfăşurând o activitate neobosită în vederea combaterii acestui flagel.
Demobilizat la sfărşitul războiului, îşi reia activitatea la Spitalul Filantropia. Conştient
de iminenţa unor mari conflagraţii europene, în următorii ani, Juvara şi-a axat activitatea
asupra perfecţionării rahianesteziei, o anestezie foarte comodă pentru chirurgia de campanie şi
asupra descoperirii sau îmbunătăţirii mijloacelor de tratament ale fracturilor, îndeosebi ale
fracturilor de război, deschise, ale membrelor, descrise în monumentala sa lucrare
Tratamentul operator al fracturilor diafizelor prin metoda fixatorului extern lucrare ce-l
consacră printre fondatorii ortopediei moderne.. Crează o serie de aparate extrem de utile:
fixatorul extern, legătorul automat, bulonul amovibil, foloseşte printre primii în lume
instrumente electrice în tehnica operatorie.
În 1916 este mobilizat, cu gradul de maior, ataşat Spitalului IV de evacuare, care urma
Corpul IV de Armată. Are în timpul Primului Război Mondial o activitatea chirurgicală
extenuantă, operand răniţi zi şi noapte în spitalele din Piatra Neamţ, Mânăstirea Neamţ,
Botoşani. Este avansat colonel şi transferat la Spitalul IX de evacuare, care a urmat armatele
de la Mărăşeşti. Are o activitate operatorie prodigioasă, mergând din oraş în oraş pentru a
salva de la moarte răniţii. Este o pagină de eroism rămasă în amintirea celor care l-au însotit
sau cunoscut atunci. Împreună cu echipa sa, formată din colaboratorii de la clinică, s-a distins
şi aici printr-o muncă susţinută şi rezultate strălucite.
În anul 1923, este transferat la Spitalul Brâncovenesc, unde organizează cea mai
amplă şi modemă clinică chirurgicală din ţară cu 120 de paturi, bază de învăţământ pentru
studenţii Facultăţii de Medicină. Aici, e vizitat de celebrul profesor A. Hartmann din Paris, de
profesorul Fred H. Albee de la New York, care şi operează în clinică, ca şi de alţi iluştri
universitari şi medici.
Îşi continuă activitatea şi în laboratorul de anatomie topografică al Facultăţii de
Medicină, continuând disecţiile şi executarea planselor. Editează un „Manual de anatomie
chirurgicală”, conceput iniţial să apară în patru volume. Nu sunt tipărite decât primele două:
volumul I – „Capul şi gâtul” (1924) şi volumul II – „Membrele” (1925). A efectuat peste 250
de planşe în culori, care au ilustrat tratatul, toate făcute în întregime de mâna lui, cu o precizie
de ceasornicar şi cu o valoare artistică incontestabilă. Lucrarea reprezintă o chintesenţă a
raporturilor dintre cele două domenii, anatomia topografică şi chirurgia. În 1931, profesorul
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Jean Louis Faure, care i-a vizitat clinica, impresionat de valoarea planşelor, i-a sugerat să le
doneze Academiei de Medicină din Paris.
La moartea lui Thoma Ionescu în 1926, cele două catedre de anatomie topografică s-au
contopit, conducerea institutului fiind preluată de profesorul Dimitrie Gerota. Ernest Juvara a
fost obligat în felul acesta să întrerupă orice activitate anatomică, motiv pentru care
următoarele două volume proiectate nu au mai apărut. Pe lângă noţiuni de anatomie
topografică, acest manual conţinea şi noţiunile necesare pentru descoperiri de organe (artere,
nervi, vene etc.), precum şi sfaturi şi îndrumări pentru medicina operatorie.
Cu talentul său neîntrecut în arta chirurgicală, a abordat toate aspectele în acest
domeniu, dar cel mai mult s-a aplecat asupra chirurgiei osoase şi osteoarticulare, osteosinteza
rămânând marea sa pasiune. Din cele peste 230 de lucrări elaborate, mai mult de o treime se
referă la patologia osteoarticulară, ceea ce i-a creat un renume în domeniu. Pentru activitatea
sa prodigioasă şi perseverentă, de perfecţionare continuă a metodelor folosite şi de
îmbunătăţire a rezultatelor operatorii în această spinoasă şi de obicei temută ramură a
chirurgiei, Juvara poate fi considerat printre pionierii ei.
Spirit de o inventivitate fecundă, Juvara a imaginat aparate chirurgicale care au
contribuit la revoluţionarea operaţiilor, făcându-le mai facile, mai comode, scurtând timpul
operator şi astfel uşurând cu un minut mai devreme suferinţa bolnavului. De o abilitate
neîntrecută în tehnica operatorie, a creat numeroase procedee, devenite clasice în chirurgie.
Profesorul Juvara a fost un adevărat om de ştiinţă, a creat curente, a format elevi, a
fundamentat o şcoală, căreia i-a lăsat ca moştenire cultul adevărului ştiinţific şi al frumosului
artistic. Era şi un foarte bun organizator. În primul rând a fost preocupat de funcţionalitatea
sălii de operaţie. Urmărea cele mai mici amănunte. Poate fi considerat cel care a impus
asepsia în ţara noastră, spălatul cu lufe şi fixarea la piele a câmpurilor operatorii pentru a izola
cât mai bine plaga chirurgicală. S-a bucurat de o stimă şi un renume care au depăşit graniţele
ţării. A fost ales Preşedinte al Societăţii Române de Chirurgie între 1929 – 1930.
Prin formarea lor, Thoma Ionescu şi Ernest Juvara au imprimat chirurgiei româneşti o
paternitate franceză, dar ceea ce trebuie remarcat e faptul că astfel, chirurgia românească s-a
dezvoltat în armonie şi la un nivel comparabil cu cea europeană. Mai mult, activitatea
complexă a lui Ernest Juvara la Iaşi a creat posibilitatea dezvoltării uniforme a chirurgiei
româneşti în cele două provincii ale ţării. Aparţinând aceleiaşi şcoli, cu o formaţie solidă
anatomică şi evoluând în cadrul aceloraşi rigori profesionale, chirurgii din Moldova au putut
veni la Bucureşti, unde s-au integrat rapid şi au evoluat uşor. Dorinţa lui Thoma Ionescu de a
face ca facultăţile de medicină din ţară să fie identice din punct de vedere al organizării şi
egale în ceea ce priveşte învăţământul a dat roade. În felul acesta, şcoala chirurgicală
românească s-a putut dezvolta uniform şi organic, la un nivel profesional superior, bazat pe
standarde riguroase de nivel european.
În deplină sănătate şi în plin avânt creator, profesorul Ernest Juvara s-a stins
fulgerător, în noaptea de 5 mai 1933, electrocutat de o lampă cu tijă flexibilă, care se
defectase.
Mare anatomist, chirurg de excepţie, excelent profesor, spirit inventiv, corect şi demn
în toate împrejurările, mereu în căutarea unei soluţii mai bune, mai practice, mai frumoase,
medic permanent prezent la datorie, patriot devotat ţării şi semenilor, Ernest Juvara rămâne
una din figurile luminoase ale chirurgiei româneşti, care a dus faima medicinei noastre peste
hotare, sporind patrimoniul ştiinţific universal.
E. Târcoveanu
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WORLD JOURNAL OF SURGERY
volumul 29, nr. 10, octombrie 2005
www.springerlink.com
A apărut nr. 10, volumul 29,
octombrie 2005 al prestigioasei reviste
World Journal of Surgery, jurnalul oficial
al Societăţii Internaţionale de Chirurgie
(ISS), la celebra editură Springer, New
York, avându-l ca editor şef pe Dr. John G.
Hunter.
Această revistă este împărţită pe
două secţiuni: progrese în chirurgie şi
articole
ştiinţifice
originale
privind
patologia
chirurgicală
vasculară,
malignităţile din sfera genitourinară,
chirurgia
endocrină,
chirurgia
gastrointestinală, chirurgia hepato-biliopancreatică, istoric chirurgical, tehnici
chirurgicale şi scrisori către editor. Sunt
publicate 31 de articole cu diverse tematici.
Un articol extrem de interesant este
al unor autori americani, Dr. J.B. Dimick şi
colab. de la Darmouth Medical School,
Hanover,
New
Hampshire,
USA:
„Măsurând calitatea chirurgicală: Care este
rolul volumului furnizat ?”. Lucrarea
analizează importanţa volumului (numărul de cazuri operate) care, deşi nu este ideal în toate
situaţiile, este în particular potrivit pentru măsurarea calitaţii actului chirurgical în contexte
sigure. Mai exact, autorul crede că pentru operaţiile dificile, cu un puternic efect volumrezultate, volumul furnizat poate fi cel mai important instrument de măsură al performanţei
chirurgului. Astfel, pentru rezecţiile pancreatice şi esofagectomii, diferenţa de mortalitate
absolută (între spitalele cu volum foarte mare şi cele cu volum foarte mic), este de 12,5% şi
respectiv 11,9%. Trecând în revistă o serie de articole şi examinând asocierea dintre numărul
de pacienţi şi mortalitatea după diverse intervenţii chirurgicale (chirurgie vasculară şi
chirurgie generală) a constatat că pacienţii spitalelor care au un rulaj mai mic de pacienţi au
un risc de deces la 5 ani cu 60% mai mare. De asemenea, autorul precizează că este foarte
important pentru chirurg să participe la luarea câtor mai multe decizii în diferite situaţii
întâlnite în clinică, mărindu-se asfel calitatea actului chirurgical.
Bahadir M. Güllüoğlu şi colab. de la Departamentul de Chirurgie Generală, Clinica de
Chirurgie endocrină şi a sânului de la Spitalul Universitar Marmara, Instanbul, Turcia, publică
un interesant articol - „Predicţia precoce a normocalcemiei după chirurgia tiroidei” - ştiut
fiind că, hipocalcemia este unul din factorii care determină prelungirea spitalizării după
chirurgia tiroidiană. În studiul efectuat prospectiv, au fost evaluaţi 79 de pacienţi care au
suferit o tiroidectomie, încercând să se definească factorii de risc ai hipocalcemiei
postoperatorii. Calcemia a fost măsurată la 8, 14, 24, şi 48 de ore postoperator şi s-a calculat
un indice al acesteia (IC= (C2-C1)/C1/(T2-T1)). Pacienţii au fost examinaţi din punct de vedere a
sexului, vârstei, indicaţiei chirurgicale, tipul intervenţiei chirurgicale, funcţia tiroidiană,
476

Recenzii

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

prezenţa extensiei mediastinale, prima operaţie sau reintervenţie şi autotransplantului
paratiroidian. Toate comparaţiile s-au efectuat între grupuri normocalcemice şi grupuri
hipocalcemice. Hipocalcemia a fost întâlnită la 15 pacienţi (19%). Autorii au ajuns la
concluzia, după analiza univariată în funcţie de tipul şi extensia tiroidectomiei, că indicele
calcemic la 8 şi 14 ore este un bun predictor al normocalcemiei. Pacienţii cu un indice negativ
au o probabilitate mai mare să dezvolte hipocalcemie în postoperator. Nici un pacient cu
indice pozitiv sau neutru nu a dezvoltat hipocalcemie indiferent de tipul intervenţiei efectuate
(majoritatea tiroidectomii subtotale, pacienţi cu vârsta medie de 46 ani).
În cadrul secţiunii de chirurgie gastrointestinală, Raimundas Lunevicius şi Matas
Morkevicius de la Spitalul Universitar din Vilnius, Lituania, publică un articol despre
rezultatele, beneficiile şi factorii de risc în tratamentul laparoscopic al ulcerului peptic
perforat. În prima parte a studiului sunt descrise aspecte epidemiologice şi strategii în
managementul ulcerului duodenal perforat, laparoscopia fiind cea mai folosită modalitate de
abord în acest tip de patologie. Al doilea scop al studiului constă în demonstrarea valorii
studiilor prospective şi retrospective privind rezultatele precoce după chirurgie şi factorii de
risc. Al treilea scop al lucrării a fost prezentarea beneficiilor acestui tip de intervenţie, iar al
patrulea, de clarificare a posibililor factori de risc asociaţi suturii laparoscopice a ulcerului
duodenal perforat. Au fost evaluate 96 de articole full-text de pe Medline/Pubmed. Au fost
selecţionate 13 studii prospective şi 12 studii retrospective. Rezultatele studiilor retrospective
au fost următoarele: rata medie a morbidităţilor de 10,5%, rata medie a conversiilor a fost 7%,
spitalizarea medie 7 zile, mortalitatea 0%. În comparaţie în studiile prospective rata medie a
morbidităţilor a fost ceva mai mică (6%), rata medie a conversiilor a fost mai mare(15%),
spitalizarea a fost mai scurtă (5 zile), iar mortalitatea a fost mai mare (3%). Factorii de risc
identificaţi au fost numeroşi. Şocul, prezentarea tardivă (>24h), tare organice asociate, vârsta
>70 ani, chirurg puţin experimentat, ASA III/IV şi scorul Boey au fost consideraţi principalii
factorii de risc ai tratamentului laparoscopic al ulcerului duodenal perforat. Fiecare dintre
aceşti factori sunt criterii de alegere a tehnicii chirurgicale clasice. Factorii de risc ai
conversiei sunt: localizarea inadecvată a ulcerului, mărimea perforaţiei (definită de unii ca
fiind >6mm, iar de alţii de peste 10 mm) şi ulcer cu margini friabile.
În secţiunea chirurgie hepato-bilio-pancreatică sunt 2 articole despre efectul
Somatostatinei în chirurgia pancreatică. Prima lucrare, publicată de Yan-Shen Shan şi colab.
(Taiwan)
studiază
efectele
profilaxiei
cu
somatostatină
la
pacienţii cu
duodenopancreatectomia cefalică (DPC) cu prezervare de pilor; parametrii urmăriţi au fost
întârzierea evacuării gastrice şi reducerea valorii plasmatice a motilinului (motilinul este un
hormon secretat de tractul gastrointestinal, care stimulează contracţiile antrale şi evacuarea
gastrică). Studiul, a fost efectuat între august 1997 şi decembrie 2000; lotul a cuprins 23 de
pacienţi, la care s-a practicat DPC cu prezervare de pilor. 11 pacienţi au primit profilaxie cu
somatostatină, iar la 12 pacienţi nu s-a efectuat profilaxia. Întârzierea evacuării gastrice a fost
observată la 9 din cei 11 pacienţi (82%) ai lotului cu somatostatină (+), faţă de 3 cazuri din 12
(25%) - lotul somatostatină (-). De asemenea, autorii au constatat că, pacienţii, care au primit
somatostatină, au prezentat niveluri plasmatice ale motilinului scăzute cu 80%, iar cei care nu
au primit somatostatină au prezentat fluctuaţii ale valorilor plasmatice ale motilinului –
creşteri în ziua 3, nivel minim în ziua 7, iar în ziua 21 nivelul plasmatic se situează la cca.
50% din normal. Concluzia studiului a fost că administrarea profilaxiei cu somatostatină
întârzie evacuarea gastrică prin reducerea valorilor plasmatice ale motilinului.
A doua studiu, îi aparţine lui Uwe J. Hesse şi colab. de la Universitatea din Gent,
Belgia: “Studiu randomizat folosind doze mici de Octreotide pentru prevenirea complicaţiilor
după chirurgia pancreatică şi anastomoza pancreatico-jejunală”. Autorii au studiat un lot de
105 pacienţi; la o parte din ei s-a administrat ocreotide de 3x 0,1 mg/zi, 7 zile. În cadrul
studiului s-au urmărit fistulele pancreatice şi morbidităţile postoperatorii (stop cardiac,
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pneumonii, embolii pulmonare, hemoragii, infecţii urinare etc.) care au prelungit durata
spitalizării. În 25 de cazuri s-a efectuat DPC cu prezevare de pilor şi în 80 de cazuri Whipple
standard. În 25 de cazuri (23,8%) intervenţia chirurgicală s-a efectuat pentru pancreatită
cronică, în 8 (7,6%) cazuri pentru tumori benigne şi în 72 (68,6%) din cazuri pentru tumori
maligne. La toţi pacienţii s-a efectuat pancreatico-jejunostomie. Nu s-au constatat diferenţe
semnificative statistic, privind morbiditatea postoperatorie între pacienţii la care s-a
administrat sau nu octreotide. Concluzia studiului a fost că nu există avantaje al administrării
perioperatorii a octreotidului în doze mici (3 x 0,1mg/zi) din punct de vedere al complicaţiilor
postoperatorii şi a fistulei pancreatice.
În secţiunea tehnici chirurgicale, Susan M.L. şi colab. de la Centrul pentru chirurgie
robotică din Singapore prezintă avantajele (mărirea imaginii de 10 ori şi imaginile
tridimensionale) folosirii robotului da Vinci (da Vinci Surgical System) în prezervarea
nervilor în limfodisecţia axilară pentru carcinom ductal invaziv de sân (4 cazuri sectorectomie şi disecţie axilară nivel II). Timpul disecţiei axilare robotice a variat între 30 şi
105 minute, cu o medie de 70,5 minute (30, 72, 75 şi 105 min). Numărul mediu de
limfonoduli disecaţi a fost de 13 (11, 11, 13 şi respectiv 17). Numărul mediu de limfonoduli
invadaţi a fost de 5 (2, 4, 7, 7). Toate pacientele au fost externate a doua zi postoperator. Nu sau înregistrat complicaţii nici intraoperatorii şi nici postoperatorii. Imaginile 3-D, mărirea
imaginii de 10 ori şi telemanipulatorii robotici cresc abilităţile chirurgului printr-o mai bună
vedere, un mai bun control al instrumentelor şi perceperea adâncimii câmpului operator, cât şi
eliminarea tremorului sunt câteva din avantajele folosirii acestui sistem, autorii concluzionând
că robotul da Vinci poate fi folosit în chirurgia cancerului de sân.
Revista este accesibilă şi pe site-ul www.springerlink.com (full-text doar pentru
membrii ISS).

A. Vasilescu
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HEPATO-GASTROENTEROLOGY
– CURRENT MEDICAL AND SURGICAL TRENDS –
volumul 52 (septembrie-octombrie) 2005
A apărut volumul 52 (septembrieoctombrie 2005) al Hepato-Gastroenterology
– Current Medical and Surgical Trends,
jurnalul oficial al International Association of
Surgeons and Gastroenterologists (IASG),
publicaţie care are ca redactori şefi pe
N.K.Lygidakis (Grecia) şi E. Moreno
Gonzalez (Spania), personalităţi medicale de
renume mondial.
Cele aproape 70 de articole pe teme
medicale şi chirurgicale sunt grupate în
articole originale şi cazuri clinice, dar şi după
principalele segmente digestive (biliar, colorectal, esofagian, gastrointestinal, hepatic,
pancreatic, gastric).
Secţiunea articole originale debutează
cu lucrarea unui grup de chirurgi şi radiologi
de la Nippon Medical School din Tokyo (Sho
Mineta şi colab.), care descriu modificările
hemodinamice survenite în distribuţia fluxului
venos splenic în ficat, în special în ficatul
cirotic. De asemenea, autorii demonstrează
contribuţia fluxului venos splenic în
regenerarea sau mărirea de volum a lobului
hepatic. Studiul a cuprins 15 pacienţi cu ficat normal, 8 cu hepatită cronică şi 13 cu ciroză
hepatică. Distribuţia fluxului venos splenic la nivelul ficatului s-a studiat prin
scintofotosplenoportografie după injectarea percutanată intrasplenică de 99mTc-GSA.
Compararea indexului fluxului venos splenic pe unitate hepatocitară în cei doi lobi hepatici a
arătat valori mai mari la pacienţii cirotici.
Tadashi Ohara şi colab., autori japonezi, publică un alt articol original în care este
analizată Human-β-Defensin 2 (hBD2) ca posibil marker molecular al inflamaţiei mucoasei
gastrice. hBD2 este deja recunoscută ca un mediator proinflamator al inflamaţiei mucoasei
gastrice, precum şi ca peptid antimicrobian pentru Helicobacter pylori.
Alţi autori japonezi de la Niigata University Graduate School of Medical and Dental
Sciences (Yoshinobu Sato şi colab.) analizează rolul potenţial al expresiei preoperatorii a
Human-Telomerase Reverse Transcriptase mRNA (h-TERT mRNA) în sângele periferic ca
factor de pronostic şi recurenţă tumorală în transplantul hepatic de la donator viu la pacienţi
cu hepatocarcinom nerezecabil. În grupul analizat (11 pacienţi cu HCC nerezecabil care au
suportat intervenţia de transplant în perioada iulie 1999-mai 2003) nu au existat diferenţe
semnificative ale curbelor de supravieţuire între pacienţii care s-au încadrat şi cei care nu s-au
încadrat în criteriile Milan, în schimb diferenţa curbei de supravieţuire a fost statistic
semnificativă între pacienţii cu expresie pozitivă preoperatorie a h-TERT mRNA şi cei cu
expresie iniţial negativă sau cei care au fost convertiţi de la valori pozitive la valori negative
după imunochimioterapie.
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Guozhen Yan şi colab. (Department of Ultrasound Diagnostics, Tangdu Hospital
China) efectuează un studiu pe 53 subiecţi care evaluează relaţia dintre scorul ecografic
cantitativ şi scorul clinic (MELD, CPT) la pacienţii cirotici.
Hiroshi Yoshida şi colab., de la Departamentul de Chirurgie al Nippon Medical School
Tokyo publică un trial randomizat controlat care analizează fixarea marelui epiploon la 3 cm
de marea curbură gastrică la peritoneul peretelui abdominal anterior ca modalitate de
prevenire a tulburărilor de evacuare a stomacului sau a altor complicaţii apărute după
hepatectomia stângă. Studiul a cuprins 49 pacienţi (24 la care s-a fixat epipoonul şi 25 la care
nu s-a fixat) la care s-a practicat segmentectomie laterală stângă sau hepatectomie stângă
(pentru carcinom hepatocelular, metastaze hepatice, tumor hepatice benigne, litiază
biliarăintrahepatică, donor pentru transplant). Rezultatele obţinute au permis autorilor să
afirme că fixarea propusă este urmată de descreşterea frecvenţei de apariţie a tulburărilor de
evacuare gastrică.
Un grup de autori japonezi (Yasuyo Morita şi colab.) evaluează avantajele
administrării de Nateglinide la pacienţii cu steatoză hepatică nealcoolică şi diabet tip 2; doza a
fost de 270 mg/zi, timp de 20 săptămâni; înaintea începerii tratamentului şi la fiecare 4
săptămâni ale curei s-au determinat IMC, glicemia, HbA1c, biochimia sangvină, s-au efectuat
ecografia şi examenul CT. Compararea s-a realizat cu un grup martor care nu a primit
Nateglinide.
La secţiunea cazuri clinice, Kenji Kawase şi colab. de la Departamentul de
hepatologie al Kawasaki Medical School Japonia, raportează cazul unui bărbat de 73 ani, cu
hepatită cronică cu virus C diagnosticată de 11 ani, care a fost depistat cu un hepatocarcinom
în segmentul 6 hepatic şi a beneficiat de ablaţia prin radiofrecvenţă a tumorii. Pacientul a
revenit la spital pentru recidiva tumorii în acelaşi segment. Ecografia nu a putut vizualiza clar
tumora; dar injectarea în artera hepatică a unui amestec de dioxid de carbon, sânge autolog şi
ser fiziologic a permis delimitarea tumorii şi ablaţia în condiţii sigure prin radiofrecvenţă.
Metoda poate îmbunătăţi efectiv diagnosticarea ultrasonografică a unor astfel de tumori şi în
asociere cu chemoembolizarea arterială poate completa tratamentul tumorilor hepatice
localizate (cum ar fi hepatocarcinomul) care nu pot fi diagnosticate prin ecografia standard.
Între articolele interesante pentru chirurgi se mai înscriu:
- Evaluation of Covered Metallic Stents in Malignant Biliary Stenosis – Proeminent
Effectiveness in Gallbladder Carcinoma (H. Kawamoto şi colab., Japonia) – studiu
retrospectiv pe 73 cazuri cu malignităţi ale arborelui biliar şi pancreasului la care s-a
comparat plasarea de stenturi metalice acoperite sau nu cu poliuretan.
- Prospective Follow-up of Patients with Bile Duct Strictures Secondary to
Laparoscopic Cholecystectomy, Treated Endoscopically with Multiple Stents
(Ladislaw Kuzela şi colab., Slovacia) – studiu prospectiv pe 43 pacienţi cu stricturi
benigne secundare după colecistectomie laparoscopică; autorii ajung la concluzia că
plasarea endoscopică a cât mai multe stenturi în raport cu diametru restant al căii
biliare afectate poate ameliora rezultatele pe termen lung.
- Segment VI Cholangiocholecystostomy for Unresectable Malignant Obstruction at the
Hepatic Hilum ((Masazumi Zaima şi colab., Japonia) – în care se descrie anastomoza
dintre ductul biliar intrahepatic din segmentul VI şi bontul cistic, tehnică chirurgicală
care ar putea remite icterul secundar unei obstrucţii maligne biliare înalte.
- Minimally Invasive Treatment of Causes and Complications of Biliary Pancreatitis
(Jaksa Filipovic şi colab., Croaţia) – o pledoarie pentru abordul minim invaziv, cea
mai bună alegere pentru pancreatitele acute seroase care evoluează spre forma
necrotică.
- Verres Needle Decompression of Distended Gallbladder to Facilitate Laparoscopic
Cholecystectomy in Acute Cholecystitis: A Prospective Study (Kuo-Ting Lee şi
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colab., Taiwan), tehnică ce a scăzut rata conversiilor în colecistectomia laparoscopică
pentru colecistita acută.
- Intraoperative Radiofrequency Thermal Ablation Combined with Portal Vein Infusion
Chemotherapy and Transarterial Chemoemblization for Unresectable HCC (Shi-Qiang
Shen şi colab., China), studiu care compară asocierea dintre ablaţia termică
intraoperatorie prin radiofrecvenţă cu chemoembolizarea prin infuzie în vena portă şi
transarterial (IRFAPA) cu radiofrecvenţa percutanată (PRFA), prima tehnică
dovedindu-se mai eficientă pentru hepatocarcinoamele nerezecabile.
- Prospective Evaluation of the Quality of Laparoscopic Sigmoid Resection for
Diverticular Disease (Nicolas Regenet şi colab., Franţa) în care autorii compară
calitatea colectomiei sigmoidiene prin abord clasic cu cea prin abord laparoscopic la
pacienţii cu boală diverticulară. Măsurătorile au fost efectuate prin proctoscopie şi CT
cu substanţă de contrast; s-au determinat distanţa de la nivelul anastomozei la
promontoriul sacrat, linia anală, mărimea specimenului rezecat, rata recurenţei
diverticulilor.
- Operative Indications for Patients with Refractory or Severe Ulcerative Colitis
(Tomoyuki Tsujikawa şi colab., Japonia) – care arată că deşi numărul cazurilor de
colectomie pentru colită ulcerativă a scăzut simţitor datorită noilor terapii, totuşi
gastroenterologii trebuie să monitorizeze foarte atent cazurile datorită posibilelor
efecte adverse ale steroizilor pe colitele ulcerative refractare.
- Predictive Factors Affecting Early Recurrence after Hepatectomy for Hepatocellular
Carcinoma in 5-year Survivors (Toshimi Kaido şo colab., Japonia) – care discută
despre factorii care trebuie urmăriţi în evoluţia acestor cauze (nivelurile serice de
albumină şi transaminaze, rata retenţiei indocyanine green la 15 minute, numărul
tumorilor, metastazele intrahepatice, stadializarea TNM); tratamentul curativ al
metastazelor intrahepatice şi tratamentul antiinflamator postoperator scad rata
carcinogenezei multicentrice.
- Immune-related Effects of Local Hyperthermia in Patients with Primary Liver Cancer
(Valentina Ostapenko şi colab., Japonia) – în care autorii arată că hipertermia locală a
stimulat imunitatea şi a crescut indirect efectul anticanceros.
- Videolaparoscopic Treatment of Hepatic Hydatid Cyst (Adem Dervisoglu şi colab.,
Turcia) – care comentează avantajele tratamentului videolaparoscopic la cazuri
selectate de hidatidoză hepatică.
- Recent Advances in the Treatment of Colorectal Metastases (Sundeep Jain şi colab.,
Italia) – analiză a literaturii de specialitate privind noile cuceriri ale medicinei în
tratarea metastazelor hepatice de cauză colorectală (embolizare venoasă, chemoterapie
intraarterială, ablaţie locală prin radiofrecvenţă, laser, crioablaţie, terapie biologică etc.
- Pancreaticoduodenectomy for Pancreatic Head Cancer: PPPD versus Whipple
Procedure (Pin-Wen Lin şi colab., Taiwan) – care nu găsesc deosebiri între
pancreatoduodenectomia cu prezervarea pilorului (PPPD) şi tehnica Whipple în ceea
ce priveşte durata intervenţiei, pierderea de sânge, mortalitate şi urmărirea la distanţă a
pacienţilor cu neoplasm cefalopancreatic, în schimb constată că golirea gastrică este
mai frecventă după PPPD.
- Safety of a Paraaortic Node Dissection for Selected Advanced Gastric Cancer Patients
(Shouji Shimoyama şi colab., Japonia) – în care se afirmă că disecţia D3 se poate
efectua la fel de sigur ca şi disecţia D2.
Revista este redactată în condiţii grafice deosebite, iar iconografia care însoţeşte
textele este foarte ilustrativă şi clară pentru cititori.
Oana Epure
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ROMANIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
vol. 14, nr. 3, septembrie 2005
www.rjge.ro
Ajuns deja la al 14-lea an de apariţie,
Romanian Journal of Gastroenterology, jurnalul
oficial al Societăţilor Române de Gastroenterologie
şi Hepatologie, continuă să încânte cititorii prin
bogăţia tematică şi calitatea înalt ştiinţifică a
articolelor publicate. Publicaţia poartă amprenta
şcolii de învăţământ medical superior de la ClujNapoca, al cărei distins reprezentant, D-na. Prof.
Dr. Monica Acalovschi, redactor-şef, coordonează
cu deosebit profesionalism apariţia acestei
valoroase reviste, cotate printre primele în
literatura de specialitate din România, dar şi pe
plan internaţional.
Revista apare în limba engleză, ceea ce îi
conferă o notă aparte între publicaţiile ştiinţifice
româneşti.
În cuprinsul jurnalului sunt incluse articole
originale, recenzii ale diferitelor probleme de
patologie gastroenterologică din literatura de
specialitate, raportări de cazuri, articole de
imagistică, studii, teste pentru tinerii medici,
recenzii de carte medicală, informaţii despre congrese/conferinţe de gastroenterologie
desfăşurate recent şi, nu mai puţin important, un calendar al evenimentelor ştiinţifice interne
şi internaţionale viitoare.
La articole originale se înscrie lucrarea unui colectiv de la Clinica de
Gastroenterologie a Universităţii Ovidius Constanţa, condus de Dr. Andra Iulia Suceveanu,
care demonstrează fezabilitatea testelor pentru hemoragiile oculte în materiile fecale (FOBT)
în screeningul pentru cancerul colo-rectal. Motivaţi de incidenţa în continuă creştere a
cancerului colo-rectal, autorii realizează un studiu pe durata a 18 luni, la 1098 pacienţi aparent
sănătoşi, din care la 162 testele FOBT au fost pozitive, aceştia fiind supuşi ulterior
următoarelor investigaţii de screening, colonoscopia şi irigografia. Rezultatele studiului au
demonstrat utilitatea screeningului pentru cancerul colo-rectal pentru depistarea precoce a
bolii, într-un stadiu care poate beneficia de tratament chirurgical curativ.
Un alt articol interesant, semnat de o echipă multidisciplinară de la Clinica I Pediatrie,
Clinica a III-a Medicală de la UMF Cluj şi Institutul de Igienă Cluj, având ca prim autor pe
Dr. Călin Lazăr, se referă la evaluarea replicării virale la copiii cu hepatită virală B, cu sau
fără tratament cu Interferon-alfa. Studiul a cuprins 74 pacienţi (din care 36 trataţi cu
Interferon şi 38 fără tratament cu Interferon), supravegheaţi clinic, biochimic şi serologic pe
parcursul a 6 ani. La sfârşitul acestei perioade s-a determinat ADN-VHB prin metoda
hibridizării pe suport solid. Titrurile ADN-VHB au fost semnificativ mai mari la pacienţii cu
AgHBe pozitiv, în ambele grupuri comparate. Autorii concluzionează că monitorizarea
(inclusiv determinarea ADN-VHB) pe termen lung a pacienţilor cu hepatită cronică virală B şi
a purtătorilor inactivi de AgHBs este necesară, în contextul evoluţiei fluctuante a infecţie cu
VHB.
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Un alt articol important pentru practica medicală este şi cel semnat de Dr. Alina Elena
Pârvu şi colab. (de la Departamentul de Fiziopatologie şi de la Clinica a IV-a Medicală,
U.M.F. Cluj-Napoca) în care este discutată relaţia dintre nivelul seric al metaboliţilor NO,
severitatea şi etiologia bolilor hepatice cronice. Au fost comparate două grupuri, unul de 92
pacienţi cu boli cronice hepatice (hepatită cronică activă, ciroză hepatică) şi altul martor, cu
10 voluntari sănătoşi. S-au evaluat concentraţiile serice de nitraţi/nitriţi şi citrulină. Autorii
constată că la pacienţii cu boli hepatice cronice se înregistrează o sinteză mai crescută de NO,
mai mult la pacienţii cu ciroză decât la cei cu hepatită cronică activă. Metaboliţii NO diferă în
funcţie de etiologia hepatopatiei.
Colectivul de gastroenterologi de la Centrul de Gastroenterologie şi Hepatologie al
Institutului Clinic Fundeni, condus de Dr. Liana Gheorghe, comunică rezultatele unui studiu
realizat pe 153 pacienţi cu ciroză şi encefalopatie hepatică simptomatică, la care s-a aplicat o
dietă modificată, hipercalorică, hiperproteică, bazată pe cazeină şi legume, şi s-a urmărit
efectul acestei diete asupra evoluţiei bolii. S-au urmărit zilnic statusul mental (scala West
Haven), prezenţa asterixis-ului, tranzitul intestinal, nivelul seric al amoniacului şi un test
convenţional – textul conexiunii numerice. La 79,9% din pacienţi s-a înregistrat o evoluţie
favorabilă (îmbunătăţirea statusului mental) în timpul dietei. Rezultatele au fost mai bune la
pacienţii cu afectare severă a statusului mental dependentă de factori precipitanţi şi la cei cu
funcţie hepatică păstrată. Autorii concluzionează că restricţia proteică nu este necesară pentru
îmbunătăţirea stadiului encefalopatiei hepatice.
De o utilitate clinică evidentă este articolul semnat de Dr. Nadia Raţiu de la Spitalul
Clinic Municipal Cluj-Napoca, în colaborare cu o echipă de la Clinica de Medicină Internă de
la Universitatea Regensburg (Germania) care analizeată efectul cromoendoscopiei asupra
diagnosticării ulcerului gastric de către endoscopişti cu diferite nivele de experienţă.
Colorarea cu indigocarmin, care permite diferenţierea macroscopică a ulcerelor gastrice
benigne de cele maligne, poate creşte calitatea diagnosticului stabilit de endoscopişti. Grupul
de studiu a cuprins 50 pacienţi (43 cu ulcere gastrice benigne şi 7 cu ulcere gastrice maligne),
la care s-au efectuat gastroscopii înregistrate video, iniţial nativ, apoi, separat, după colorarea
cu indigocarmin. Examinările au fost efectuate de 3 endoscopişti experimentaţi (cu peste 2000
gastroscopii) şi de 3 examinatori (cu mai puţin de 100 gastroscopii). Fiecărui examinator i s-a
cerut să diferenţieze ulcerele de pe ambele casete (nativ şi după colorare). Diagnosticul
macroscopic a fost comparat cu datele histopatologice. Diagnosticul macroscopic nativ a avut
sensibilitate, specificitate, valoare predictivă pozitivă şi negativă mai crescute decât după
colorare în ambele grupuri de endoscopişti. Concordanţa diagnosticului macroscopic cu cel
histopatologic (exprimată prin coeficentul kappa-Cohen) a scăzut după colorare în grupul
endoscopiştilor experimentaţi şi s-a păstrat constantă în celălalt grup. Autorii subliniază rolul
experienţei endoscopice pentru diagnosticul macroscopic nativ şi arată că nu se probează
valoarea cromoendoscopiei în ameliorarea diagnosticului diferenţial al ulcerului gastric
benign de cel malign.
Un grup de medici olandezi (Dr. Nail Aboosy şi colab.) de la VU Medical Centre
Amsterdam şi Spitalul Rijnstate publică un articol care pledează pentru tatuarea în cursul
endoscopiei a micilor leziuni colonice, care altfel sunt dificil de localizat intraoperator. La 19
pacienţi s-a practicat tatuarea endoscopică în cursul colonoscopiei, cu cerneală de India, după
care 17 au suferit o intervenţie chirurgicală, la unul s-a practicat polipectomie endoscopică şi
la altul microchirurgie endoscopică transanală. Tatuajele s-au identificat intraoperator la
68,4% pacienţi; la 73,6% cerneala s-a evidenţiat la examenul histopatologic macroscopic.
Metoda permite identificarea topografică intraoperatorie a leziunilor colonice de mici
dimensiuni.
Colectivul de autori de la Clinica I Chirurgie, U.M.F. Iaşi (Prof. Dr. Şt. O. Georgescu
şi colab.) aduce în atenţie tratamentul chirurgical minim invaziv al chistului hidatic hepatic.
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Pe un studiu retrospectiv pe 24 pacienţi cu chist hidatic hepatic, operaţi laparoscopic, autorii
subliniază avantajele chirurgiei minim invazive: scurtarea duratei de spitalizare, reducerea
complicaţiilor postoperatorii, reîntoarcerea rapidă la activităţile socio-profesionale şi, nu în
ultimul rând, reducerea cheltuielilor de spitalizare.
Între articolele „Reviews” se numără cel semnat de Dr. Mladen Davidovic şi colab.,
de la Clinica de Geriatrie din Belgrad, în care sunt analizate caracteristicile infecţiei cu
Helicobacter pylori la pacienţii vârstnici care folosesc antiinflamatoare nesteroidiene. H.
pylori şi consumul de AINS sunt factori de risc independenţi în etiopatogeneza hemoragiilor
tractusului digestiv superior. La pacienţii vârstnici se recomandă ca instituirea terapiei cu
aspirină pe termen lung să se realizeze după eradicarea H. pylori, în caz contrar existând un
risc crescut pentru apariţia unui ulcer hemoragic.
Dr. Ionel Copaci şi colab., de la Centrul de Medicină Internă al Institutului Clinic
Fundeni, conturează noile indicaţii terapeutice ale acidului ursodeoxycholic (UDCA). Efectele
UDCA în ciroza biliară primitivă sunt deja cunoscute. Trebuie însă investigată modalitatea în
care colestaza cronică determină fibroză hepatică şi dacă UDCA poate preveni acest proces.
De asemenea, este necesară studierea analogilor structurali ai UDCA şi asocierile
medicamentoase care să îmbunătăţească rezultatete terapeutice.
În cadrul capitolului destinat cazurilor clinice, un grup de medici ieşeni (Dr. Cătălina
Lionte şi colab.) de la Clinica Medicală a Spitalului Clinic de Urgenţe, U.M.F. Iaşi, publică
un caz de insuficienţă hepatică fulminantă provocată de Amanita phalloides, rezolvat
favorabil prin sistemul MARS (epurare hepatică extracorporeală cu un lichid de „dializă
albuminică”), pacienta recuperându-şi complet funcţia hepatică, iar encefalopatia hepatică
fiind rezolvată cu succes.
Un colectiv de autori (Dr. Marcel Tanţău şi colab.) de la Clinica a III-a Medicală
(UMF Cluj-Napoca) şi de la Clinica de Hematologie a Institutului Oncologic Cluj, comunică
un foarte interesant caz de polipoză limfomatoasă gastrointestinală, diagnosticată prin
colonoscopie şi gastroduodenoscopie, confirmată prin examen histologic al pieselor de
biopsie şi examen imunohistochimic. Pacienta a beneficiat de chimioterapie (stadiul avansat
al bolii nepermiţând intervenţia chirurgicală) şi a fost urmărită clinic, endoscopic şi
histopatologic la 3, 6 şi, respectiv, 12 luni de la diagnostic.
De asemenea interesant este şi cazul clinic comunicat de Dr. S. Luncă şi A. Stănescu
(Clinica Chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenţe, UMF Iaşi), în colaborare cu Dr. A. Rikkers
de la IRCAD/EITS Strasbourg, referitor la un pacient cu ischemie severă şi necroză gastrică
secundare unei dilataţii acute gastrice masive (apărută după un exces bulimic), la care
diagnosticul a fost stabilit prin examen computer tomografic: Deşi la examenul endoscopic de
control după decomprimarea parţială a stomacului s-au evidenţiat arii de necroză extinse la
nivelul fundusului şi marii curburi gastrice, totuşi decizia chirurgilor a fost de tratament
conservator care a rezolvat cu succes cazul.
Dr. F. Calotă şi colab. de la Clinica I şi Clinica a II-a Chirurgicală, Spitalul Clinc de
Urgenţă Craiova, redau un caz clinic cu un forceps „captiv” în esofag după manevra de
extragere a unui corp străin la un pacient cu stenoză gastrică postcaustică. Cazul a fost
rezolvat chirurgical, prin abord deschis pe torace, cu evoluţie postoperatorie favorabilă.
Un grup de medici greci, de la Departamentele de Chirurgie de la Western Attica
General Hospital Atena şi de la Pireaus GPHospital „Tzaneio”, expun cititorilor un caz de
ulcer rectal solitar, care a produs o stenoză circumferenţială a rectului, care a mimat prezenţa
unei malignităţi, motiv pentru care pacienta a fost programată pentru rezecţie abdominoperineală. Examenul histopatologic al piesei de biopsie la rectoscopie a identificat inflamaţia
cronică, fără evidenţe de malignitate. Nici examenul MRI nu a arătat semne de leziune
malignă. Pacienta a fost externată şi reinternată după o lună, când examenul rectal a arătat un
ulcer rectal întins pe întreaga circumferinţă, care determina strictură. S-au efectuat inspecţia
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laparoscopică şi colostomie transversă dreaptă. Deoarece pacienta nu a răspuns la clismele cu
steroizi s-a recurs la rezecţie prin abord parasacrat transsfincterian şi anastomoză terminoterminală; colostomia s-a închis după două luni. Controlul clinico-endoscopic la două luni a
fost normal.
La rubrica de imagistică se discută despre avantajele rezonanţei magnetice în
dinamică în evaluarea sindromului de obstrucţie evacuatorie. Textul este însoţit de imagini
MRI foarte sugestive pentru variatele etiologii ale acestui sindrom.
Dr. Ion Sporea şi colab. de la Departamentul de Gastroenterologie al U.M.F.
Timişoara aduc în atenţie datele unui studiu naţional multicentric prospectiv care şi-a
propus să analizeze calitatea colonoscopiei efectuate în România. La studiu au participat 30
de centre din ţară, care au totalizat 2599 colonoscopii, efectuate în perioada 1-30 noiembrie
2004.
Continuă testele destinate rezidenţilor de medicină internă şi gastroenterologie, cu
sprijinul Companiei Schering-Plough, care oferă şi premiul pentru cel mai corect răspuns.
De asemenea, cei interesaţi pot afla date despre discuţiile de la mesele rotunde
organizate cu ocazia celui de-al XXVI-lea Simpozion Naţional de Gastroenterologie,
Hepatologie şi Endoscopie Digestivă de la Timişoara, iunie 2005.
La rubrica de recenzii publicistice, Silviu Iobagiu ne prezintă lucrarea „Therapeutic
Endoscopy. Color Atlas of Operative Techniques for the Gastrointestinal Tract, semnată de N.
Soehendra, K.F. Binmoeller, H. Seifert, H.W. Schreiber, apărută în 2005 la Editura Thieme.

Oana Epure, E. Târcoveanu
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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.

E. Târcoveanu
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