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E. Târcoveanu, C. Lupaşcu, … 
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PANCREATIC INSULINOMA (Abstract): The incidence of insulinomas is very low. Despite their usual small 
size they may induce serious complications. … 
KEY WORDS: PANCREATIC INSULINOMA, PANCREATIC ENDOCRINE TUMORS 
 

Insulinoamele sunt tumori pancreatice endocrine (TPE) rare, dezvoltate din celulele β 
insulare, caracterizate prin hipersecreţie de insulină, autonom de sistemul de reglare a 
glicemiei. Tabloul clinic este dominat de simptomatologia neuro-psihică, care poate conduce 
la erori diagnostice. … 
 

DISCUŢII 
Primul caz de insulinom a fost descris în 1902 de Nicholls, iar doi ani mai târziu 

Sobolev a raportat hipertrofia insulelor Langerhans. În 1908, Lane diferenţiază două tipuri de 
celule insulare (α şi β). Hiperinsulinismul a fost introdus în 1924, iar Wilder, în 1927, la un 
bolnav cu hiperinsulinism găseşte metastaze hepatice din care evidenţiază cantităţi mari de 
insulină [1,2]. … 
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CANCERUL DE COLON – O PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
E. Târcoveanu 

Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 

 
Cancerul de colon constituie o cauză majoră de morbiditate şi mortalitate în lume, 

afectând 1 din 20 locuitori în ţările dezvoltate şi este a doua cauză de deces prin cancer, la 
ambele sexe, în Europa. Din această cauză, cancerul de colon reprezintă o problemă de 
sănătate publică în majoritatea ţărilor europene, în America şi chiar în Japonia. Schimbarea 
obiceiurilor alimentare şi toxice în Japonia a dus la creşterea incidenţei de la 10,9 la %ooo 
locuitori la bărbaţi şi 9,7 la %ooo locuitori la femei în 1975, la 42,3 la %ooo locuitori la 
bărbaţi şi, respectiv, 24,4 la %ooo locuitori la femei, în 1998. La sfârşitul anului 2007, în 
lume se vor înregistra aproximativ 1.000.000 cazuri noi de cancer colo-rectal şi peste 500.000 
de decese.  

În ţara noastră, incidenţa cancerului colorectal a crescut de la 13 %ooo în 1994 la 
23%ooo în 2002 [1. 

Cercetările privind biologia moleculară a cancerului de colon, studiile de genomică tot 
mai aprofundate întrezăresc speranţa controlului acestei boli. Singura şansă de a îmbunătăţi 
supravieţuirea bolnavilor cu cancer de colon este diagnosticul precoce, managementul adecvat 
fiecărui stadiu în echipă multidisciplinară şi supravegherea activă, sistematică, postterapeutică 
a tuturor bolnavilor inventariaţi într-o bază de date.  

Dacă rezecţia radicală cu limfadenectomie D3 oferă supravieţuire la 5 ani acceptabilă 
în stadiile I-III, în cazurile descoperite în stadiul IV, chiar în cele mai performante statistici, 
supravieţuirea nu depăşeşte 14%, după tratamente complexe, scumpe şi, pentru moment, puţin 
eficace. Singur progres evident rămâne diagnosticul precoce. Studiile de genomică, biologie 
moleculară descifrează cauzele acestei maladii şi modalităţile ei evolutive, iar rezultatele lor 
ar trebui să poată controla boala. 

Tratamentul trebuie diferenţiat pe stadii şi adaptat fiecărui bolnav, care dezvoltă o 
formă particulară de boală.  

Polipii malignizaţi în stadiul 0 (TisN0M0) sub 2 cm, cu infiltraţie submucoasă sub 
1000 μm, rezecaţi endoscopic, cu margini neinfiltrate, cancer in situ bine diferenţiat sau 
displazie severă, care au, de obicei, şansa să nu infiltreze limfonodulii, pot fi urmăriţi 
colonoscopic [2]. 

Dacă polipul pediculat este peste 2 cm sau ţesutul malign microscopic este slab 
diferenţiat, dacă invazia submucoasă depăşeşte 1000 μm sau bănuim interesarea chiar a unui 
singur limfonodul, se impune după polipectomie colectomia segmentară cu limfadenectomie. 

În situaţia în care marginile rezecţiei endoscopice sunt pozitive, este obligatorie 
colectomia imediată [2]. 

În acest stadiu, colectomia laparoscopică este „gold standard” [3]. 
În stadiile I şi II (orice T, N0, M0), în care apreciem că boala este localizată, chirurgia 

este tratamentul standard. În cazul tumorilor T3 se impune o limfadenectomie D3, cu disecţia 
completă a tuturor limfonodulilor regionali, paracolici, intermediari şi centrali (minim 14 
limfonoduli extirpaţi şi examinaţi) [4]. 

În stadiul III, în care se demonstrează invazia limfonodulară (orice TN1-3M0), 
existând riscul recidivei locale sau la distanţă este necesară colectomia sectorială cu 
limfadenectomie D3, care este importantă pentru o corectă stadializare, fiind completată de 
chimioterapie adjuvantă. Chimioterapia adjuvantă este recomandată de unele studii chiar în 
stadiul II. Chimioterapia adjuvantă standard foloseşte leucovorin şi oxaliplatin [5]. 
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Cele mai dificile probleme le ridică bolnavii descoperiţi în stadiul IV (oriceT orice 
NM1). Cel mai frecvent, metastazele colorectale se dezvoltă în ficat (11-50%), peritoneu 
(6%), plămân (2%) şi alte organe (oase, creier – 1%).  

Metastazele hepatice sincrone se întâlnesc la 10% din bolnavii cu cancer colonic şi 
constituie peste 50% din bolnavii care vor dezvolta recidivă. Din păcate, doar 30% din 
metastazele hepatice sunt rezecabile, indicaţiile rezecţiei fiind: tumoare primară extirpată, 
absenţa diseminării în alte organe, cu excepţia metastazelor pulmonare, absenţa recidivelor 
locale, absenţa invaziei limfonodulilor hepatici, operaţie fezabilă tehnic, rezervă funcţională 
hepatică adecvată.  

Rezecţia hepatică curativă asigură o supravieţuire la 5 ani între 10-52%, în funcţie de 
gradingul metastazelor hepatice. Autorii japonezi împart metastazele hepatice în trei stadii: 

- A - sub 4 metastaze hepatice, cea mai mare metastază să nu depăşească 5 cm, statusul 
limfonodular al tumorii colice primare N0N1 – cu supravieţuire la 5 ani de 53%; 

- C – peste 4 metastaze hepatice, cea mai mare depăşind 5 cm, status limfonodular al 
tumorii primare Ne, metastaze sincrone – supravieţuire la 5 ani de 10%; 

- B – metastaze diferite de A şi C, cu interesare limfonodulară N2 a tumorii colice primare 
– supravieţuire la 5 ani de 30% [6]. 

Metastazele nerezecabile, care au primit alte terapii, au o supravieţuire la 5 ani de 7% 
în clasa B şi 14% în clasa A [7]. 

Pentru tumorile nerezecabile s-au imaginat, de-a lungul timpului, mai multe tehnici 
paleative care prelungesc supravieţuirea şi, uneori, ameliorează calitatea vieţii: alcoolizarea 
metastazelor, termonecroza prin radiofrecvenţă, microunde, vapori cu apă, crioterapia etc. 

Pentru metastazele pulmonare se recomandă metastazectomia în condiţiile în care nu 
există şi alte localizări, funcţia pulmonară este normală şi pacientul are o condiţie medicală 
bună.  

Abordul laparoscopic câştigă tot mai mult teren în tratamentul chirurgical al 
cancerului de colon. În stadiile 0, I şi II acesta reprezintă tratamentul standard. În stadiul III 
abordul laparoscopic este indicat în condiţiile în care se realizează o disecţie D3 a 
limfonodulilor după principiile oncologice. În stadiul IV, în unele cazuri se preferă abordul 
laparoscopic al cancerului de colon şi rezecţia clasică sau laparoscopică într-un singur timp a 
metastazelor hepatice [3]. 

Supravegherea activă a bolnavilor operaţi pentru cancer de colon, a bolnavilor cu risc 
crescut de a dezvolta această neoplazie (cancer polipozic, cancer familial, cancere colice 
multiple sincrone sau metacrone operate, polipectomii pentru cancer în stadiul 0) este 
esenţială.  

Cea mai importantă cale de a detecta în timp util apariţia recidivelor şi, mai ales, a 
metastazelor, este supravegherea sistematică a bolnavilor cu cancer de colon în stadiile I-III, 
care au beneficiat de rezecţie radicală curativă, cu limfadenectomie D3, supraveghere care 
are, în plus, şansa să descopere şi alte leziuni colice (polipi sau cancere metacrone). 

Cea mai completă schemă de supraveghere este cea recomandată de Societatea 
Japoneză pentru Cancerul Colorectal, adaptată de noi, care recomandă: 

- examen clinic şi determinarea ACE (Antigenului Carcino-Embrionar)la fiecare 3 luni în 
primii 3 ani şi la fiecare 6 luni până la 5 ani; 

- ecografie abdominală şi radiografie toracică la 6 luni până la 5 ani; 
- computer tomografie toraco-abdominală şi colonoscopie anual până la 5 ani [2]. 

Chirurgului, ca membru al echipei multidisciplinare care tratează cancerul de colon, îi 
revine un rol important în diagnostic, tratament şi follow-up. 

În prezent, eforturile, de altfel continui, de ameliorare a managementului cancerului 
colo-rectal, principalul generator de metastaze hepatice, sunt potenţate în clinica noastră de 
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angajarea unui program de cercetare tip consorţiu (grant CEEX 122/2006), prin care sperăm 
să aducem contribuţii practice la diagnosticul, tratamentul şi follow-up-ul acestor tumori. 
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PORT SITE METASTASES IN THE LAPAROSCOPIC SURGERY FOR COLORECTAL CANCER 
(Abstract): The high incidence of port site metastases, which reached about 21 % within the first series of 
patients reported in the early ’90s, caused concern in the surgical community, the result thereof being a high 
level of skepticism with regards to the opportunity of indicating the laparoscopic method for colorectal cancer 
treatment. Subsequently, alongside with the understanding of this phenomenon and with the setting up of some 
prevention measures, the randomized wide trials proved that the real incidence of the port site metastases after 
colorectal laparoscopic surgery for cancer was less than 1 %, thus being similar or even lower than the wound 
metastases after open surgery. This fact, in association with the undeniable advantages of laparoscopy  versus 
open surgery, led to the diminishment of the initial skepticism and to the broad acceptance of this relative new 
surgical aproach in the treatment of the colon and rectum cancer. The purpose of this review article was to 
summarize the latest data about the frequency of occurrence and multi-factor etiology of port site metastases in 
the laparoscopic surgery for colorectal cancer, and about the methods suggested for preventing any parietal 
tumour dissemination or at the trochar ports. The article underlines the importance of observing the measures for 
preventing the appearance of these metastases in order to achieve some favourable oncologic results.  
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ISTORIC. INCIDENŢĂ 
După introducerea rezecţiilor laparoscopice colorectale pentru cancer în practica 

medicală, la începutul anilor 90’, primele raportări ale unor serii de pacienţi au produs 
îngrijorare în rândul comunităţii chirurgicale datorită numărului „alarmant” de mare de 
recidive tumorale la nivelul orificiilor de trocar („port-site metastases”). 

Astfel, în 1993 la numai 2 ani după efectuarea celor dintâi rezecţii de colon pe cale 
laparoscopică, au fost publicate în revista Lancet primele raportări ale unor metastaze 
parietale la orificiile de trocar apărute la doar 8 săptămâni postoperator la două cazuri de 
hemicolectomie dreaptă curativă pentru un cancer stadiul Dukes C, respectiv un cancer stadiul 
Dukes B [1,2]. Un an mai târziu, în 1994, Berends et al [3] într-o scrisoare publicată tot în 
Lancet, prin constatarea unui procent de 21% (3 pacienţi) dintr-o serie de 14 pacienţi cu 
cancer de colon stadiile Dukes B2,C2 şi D colectomizaţi laparoscopic, nu a făcut decât să 
amplifice această îngrijorare iniţială. El a propus ca etiopatogenie faptul că, 
pneumoperitoneul, într-un anume mod, ar altera diseminarea celulelor neoplazice şi biologia 
locală a plăgii parietale operatorii, fără a mai lua însă în calcul şi alte posibile explicaţii 
(număr mic de pacienţi din serie, tumori avansate, lipsa parcurgerii curbei de învăţare, tehnică 
defectuoasă fără izolarea peretelui etc.). Pănă în 1995, nu mai puţin de 35 de cazuri de 
metastaze de trocar au fost raporate în literatura de specialitate, unii autori sugerând chiar că 
această „rată alarmantă” de apariţie a metastazelor la orificiile de trocar [4] ar proscrie 
cancerul de colon şi rect dintre indicaţiile pentru chirurgia laparoscopică, care ar trebui 
rezervată doar afecţiunilor benigne. Wexner şi Cohen [5] însă, studiind seriile publicate până 
1995, au găsit că incidenţa raportată a metastazelor de trocar după chirurgia laparoscopică a 
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tumorilor maligne colorectale varia între 1,5 % până la 21 %, stabilind un procentaj mediu al 
incidenţei de circa 4 %, care a fost susţinut ulterior şi de alte studii. 

Chirurgia laparoscopică colorectală pentru cancer a intrat apoi într-o etapă a 
contestării siguranţei oncologice din care cu greu a ieşit la sfârşitul anilor 90’, când incidenţa 
raportată a metastazelor la orificiile de trocar pe serii largi a început să scadă făcându-se 
progrese în studierea mecanismelor de diseminare neoplazică intra-abdominală sau parietală 
datorate pneumoperitoneului cât şi a stabilirii unor metodele de prevenire a acestor metastaze. 

O trecere în revistă a unor serii laparoscopice publicate care adunau împreună 3266 
pacienţi publicate între 1993 şi 2001, a relevat prezenţa a doar 19 metastaze la orificiile de 
trocar (procentaj - 0,58%) [4]. Pentru colectomiile laparoscopice, un review publicat de 
Wittich et al (citat de [6]) analizând 16 studii totalizând 3547 pacienţi a găsit doar 30 de astfel 
de metastaze (0,85%). Un alt review a 29 de studii publicate care însumau împreună 5305 
pacienţi suferind de carcinom colorectal rezecat laparoscopic a relevat prezenţa a numai 38 de 
metastaze de trocar, adică 0,72 % [6]. 

Trialul randomizat unicentric publicat de Lacy et al în 2002 [7], printre primele studii 
publicate de această amploare şi care demonstra avantajele chirurgiei laparoscopice versus 
chirurgia deschisă pentru cancerul colorectal nonmetastatic, a raportat doar un caz de 
metastază de trocar în lotul de 106 pacienţi operaţi laparoscopic între anii 1993 şi 1998. 
Rezultatele trialului multicentric randomizat COST publicat în 2004 au arătat că metastazele 
de trocar au apărut la doar 2 pacienţi din cei 435 colectomizaţi laparoscopic pentru cancer, 
comparativ cu 1 caz din 428 pacienţi cu cancer de colon operaţi pe cale clasică [8]. 

În cazul chirugiei laparoscopice pentru cancerul rectal, care este mai controversată 
datorită unei rate mai mare de recidivă neoplazică locală comparativ cu chirurgia deschisă, 
incidenţa raportată a metastazelor apărute la orificiile de trocar este şi mai mică pe unele serii 
faţă de laparoscopia pentru cancerul de colon; astfel, o trecere în revistă a studiilor publicate 
între 1996 şi 2004 pe acest subiect cuprinzând 1055 pacienţi a descoperit o incidenţă globală 
de numai 0,1% [9]  

Analizându-se rezultatele unor serii largi de pacienţi cu cancer de colon şi rect operaţi 
laparoscopic, s-a stabilit că incidenţa globală reală a metastazelor de la orificiile de trocar 
este mai mică de 1%, fiind similară sau chiar mai mică faţă de incidenţa metastazelor 
parietale apărute după chirurgia deschisă [4,6,10-14]; s-a „spulberat” astfel, mitul chirurgiei 
laparoscopice nefezabile oncologic sub acest aspect al recidivelor metastatice parietale. 
Explicaţia acceptată acum pentru incidenţele ridicate ale primelor raportări de metastaze la 
orificiile de trocar constă în slaba experienţă de la acel timp în chirurgia laparoscopică 
colorectală care se reflecta în nerespectarea principiilor chirurgicale oncologice şi a măsurilor 
de prevenire a diseminării tumorale parietale sau în neselectarea adecvată a cazurilor. 

Odată cu scepticismul declanşat de incidenţa crescută a metastazelor parietale din 
primele serii de chirurgie colorectală laparoscopică s-a reaprins şi curiozitatea pentru acelaşi 
fenomen în chirurgia deschisă pentru cancer colorectal. Astfel, din analiza seriilor publicate, 
s-a constat că incidenţa recidivelor parietale în chirurgia deschisă variază între 0,9% şi 
3,3%, comparabilă cu a laparoscopiei [10]. Este posibil însă, chiar ca această incidenţă să fie 
mai mare din moment ce Gunderson et al (citat de [6]) a remarcat că circa 2/3 din metastazele 
parietale după chirurgia deschisă scapă diagnosticării la examinarea fizică de rutină, iar la o 
laparotomie de „second-look” efectuată la 3 luni postoperator, incidenţa metastazelor parietale 
este de 3,3%. Unii autori au arătat că metodele imagistice moderne (CT, PET) pot constitui un 
instrument diagnostic fiabil, nu numai pentru decelarea recidivelor locale sau metastatice 
intraabdominale dar şi pentru diagnosticarea şi localizarea exactă a recidivelor tumorale ale 
peretelui abdominal, inclusiv a metastazelor de trocar după chirurgia laparoscopică a 
cancerului colorectal [15]. 
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MECANISMUL DE APARIŢIE A METASTAZELOR LA ORIFICIILE DE TROCAR 

Metastazele de trocar nu au fost decelate numai în cazul chirurgie laparoscopice a 
cancerului colorectal ci şi după chirurgia laparoscopică a altor tumori maligne abdominale 
incluzând aici cancerul de pancreas, esofag, stomac, colecist (chiar după colecistectomia 
laparoscopică pentru pentru „colecist litiazic” care însă, examinat histopatologic, se dovedeşte 
a fi un cancer incidental), cancerul de vezică urinară, rinichi sau retroperitoneu [13]; de 
asemenea, pot apare după simpla laparoscopie exploratorie de stadializare chiar fără 
manipularea tumorii canceroase, mai ales în cazul tumorilor avansate loco-regional şi agresive 
histopatologic [13]. 

Fiziopatologia exactă a apariţiei metastazelor parietale la orificiile de trocar în 
chirurgia laparoscopică, deşi studiată atent, nu este pe deplin elucidată nici în prezent. Studiile 
experimentale efectuate pe modele animale au propus două explicaţii majore pentru 
diseminarea celulelor tumorale la nivelul plăgilor operatorii ale peretelui abdominal: pe de o 
parte rolul important jucat de pneumoperitoneu, iar pe de altă parte rolul manipulării 
neadecvate a tumorii şi contaminării directe a orificiilor parietale de introducere a trocarelor 
sau de extracţie a piesei operatorii, datorită unei tehnici chirurgicale defectuoase [4]. 

Pneumoperitoneul se presupune că are un rol nefavorabil important în exfolierea şi 
îndepărtarea celulelor de pe suprafaţa tumorii neoplazice care devin libere în atmosfera 
gazoasă şi sunt antrenate în peritoneu pe traseul turbulenţelor curenţilor produşi de gazul 
insuflat în cavitatea abdominală graţie fenomenului de „aerosolizare”; multe dintre aceste 
celule neoplazice libere intraperitoneal sunt viabile şi au un mare potenţial metastatic 
orientându-se preferenţial către plăgile parietale date de implantarea trocarelor atunci când 
presiunea intraabdominală scade brusc prin exsuflaţie şi gazul este împins în jet în spaţiul 
neetanşeizat dintre trocar şi peretele abdominal, realizându-se astfel „efectul de coş” 
(„chimney effect”) [4,11-14,16]. Pe modele animale fenomenul de aerosolizare al celulelor 
tumorale a fost demonstrat în mai multe studii [4,13]. Au existat însă şi unele studii care au 
avut rezultate contrarii, relevând chiar un „efect protector” al pneumoperitoneului faţă de 
diseminarea neoplazică la nivelul orificiilor de trocar comparativ cu chirurgia deschisă [4]. 
Chiar dacă nu se ştie cu siguranţă prin ce mecanism contribuie pneumoperitoneul la 
implantarea celulelor neoplazice la orificiile de trocar, este demonstrat că o presiune mai mare 
a pneumoperitoneului creşte riscul de exfoliere şi diseminare celulară neoplazică, pe când 
insuflaţia la presiuni joase, sub 12 mmHg, îl reduce [6,12,13]. În cazul laparoscopiei fără gaz 
(„gasless laparoscopy”), când pentru crearea pneumoperitoneului se tracţionează peretele 
abdominal, unele studii au arătat că rata de apariţie a metastazelor de trocar este mai mică faţă 
de laparoscopia cu gaz, inocularea celulelor tumorale la orificiile parietale făcându-se prin 
mecanisme similare cu chirurgia deschisă [17]. Alte studii nu au găsit nicio diferenţă între 
frecvenţă de apariţie a metastazelor de trocar între cele două metode de chirurgie 
laparoscopică [18]. 

Tipul de gaz folosit la crearea pneumoperitoneului se presupune că ar avea şi el un rol 
în diseminarea neoplazică, independent de rolul jucat de presiunea intra-abdominală [12,13]. 
CO2-ul, cel mai uzitat gaz pentru insuflaţie, este un factor iritativ pentru bariera peritoneală 
putând produce scăderea pH-ului intraperitoneal şi vasodilataţie locală, scăderea secreţiei 
factorului de necroză tumorală, a activităţii macrofagelor şi a secreţiei de citokine, scăderea 
secreţiei de interleukină-10 şi creşterea proliferării celulare, sugerându-se astfel, că ar 
modifica biologia celulară a tumorii [4,12,13]. Comparat cu heliul, mai multe studii 
experimentale au constatat o incidenţă mai scăzută a metastazelor de trocar atunci când se 
foloseşte heliu pentru insuflaţie; totuşi, CO2-ul are un profil clinic mai sigur decât heliul sau 
alte gaze (N20, argon ş.a.), având cele mai puţine reacţii adverse în special asupra ficatului şi 
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rinichiului, ceea ce-l recomandă să fie folosit în continuare la marea majoritate a insuflaţiilor 
laparoscopice [4,11,13,14]. 

Diseminarea celulelor neoplazice pe cale hematogenă la nivelul orificiilor de trocar a 
fost un alt mecanism propus, ştiindu-se faptul că manipularea tumorii antrenează în circulaţie 
emboli neoplazici care ar putea ajunge şi implanta în aceste locaţii ale peretelui abdominal 
traumatizate chirurgical de inserţia trocarelor şi care sunt bogate în factori de creştere [14]. În 
cazul laparoscopiei circulaţia splanhnică se modifică însă, iar fluxul portal se reduce cu 30%, 
dintre eventualele celule neoplazice ajunse în circulaţie doar 1 % supravieţuiesc şi numai 
0,1% au potenţial metastatic [14,19]. Studiile efectuate pe modele animale nu au sprijinit 
această presupunere, Iwanaka et al [18] demonstrând că inocularea intravenoasă de celule 
tumorale nu a fost urmată de apariţia vreunei metastaze de trocar, pe când inocularea 
intraperitoneală a avut drept rezultat o incidenţă de 63 % a recidivelor tumorale la orificiile de 
trocar la lotul studiat. 

Rolul imunităţii locale peritoneale în producerea metastazelor de trocar a fost de 
asemenea intens studiat, dar nu s-a ajuns la concluzii unanim acceptate. Studiile efectuate pe 
modele animale dar şi pe oameni au relevat faptul că imunitatea celulară şi umorală în cursul 
intervenţiei chirurgicale ca şi funcţia imună postoperatorie este mai bine prezervată în cazul 
laparoscopiei comparativ cu laparotomia [4,12-14]. Abordul laparoscopic determină o scădere 
a nivelului de interleukină-6 şi proteină C-reactivă, creşte secreţia factorului de necroză 
tumorală şi reduce proliferarea tumorală, datorită unei traume chirurgicale mai reduse faţă de 
abordul chirurgical deschis [13,14,20]; totuşi, în pofida acestui răspunsului imun sistemic mai 
bun decât în abordul chirurgical prin laparotomie, chirurgia laparoscopică determină o 
reducere a imunităţii locale la nivelul peritoneului traumatizat de implantarea trocarelor, unde 
există un exces de fibrină şi o secreţie crescută de factori de creştere, ceea ce ar stimula 
adeziunea şi creşterea celulelor neoplazice ajunse aici [13,14,16,20]. Această ipoteză a fost 
sprijinită şi de către un studiu în care se arăta că excizia orificiilor de trocar a dus la scăderea 
frecvenţei de apariţie a metastazelor de trocar comparativ cu simpla suturare a peritoneului la 
locul de inserţie a trocarelor [21]. Alte studii au arătat că pneumoperitoneul cu CO2 determină 
o secreţie mai crescută de acid hialuronic (care are rol în adeziunea celulelor tumorale) de 
către celulele mezoteliale, o scădere a pH-ul local şi o compromitere în activitatea 
macrofagelor cu alterarea imunităţii locale la nivelul peritoneului, ceea ce ar contribui de 
asemenea, la apariţia metastazelor de trocar [4,13,14,22]. 

Probabil că cel mai important factor în apariţia metastazelor de trocar îl reprezintă 
tehnica chirurgicală neadecvată. Este clar că lipsa de experienţă a chirurgului în chirurgia 
laparoscopică colorectală şi neparcurgerea curbei de învăţare, duce la greşeli de tehnică şi este 
asociată cu o rată mai mare de apariţie a acestor metastaze [12-14]. Din contră, o echipă 
chirurgicală experimentată, având o tehnică de disecţie laparoscopică meticuloasă, fără 
manipulări brutale şi tracţionări inutile a ţesuturilor tumorale cu ruperea acestora şi scurgerea 
de secreţii tumorale, fără aducerea tumorii în contact cu plăgile operatorii ale peretelui 
abdominal la locul de inserţie al trocarelor sau a minilaparotomiei de extracţie a piesei, va fi 
asociată cu o frecvenţă scăzută de apariţie a recidivelor tumorale, inclusiv a metastazelor de 
trocar [12-14]. 

Se crede că mecanismul contaminării neoplazice directe prin aducerea tumorii în 
contact cu  peretele abdominal, manipularea instrumentală traumatizantă a tumorii 
intraperitoneal şi la extragerea specimenului printr-o minilaparotomie neprotejată, a fost 
implicat şi în frecvenţa crescută (de până la 21%) a primelor raportări ale metastazelor de 
trocar din zorii chirurgiei laparoscopice colorectale pentru cancer de la începutul anilor ’90, 
atunci când chirurgii laparoscopişti făceau primii paşi în acest domeniu şi erau mai multe 
erori de tehnică [4,12].  
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S-a constatat că manipularea directă şi traumatizarea repetată a tumorii şi a ţesuturilor 
intra-abdominale creşte riscul de diseminare neoplazică atât în chirurgia laparoscopică cu gaz 
cât şi în chirurgia laparoscopică „gasless” ori chirurgia deschisă [4,13,14], deşi unele studii au 
arătat că acest risc este mai mare pentru chirurgia deschisă, unde disecţia este frecvent boantă 
şi manipularea directă a tumorii mai frecventă (Mutter et al citat de [4]). Totuşi, trebuie 
amintit şi faptul că alte studii arată clar că există metastaze de trocar chiar şi atunci când 
tumora malignă nu este deloc manipulată direct în cursul laparoscopiei, demonstrându-se 
astfel că aceste metastaze au şi altă etiologie [4,23]. Strivirea, traumatizarea şi lăsarea 
nesuturată a orificiilor de trocar au avut conform unor studii acelaşi efect de creştere a 
incidenţei metastazelor de trocar; în fapt, este demonstrat că un peritoneu intact este mai 
rezistent la implantarea celulelor tumorale [12,14]. 

Rolul jucat de instrumentele laparoscopice în diseminarea neoplazică 
intraperitoneală a fost certificat de numeroase studii care au constatat prezenţa celulelor 
tumorale viabile pe aceste instrumente care astfel, pot contamina direct orificiile de trocar 
[4,13,24,25]. S-a arătat că această contaminare cu celule neoplazice este mai mare pentru 
instrumentele operatorului principal care manipulează tumora decât instrumentele ajutorului, 
ceea ce se traduce în frecvenţa mai mare de apariţie a metastazelor la orificiile trocarelor de 
lucru comparativ cu orificiile de trocar pentru instrumentele ajutoarelor [4,24,26]. 
Instrumentele moderne de disecţie şi hemostază, cum ar fi bisturiul cu ultrasunete sau, mai 
nou, Ligasure, datorită faptului că traumatizează mai puţin ţesuturile şi nu eliberează în fumul 
degajat la secţiunea ţesuturilor celule tumorale viabile, sunt teoretic mai puţin contaminante 
cu celule neoplazice decât electrocauterul simplu [4,14,27]. Scoaterea şi reintroducerea 
repetată a instrumentelor de lucru care manipulează tumora, mai ales dacă trocarele se 
deplasează şi permit instrumentelor să vină în contact cu peretele abdominal de la orificiile de 
introducere a trocarelor, este asociată cu un risc mai mare de producere a metastazelor de 
trocar [12-14]. 

 
METODELE DE PREVENIRE A METASTAZELOR LA ORIFICIILE DE TROCAR 

Chiar dacă mecanismul exact de producere a metastazelor de trocar nu este pe deplin 
cunoscut, pe baza mecanismelor etiologice presupuse s-au recomandat câteva măsuri 
preventive care s-au dovedit eficiente, având un efect cert de reducere a incidenţei diseminării 
tumorale parietale. 

Izolarea peretelui abdominal la locul de extragere a piesei. Şi-a dovedit eficienţa în 
prevenirea recidivelor tumorale parietale; există însă şi unele studii care arată că pot apare 
metastaze parietale şi atunci când specimenul tumoral mobilizat intraperitoneal este introdus 
într-o pungă de plastic şi extras printr-o mini-laparotomie protejată de contaminarea tumorală, 
ceea ce evident demonstrează că există şi alte mecanisme de implantare tumorală parietală 
decât contaminarea directă [4,13,14]. Izolarea mini-laparotomiei de extragere şi a piesei de 
excizie cu saci de plastic ori alte dispozitive special adaptate este oricum mai sigură oncologic 
[4,6,11]. Trebuie remarcat aici, că nu de puţine ori, acest gest simplu de prevenţie este omis 
din grabă, din comoditate, ori din lipsa acestor saci de izolare, caz în care metastazele 
parietale postoperatorii apărute la locul de extragere a piesei tumorale ar putea fi catalogate 
cel mai probabil, drept o consecinţă nefastă direct imputabilă actului operator. 

Măsuri preventive referitoare la pneumoperitoneu includ evitarea „efectului de coş” -
exsuflaţia bruscă cu trocarele scoase sau nefixate (ceea ce ar orienta jetul de gaz cu celule 
tumorale exfoliate prin aerosolizare către orificiile de trocar), evitarea insuflaţiei la presiuni 
mari (sau menţinerea acestei presiuni constante şi aici trebuie amintit şi rolul jucat de 
anestezist în obţinerea relaxării musculaturii abdominale a pacientului); oricum, este unanim 
acceptat că o insuflaţie la presiuni scăzute are un efect de scădere a riscului diseminării 
celulelor neoplazice [4,6,11]. De asemenea, s-a propus ca exsuflaţia să se facă cu trocarele pe 



Articole de sinteză                                                               Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2007, Vol. 3, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 321

loc în scopul de a împiedica venirea în contact cu orificiile peritoneale traumatizate de inserţia 
trocarelor cu posibile celule tumorale viabile din gazul exsuflat [28]. 

Laparoscopia fără gaz („gasless laparoscopy”) Unii autori au introdus în practică 
laparoscopia care foloseşte în loc de gaz dispozitive de retracţie şi suspendare a peretelui 
abdominal pentru a crea o cameră de lucru. Totuşi, speranţele puse în folosirea laparoscopiei 
fără gaz în reducerea incidenţei metastazelor de trocar au eşuat, sugerându-se astfel, că există 
şi un alt mecanism fiziopatologic decât pneumoperitoneul [4].  

Tipul de gaz folosit pentru crearea pnemoperitoneului. Au fost studii care au arătat că 
CO2 ar scădea imunitatea locală peritoneală şi creşterea pH-ului, ceea ce ar creşte riscul de 
proliferare neoplazică la nivelul ţesuturilor traumatizate hipoxice şi riscul de diseminare; 
comparativ cu acesta, heliul ar scădea rata de apariţie a metastazelor de trocar însă, efectele 
adverse clinice nefiind pe deplin lămurite şi probabil datorită nefiabilităţii utilizării acestuia 
pe scară largă, heliul nu s-a impus fiind folosit  în continuare tot CO2 [6,11,13]. În plus, unele 
studii au arătat că metastazele pot apare indiferent de tipul de gaz folosit la crearea 
pneumoperitoneului [4].  

Excizia parietală a orificiilor de implantare a trocarelor nu şi-a dovedit nici ea 
eficienţa pentru a fi aplicată preventiv pe scară largă [4,11,13,14], însă odată diagnosticată 
tumora metastatică procedeul chirurgical de efectuat constă tocmai în rezecţia largă cu 
margini de siguranţă oncologice a tumorii şi refacerea peretelui abdominal prin sutură directă 
sau acoperirea defectului cu o plasă. 

Sutura peritoneului după extragerea trocarelor este o măsură simplă cu impact 
favorabil în reducerea riscului de apariţie a metastazelor de trocar. Pe un model animal, 
Agostini et al. [29] au demonstrat că frecvenţa de apariţie a metastazelor de trocar a fost de 
58% atunci când peritoneul a fost lăsat nesuturat, faţă de 14% când s-a practicat sutura 
orificiilor de trocar. 

Lavajul peritoneal şi al orificiilor parietale cu unele substanţe cu rol citostatic s-a 
dovedit pe unele serii a avea un efect pozitiv de reducere a ratei recidivelor tumorale; s-au 
folosit diverse soluţii (doxorubicină, heparină, metotrexat, cyclofosfamidă, 5-FU, betadină, 
taurolidină ş.a.) însă cele mai fiabile oncologic se pare că sunt taurolidina şi soluţia 5% de 
betadină [4,12,14]. Trebuie remarcat că, deşi nu toate studiile sprijină efectul tumoricid al 
betadinei, această substanţă are oricum şi proprietăţi antiseptice, este larg folosită, aşa că 
pentru o minimă protecţie împotriva apariţiei metastazelor şi/sau a supuraţiilor la orificiile de 
trocar, nu ar trebui omis măcar gestul minim de lavaj cu betadină a orificiilor de trocar la 
sfârşitul oricărei laparoscopii. 

Fixarea trocarelor la marginile orificiilor  parietale s-au dovedit a avea un rol benefic 
în împiedicarea „efectului de coş” când gazul intraperitoneal aerosolizat cu posibile celule 
tumorale exfoliate se scurge pe lângă trocare şi se inoculează parietal [4,12-14,16]. Exsuflaţia 
completă de la sfârşitul operaţiei trebuie să se efectueze din acest motiv cu trocarele pe loc. 

Lavajul colonului şi rectului după rezecţia tumorii. Studiile au arătat că există celule 
tumorale exfoliate intraluminal care rămân după rezecţia tumorii şi dau un risc crescut de 
recidivă locală; s-a recomandat ca după rezecţie să se efectueze lavajul segmentului colic 
distal cu soluţie cu betadină ori doar ser fiziologic în scopul de a îndepărta aceste celule cu rol 
în proliferarea locală şi diseminarea la distanţă. Unii autori recomandă chiar un lavaj 
colonoscopic intraoperator cu soluţie betadinată anterior rezecţiei colorectale [28]. 

Alte măsuri preventive cu impact major în scăderea riscului de apariţie a metastazelor 
de trocar implică o selecţie adecvată a pacienţilor (fără tumori avansate loco-regional), o 
experienţă consistentă în chirurgia laparoscopică colorectală a echipei chirurgicale şi o tehnică 
operatorie ireproşabilă care să respecte toate principiile chirurgiei oncologice. 

Tabelul I schematizează toate aceste măsuri de prevenire a metastazelor de trocar 
propuse de Balli et al [28] în funcţie de timpul operator, măsuri dintre care unele sunt simple, 
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logice şi la îndemâna oricărui chirurg laparoscopist, iar altele sunt mai pretenţioase şi mai 
greu de acceptat. 

 
Tabelul I. Metode propuse pentru prevenirea metastazelor parietale  

la orificiile de trocar în chirurgia laparoscopică colorectală 
adaptat şi modificat după Balli et al [28] 

 

ÎNAINTE DE REZECŢIA COLORECTALĂ 
- minimizarea trumei tisulare printr-o plasare corectă a trocarelor (perpendicular pe peritoneu); 
- fixarea trocarelor pentru etanşeizare 
- prevenirea scurgerii de gaz (CO2) în jurul trocarelor la scăderea bruscă a presiunii - „efectul de 
coş”; 
- diminuarea la minimum a manipulării directe a tumorii canceroase; 
- efectuarea unui lavaj intralumenal cu betadină prin colonoscopie; 
- curăţirea instrumentarului cu Betadină după fiecare utilizare; 

ÎN TIMPUL REZECŢIEI 
- efectuarea „ligaturii înalte” a pediculilor vasculari şi respectarea principiilor ablastiei ; 
- evitarea secţiunii intestinului direct prin ţesutul tumoral şi evitarea manipulării tumorii; 
- controlul lumenului colonic mai ales după rezecţie pentru a avea siguranţa absenţei altei tumori 
ori a ţesutului neoplazic restant; 

DUPĂ REZECŢIE 
- irigarea trocarelor cu Betadină înaintea scoaterii lor cât şi a orificiilor parietale după îndepărtarea 
trocarelor; 
- extragerea tumorii într-un sac de plastic; 
- protejarea marginilor parietale a minilaparotomiei de extragere a specimenului tumoral; 
- sutura orificiilor de trocar (previne şi herniile); 
- drenajul cavităţii peritoneale înaintea exsuflaţiei pentru a preveni fenomenul de „mocirlire” a 
lichidului de lavaj posibil contaminat cu celule neoplazice („slosh phenomenon”) şi venirea 
acestuia în contact cu orificiile de trocar; 
- exsuflaţia completă a pneumoperitoneului la sfârşitul operaţiei să se facă menţinând trocarele pe 
loc; 
- evitarea scurgerii lichidului intraperitoneal atunci când se suturează orificiile parietale de trocar; 
- folosirea drenajului peritoneal adecvat; 

ALŢI FACTORI IMPLICAŢI 
- training adecvat al echipei chirurgicale pentru parcurgerea curbei de învăţare; 
- tehnică chirurgicală ireproşabilă; 
- selectare adecvată a cazurilor; 
- utilizarea unui echipament şi instrumentar specific necesar chirurgiei laparoscopice colorectale . 

 
 
CONCLUZII 
Se poate afirma că stigmatul frecvenţei ridicate a metastazele de trocar pus chirurgiei 

laparoscopice colorectale pentru cancer la începutul anilor ’90 a devenit astăzi doar un mit, 
trialurile largi arătând că aceste metastaze au o frecvenţă reală de apariţie sub 1%, similară 
frecvenţei de apariţie a metastazelor parietale după chirurgia deschisă. Pentru a nu 
compromite beneficiile de necontestat ale abordului laparoscopic în chirurgia cancerului 
colorectal şi a obţine rezultate oncologice la distanţă favorabile este necesar să fie respectate 
cu stricteţe principiile chirurgiei oncologice ca şi în chirurgia deschisă, dar şi metodele de 
prevenire a diseminării tumorale intraabdominale şi la orificiile de trocar sau a contaminării 
marginilor mini-laparotomiei de extracţie a piesei tumorale. 
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LOCUL 5α-REDUCTAZEI ÎN TRATAMENTUL MEDICAL  
AL HIPERTROFIEI BENIGNE DE PROSTATĂ 
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PLACE OF 5α-REDUCTASE IN THE THERAPY FOR BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA (Abstract): 
Twelve years ago, finasteride, the first 5α-reductase inhibitor, was introduced as drug therapy for benign prostatic 
hyperplasia, and more recently dutasteride has emerged as an alternative. The efficacy, safety and ability of these 5α-
reductase inhibitors to reverse the natural progression of benign prostatic hyperplasia have been convincingly 
demonstrated and both drugs are now welt established in the medical armamentarium against the disease. Given 
the multifactorial etiology of benign hyperplasia, the usefulness of 5α-reductase inhibitors in combination with a 
adrenergic blockers has also been investigated and justified in select patients. Wider applications of 5α-
reductase inhibitors are also emerging, though their perhaps most important new role as chemopreventive agents 
remains unclear. 
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INTRODUCERE 
În urmă cu peste 20 de ani, bărbaţii cu hipertrofie benignă de prostată (HBP) nu aveau 

prea multe alternative terapeutice. Supravegherea şi tratamentul chirurgical erau cele două 
mari direcţii pe care le puteau urma. Tratamentul medicamentos a fost introdus pentru prima 
dată în 1984 sub forma antagoniştilor α-adrenergici – blocanţi ai receptorilor α. 

În anul 1992, finasteridul a fost adăugat tratamentului medical ca primul inhibitor de 
5α-reductază. Monopolul acestuia, de 11 ani, s-a sfârşit în martie 2003, odată cu lansarea 
dutasteridului. 

În zilele noastre, tratamentul medical este tratamentul ce-şi găseşte tot mai mult loc în 
terapeutica adenomului de prostată. Exceptând cazurile în care indicaţia chirurgicală este certă 
şi obligatorie (retenţie cronică completă de urină, adenom complicat cu litiază vezicală, 
diverticuloză vezicală sau insuficienţă renală cronică, adenoamele cu reziduu vezical 
neinfectat mai mare de 150 ml sau cu reziduu infectat indiferent de cantitate), tratamentul 
medical este folosit la toţi bolnavii simptomatici cu adenom de prostată [1]. 

 
RAPEL FIZIOPATOLOGIC 
Testosteronul este convertit în dihidrotestosteron (DHT) de către enzima 5α-reductază. 

Concentraţia serică a testosteronului este de 10 ori mai mare decât cea a DHT, dar în prostată 
90% din testosteron este transformat în DHT. Enzima 5α-reductază prezintă două izoenzime 
identificate consecutiv, fiecare fiind codată de gene separate. Tipul I este prezentă în 
concentraţii mai mari în ficatul uman, piele, glande sebacee, testicule şi foliculii piloşi. Tipul 
II virilizează fetusul de sex masculin şi predomină în pielea din aria genitală, foliculii piloşi 
de la nivelul bărbii şi scalpului şi prostată. 

Fenotipul indivizilor cărora le lipseşte gena 5α-reductazei tip II a ajutat la elucidarea 
rolului acestor două izoenzime. Persoanele de sex masculin cu acest fenotip au organele 
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genitale externe ambigui, pilozitate facială şi corporală redusă, nu prezintă alopecie tipic 
masculină şi au o prostată rudimentară. În plus, aceşti bărbaţi nu dezvoltă cancer de prostată 
sau hipertrofie benignă. Ei prezintă niveluri aproape normale de DHT circulant (datorită 
acţiunii periferice a 5α-reductazei de tip I), dar aceasta nu pare să compenseze lipsa DHT-ului 
din prostată în cursul dezvoltării. Nu s-a identificat nici un sindrom de deficienţă în cazul 5α-
reductazei de tip I. 

Finasteridul inhibă selectiv 5α-reductaza de tip II. El scade nivelul seric al DHT-ului 
uman cu 65-70% şi nivelul prostatic al DHT-ului cu 85-90%; totuşi nivelul testosteronului 
intraprostatic este crescut [2,3]. Deoarece nivelul testosteronului seric este neafectat, efectele 
secundare precum scăderea libidoului, fertilităţii şi funcţiei sexuale sunt rare. Tratamentul cu 
finasterid duce la micşorarea glandei prostatice prin inducerea apoptozei şi a atrofiei la nivelul 
celulelor epiteliale, având un efect scăzut asupra stromei [4,5]. În timp ce beneficiile clinice se 
stabilizează la 6 luni de zile, involuţia epitelială continuă până la 30 de luni [6]. Chiar în 
timpul tratamentului cu finasterid prostata mai găseşte stimuli androgeni de la cei 30% DHT 
seric şi 10% DHT intraprostatic transformat de izoenzima de tip I. În plus, testosteronul 
intraprostatic este prezent la niveluri semnificativ fiziologice [7]. 

Dutasteridul este un medicament nou, cu acţiune duală, inhibând ambele izoenzime, 
reducând aceşti stimuli adiţionali. Acest inhibitor dual de 5α-reductază determină o inhibare 
de 60 de ori mai mare a izoenzimei de tip I faţă de finasterid şi blochează de asemenea, 
izoenzima de tip II. Un studiu de fază II, incluzând un număr de 399 de bărbaţi, a comparat 
supresia determinată de diferite doze de dutasterid, 5 mg de finasterid şi placebo, la sfârşitul 
unei perioade de 24 de săptămâni de tratament. Pacienţii au avut vârsta peste 59 de ani şi au 
fost diagnosticaţi cu HBP, având un volum mediu al prostatei de 41,9-47,3 cmc. Dutasteridul 
a dus la o scădere a nivelului de DHT seric de 94,4±1,2% în cazul dozei de 5 mg şi de 
7,5±29,6% în cazul dozei de 0,01 mg. În comparaţie cu acesta, finasteridul a produs o scădere 
medie de 70,8±18,3% comparativ cu o scădere de 1,6±22,8% în cazul utilizării placebo. 

Dutasteridul pare astfel că duce la o supresie mai mare, mai puţin variabilă şi aproape 
maximă a DHT-ului în comparaţie cu finasteridul şi este comercializat în doze de 0,5 mg. 

Epristeridul este un steroid inhibitor puternic, necompetitiv, al enzimei de tip II, cu 
acţiune mai slabă pe tipul I. Se  leagă ireversibil pentru a forma un complex neproductiv de 
testosteron-enzimă şi NADPH şi astfel nu provoacă creşterea testosteronului interprostatic 
întâlnită în cazul finasteridului [8-10]. În ciuda acestui fapt, trialuri clinice de fază II cu 
episterid, au arătat o reducere medie doar de 74% a DHT-ului intraprostatic, în comparaţie cu 
scăderea cu 85-90% din cazul utilizării finasteridului în acest trial [2,3,8]. Nu au fost 
publicate rezultate legate de faza III a trialurilor clinice sau cel puţin nu ne sunt cunoscute. 

Compuşii dimerici nonsteroidici sunt încă în curs de investigare, dar ei pot reprezenta 
un loc important (dacă nu cel mai important) în terapia medicamentoasă a hiperplaziei 
benigne de prostată. Aceşti compuşi au atât acţiune antagonistă pe receptorii α1-adrenergici 
cât şi acţiune inhibitoare asupra 5α-reductazei în acelaşi interval al dozei, dar sunt încă în 
perioada de debut în prezent [11,12]. 

De asemenea, există peste 30 de preparate fitoterapice pentru hiperplazia benignă de 
prostată; totuşi, substanţele active şi mecanismul de acţiune rămân obscure în cazul celor mai 
multe dintre ele. Serenoa repens (cunoscută şi ca sowpalmato din palmierii pitici americani) a 
fost investigată mai bine într-un număr de trialuri clinice şi ştiinţifice. Este considerată că 
inhibă 5α-reductaza, deci odată ce nu are efect asupra nivelului antigenului prostatic specific 
(PSA), are un mecanism diferit faţă de cele ale finasteridului şi dutasteridului [13]. 

 
EFECTE CLINICE 
Fiind introdus cu peste 10 ani în urmă, finasteridul dispune de mai multe dovezi ce 

confirmă siguranţa şi eficienţa sa pe termen lung. Câteva trialuri controlate, randomizate, au 
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demonstrat îmbunătăţiri similare în ceea ce priveşte scorurile simptomelor şi scăderea 
dimensiunilor prostatei în cazul utilizării finasteridului [14-18]. Cel mai mare (3040 pacienţi) 
şi mai lung (48 luni) dintre acestea a fost trialul PLESS (Proscar Long-Term Efficacy and 
Safety Study) care a raportat o scădere a dimensiunii prostatei de 18% (faţă de creşterea de 
14% în grupul placebo), o scădere de 3,3 puncte în scorul simptomelor (faţă de 1,5 în grupul 
placebo) şi o creştere de 1,9 ml/sec a fluxului urinar maxim (faţă de 0,1 ml/sec în grupul 
placebo) [18]. Aceste rezultate confirmă faptul că beneficiile au fost susţinute timp de ani de 
zile şi a sugerat că finasteridul ar putea produce reversibilitatea bolii [17]. 

Finasteridul este bine tolerat. Profilul efectelor secundare obţinut în studiul PLESS a 
fost tipic, pacienţii raportând scăderea libidoului (6,4% faţă de 3,4% în grupul placebo), 
impotenţa (8,1% faţă de 3,7% în grupul placebo), volum ejaculator scăzut (3,7% faţă de 0,8% 
în grupul placebo) şi mai puţin de 1% incidenţa disfuncţiilor ejaculatorii, a rash-ului şi 
ginecomastie. Important de amintit, efectele secundare s-au atenuat după primul an, scăderea 
libidoului ajungând la 2,6% în cazul ambelor grupuri, iar frecvenţa impotenţei scăzând cu 
5,1%.  

Studii efectuate pe loturi mari au arătat că tratamentul cu finasterid reduce 
semnificativ probabilitatea apariţiei retenţiei acute de urină (reduce riscul relativ cu 57-59%) 
sau necesitatea tratamentului chirurgical al HBP (36-55%) [18-20]. Din nou, rezultatele 
studiului PLESS au fost tipice, 3% dintre pacienţii din grupul cu finasterid dezvoltând retenţie 
acută de urină faţă de 7% dintre cei din grupul placebo, şi 5% dintre pacienţii cu finasterid au 
suferit intervenţii chirurgicale în comparaţie cu 10% din cei din grupul placebo. 

Finasteridul înjumătăţeşte nivelul seric al PSA; totuşi, ratele detecţiei cancerului de 
prostată nu au fost diferite între grupul tratat cu finasterid şi cel cu placebo în cadrul studiului 
PLESS. Dublarea valorii PSA-ului şi reţinerea intervalelor normale la bărbaţii netrataţi 
permite utilizarea valorilor PSA ca marker al cancerului de prostată la bărbaţii trataţi cu 
finasterid [21]. 

Într-o metaanaliză a peste 2600 de pacienţi din 6 trialuri clinice randomizate, Boyle şi 
colab. [22] au determinat diferenţa în dimensiunile prostatei responsabilă de aprox. 80% din 
variabilitatea rezultatelor obţinute în studiile clinice şi faptul că mărimea prostatei este 
determinantul cheie al rezultatului în cazul tratamentului cu finasterid. Astfel, cu cât prostata 
este mai mare la punctul de plecare, cu atât probabilitatea ca beneficiile să fie mai mari în 
tratamentul cu finasterid. Acest beneficiu a devenit semnificativ diferit faţă de placebo la 
volume prostatice peste 40 cmc. 

Primele raportări ale trialurilor clinice cu dutasterid au fost publicate în 2002. Acestea 
au descris rezultatele combinate ale trei studii paralele, pe o perioadă de 2 ani, multicentrice, 
dublu-orb, placebo-controlate, realizate în Europa şi Statele Unite, cuprinzând un total de 
4325 de pacienţi [23]. Pacienţii au fost randomizaţi să primească placebo sau 0,5 mg de 
dutasterid zilnic, timp de 2 ani. De notat că, criteriile de includere cereau ca pacienţii să aibă 
un volum al prostatei mai mare sau egal cu 30 cmc (determinare ecografică transrectală) 
precum şi un nivel seric al PSA între 1,5 – 10 ng/ml, un scor al simptomelor mai mare sau 
egal cu 12 şi un flux urinar maxim mai mic sau egal cu 15 ml/sec. Toţi parametrii evaluaţi 
(modificarea medie a DHT seric, a volumului prostatei, scorul simptomelor, modificarea 
fluxului urinar maxim ml/sec) au arătat un răspuns bun la dutasterid faţă de placebo, numărul 
acienţilor cu retenţie acută de urină şi respectiv a celor care au necesitat intervenţie 
chirurgicală pentru HBP fiind semnificativ mai mare în lotul placebo. 

Dutasteridul a dus la o supresie rapidă, aproape completă, mai puţin variabilă a DHT-
ului în comparaţie cu trialuri similare utilizând finasterid. A crescut semnificativ fluxul urinar 
maxim şi a scăzut scorul simptomatic şi volumul prostatei. În plus, a redus riscul de apariţie a 
retenţiei acute de urină şi de necesitate a intervenţiilor chirurgicale legate de HBP. Ca şi în 
cazul finasteridei, tratamentul cu dutasterid înjumătăţeşte nivelele PSA seric, dar nu afectează 
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raportul PSA liber/PSA total. Valorile pot fi din această cauză dublate, în vederea luării unei 
decizii semnificative. Analiza ulterioară a arătat că îmbunătăţirea netă în cazul utilizării 
dutasteridului faţă de placebo a crescut odată cu creşterea volumului prostatei peste 30 cmc, 
precum şi cu creşterea zonei tranziţionale şi cu creşterea PSA seric. 

Dutasteridul a fost bine tolerat, cu efecte adverse incluzând disfuncţia erectilă, 
scăderea libidoului, disfuncţii ejaculatorii şi ginecomastie, comparabile cu studiile în care a 
fost folosită finasterida (în special după un an de zile de tratament). 

 
Combinarea inhibitorilor de 5α-reductază cu medicaţia blocantă α-adrenergică 
Având în vedere etiologia multifactorială a HBP, ar părea logic ca o combinaţie între 

blocanţii α-adrenergici (pentru a relaxa componentele musculare netede ale prostatei şi colului 
vezical) şi inhibitorilor de 5 α-reductază (pentru a reduce numărul de celule epiteliale) ar avea 
un efect sinergic. Un număr de studii diferite s-au adresat acestui aspect dar, doar 2 dintre ele 
au fost placebo controlate [24]. 

Lepor şi colab. [25] au raportat un studiu de un an cuprinzând 1229 de bărbaţi 
împărţiţi egal în patru grupe de tratament: placebo, agonistul α-adrenergic terazosin, finasterid 
sau ambele. Nu s-a observat nici o îmbunătăţire în scorul mediu al simptomelor  sau în fluxul 
urinar maxim în cazul terapiei combinate în comparaţie cu terazosinul în monoterapie, iar 
finasteridul nu a fost mai bun ca placebo. Volumul mediu al prostatei în acest studiu a fost de 
37 cmc. 

Grupul PREDICT (The Prospective Randomized Doxazosin and Combination Trial) a 
realizat un studiu similar pe o perioadă de un an cuprinzând 1229 pacienţi. Mărimea prostatei 
a fost estimată prin examinare digitală rectală fiind exprimată în creşteri de 5 cmc şi a fost în 
medie de 36 cmc. Atât grupul în monoterapie cât şi cel cu terapie combinată au prezentat 
îmbunătăţiri semnificative în scorul simptomelor, scorurile de calitate a vieţii şi fluxul urinar 
maxim. Finasteridul singur nu a fost mai eficient decât placebo în ceea ce priveşte calitatea 
vieţii şi fluxul urinar şi doar un pic mai eficient în ceea ce priveşte reducerea scorului 
simptomelor. Cuantificarea rezultatelor fiecărui trial în funcţie de mărimea prostatei nu a 
arătat nici o corelaţie semnificativă între mărimea prostatei şi rezultatul tratamentului, deşi 
numărul pacienţilor în unele grupe era mic [26-28]. 

Ambele studii mai demonstrează că nu există nici un beneficiu adiţional faţă de terapia 
cu un blocant α-adrenergic atunci când se adaugă inhibitori de α-reductază. Totuşi, fiecare 
trial a durat doar un an iar volumul mediu al prostatei a fost sub limita de 40 cmc la care s-a 
demonstrat că finasteridul produce o îmbunătăţire semnificativ. Din acest motiv, utilitatea 
terapiei combinate la bărbaţii cu prostate mai mari nu a fost clasificată de acest studiu. 

În mai 2002 au fost prezentate rezultatele raportate de către studiul MTOPS (Medical 
Therapy of Prostate Symptoms) şi se aşteaptă încă publicaţia finală [29]. Acest studiu a fost 
unul multicentric randomizat, placebo-controlat, dublu-orb, cuprinzând 3047 pacienţi, pe o 
perioadă medie de 4,5 ani, ceea ce face din el cel mai mare studiu al terapiei medicale a HBP 
până în momentul de faţă. Scopul său a fost să determine dacă progresia bolii clinice ar putea 
fi prevenită sau întârziată utilizând fie finasterid, fie doxazosin ori terapie combinată. 

La început, pacienţii aveau un scor simptomatic (după Asociaţia Americană de 
Urologie) mediu de 17 puncte (interval 12-21), flux urinar de 10,6 ml/sec. (interval 8,5-12,3) 
şi un volum al prostatei de 36 cmc (± 20 cmc). 

Progresia a fost definită ca apariţia retenţiei acute de urină, a incontinenţei, 
insuficienţei renale sau infecţiilor recurente de tract urinar sau o creştere cu ≥ 4 puncte a 
scorului AUA al simptomelor. În toate cazurile, 350 de bărbaţi au progresat către una din 
aceste condiţii. La aceştia progresia s-a datorat unei creşteri a simptomelor AUA în 78% din 
cazuri, retenţie acută de urină în 12% din cazuri, incontinenţă în 9% din cazuri iar infecţiei în 
1% din cazuri. Nici un pacient nu a dezvoltat insuficienţă renală cronică. 
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Rezultatele au arătat că tratamentul combinat a fost superior fiecărui medicament în 
monoterapie pentru întârzierea progresiei bolii, ducând la o scădere a riscului relativ de 67%. 
Finasteridul în monoterapie a fost la fel de eficient ca şi combinat în reducerea semnificativă a 
probabilităţii de apariţie a retenţiei acute de urină sau apariţia indicaţiei intervenţiei 
chirurgicale. Toate tratamentele au îmbunătăţit fluxul urinar maxim şi simptomele faţă de 
placebo, dar terapia combinată a fost semnificativ mai bună in această privinţă faţă de orice 
alt medicament singur, aducând beneficii durabile. În timp ce doxazosinul a întârziat timpul 
de apariţie a retenţiei acute de urină, nu s-a constatat nici o reducere per ansamblu a riscului în 
cazul monoterapiei cu doxazosin de-a lungul celor 4 ani ai trialului. 

Volumul prostatei a crescut în grupurile cu placebo şi monoterapie cu doxazosin cu 
4,5%/an dar în grupurile cu finasterid şi cel cu terapie combinată s-au raportat reduceri medii 
de 13%, respectiv 16% [26-29].  

Efectele adverse frecvente au fost similare cu cele raportate anterior şi ele ţin de 
grupul medicamentos. 

Implicaţiile legate de partea financiară şi efectele secundare ale tratamentului 
combinat la pacienţii cu HBP sunt considerabile; totuşi, la pacienţii cu prostate mai mari, în 
special în cazurile în care se doreşte evitarea chirurgiei, tratamentul combinat oferă cea mai 
bună şansă de control a bolii. Printr-o abordare pragmatică, apar câteva studii interesante 
asupra efectelor întreruperii tratamentului cu un blocant α-adrenergic, după o perioadă de 
tratament combinat [30-32]. 

Efectele blocanţilor α-adrenergici se instalează rapid, dar se poate să nu fie menţinute 
pe termen lung. Spre deosebire de aceştia, inhibitorilor 5 α-reductazei le trebuie luni de zile 
pentru a ajunge la beneficii simptomatice dar acestea sunt durabile. 

Un studiu realizat de Bladowin şi colab. [31] în 2001 a implicat 240 de bărbaţi cu 
volume ale prostatei mai mari de 40 cmc şi scoruri AUA ale simptomelor peste 20. Toţi au 
primit 5 mg de finasterid iar dozele de doxazosin au fost titrate la 2, 4 sau 8 mg. Doxazosinul 
a fost întrerupt după 3, 6, 9 sau 12 luni după începutul administrării ambelor medicamente. 
Pacienţii au fost evaluaţi la o lună după întreruperea tratamentului pentru a determina evoluţia 
simptomelor. Succesul retragerii doxazosinului a fost cu atât mai probabil cu cât doza 
administrată a fost mai mică şi perioada tratamentului combinat mai lungă. 

La 6 luni, la mai puţin de jumătate dintre pacienţi li s-a întrerupt cu succes tratamentul 
cu doxazosin dar la 9 luni, 84%, 80% şi 73% dintre cei ce au primit 2, 4 şi respectiv 8 mg, 
întreruperea doxazosinului a fost un succes, iar la 12 luni succesul a fost raportat la 84%, 
85%, respectiv 87%. 

Diamond şi colab. [30] au realizat un studiu dublu-orb la 120 pacienţi care au fost 
randomizaţi să primească una dintre următoarele terapii: 

1. tratament cu tamsulosin şi finasterid (grup 1) 
2. tratament cu tamsulosin şi placebo (grupul 2). 
Toţi pacienţii aveau prostata mai mare de 40 g, scoruri AUA ale simptomelor peste 17 

şi un flux urinar maxim sub 15 ml/sec. 
Tamsulosinul a fost retras din ambele grupuri după 6,9 şi 12 luni de tratament. La 6 

luni, 55% dintre pacienţii din grupul 1 nu aveau nici o îmbunătăţire a simptomelor din 
momentul retragerii, în comparaţie cu 20% din grupul 2. 

La 9 luni, la 80% s-a făcut întreruperea cu succes în cazul grupului 1, în comparaţie cu 
25% în cazul celor din grupul 2. 12 luni de tratament înainte de întrerupere au dus la o rată a 
succesului de 85% în grupul 1 şi 20% în grupul 2. 

Astfel, după 9-12 luni de tratament combinat, finasteridul în monoterapie a menţinut 
controlul simptomelor la o proporţie mare de bărbaţi cu prostate mari şi simptome moderate şi 
severe. 
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Un al treilea studiu placebo-controlat [32] a evaluat dutasteridul şi tamsulosinul în 
combinaţie. În mod similar, 77% dintre cei la care tamsulosinul a fost înlocuit cu placebo 
după 6 luni de tratament combinat nu au prezentat nici o îmbunătăţire a simptomelor la 6 
săptămâni după întrerupere. La 93% dintre aceşti bărbaţi, aceasta a fost menţinută la sfârşitul 
studiului la 3 luni după întrerupere iar cei cu scoruri ale simptomelor sub 20 au avut cea mai 
mare rată de succes (84%), simţindu-se la fel sau mai bine după întrerupere. 

Aceste studii sugerează că o mare proporţie din pacienţi poate să aibă rezultate bune 
printr-o astfel de abordare, în special cei cu simptome moderate. Totuşi, lipsesc datele de 
urmărire pe termen lung. 

 
Alte efecte terapeutice ale inhibitorilor de 5 α-reductază 
Rolul inhibitorilor 5 α-reductazei s-a extins în ultimii ani şi includ profilaxia 

hematuriei legate de HBP şi reducerea pierderilor sanguine în timpul rezecţiei endoscopice a 
prostatei. Finasteridul în doză de 1 mg este eficient în cazul alopeciei masculine, iar inhibitorii 
izoenzimei tip 1 sunt promiţători în tratamentul acneei. 

Rolul finasteridului ca agent de chimioprevenţie în cazul cancerului de prostată este de 
asemenea sunt investigaţie.  

Dutasteridul nu este licenţiat în momentul actual pentru utilizarea lui în alopecia 
androgenică. 

Prima raportare a utilizării finasteridului pentru controlul sângerărilor prostatice legate 
de HBP a fost făcută în 1995 [33]. De atunci, un număr de studii de confirmare au raportat 
rezultate similare, cum ar fi Delakas şi colab. [34] care au descris recurenţa hematuriei la 77% 
dintre pacienţii netrataţi şi la 12% dintre cei care primeau finasterid pe o perioadă medie de 22 
luni. 

Kearney şi colab. [35] au revăzut retrospectiv 53 de pacienţi care au fost trataţi pentru 
hematurie cu finasterid pentru a identifica eficienţa răspunsului. Rezecţia transuretrală a 
crescut rata de succes a finasteridului în controlul sângerărilor active sau recurente, iar 
mărimea prostatei s-a corelat cu timpul necesar hemoragiei active să se oprească. Alt grup a 
observat totuşi că finasteridul este la fel de eficient în controlul hematuriei celor cu prostate 
mici (sub 40 cmc) ca şi în cazul celor cu prostate mari (86% faţă de 85% rata de succes) [36]. 

Totuşi, un trial mai recent realizat de Snadfelt şi colab. [37] care a evaluat efectele 
finasteridului în timpul operator, cantitatea soluţiei cu care se irigă, pierderea de sânge, 
greutatea piesei de rezecţie sau densitatea microvasculară nu au găsit nici o diferenţă faţă de 
placebo în momentul folosirii acestor indicatori mai sensibili. 

În 1999, un singur trial a sugerat că tratamentul cu finasterid poate să aibă valoare în 
prostatita cronică. 41 de pacienţi diagnosticaţi cu sindrom dureros pelvin cronic inflamator au 
primit placebo sau finasterid timp de 1 an [38]. Deşi aceasta a dus la o îmbunătăţire a 
scorurilor simptomatice de prostată în grupul tratat cu finasterid (31 pacienţi), grupul care a 
primit placebo a prezentat de asemenea o îmbunătăţire a simptomelor. Din punct de vedere al 
durerii şi al utilizării analgezicelor, nu a existat nici un beneficiu al finasteridului faţă de 
placebo. 

 
Chimioprevenţia cancerului de prostată 
Rolul 5α-reductazei în dezvoltarea şi progresia cancerului de prostată a fost speculat 

mult timp. Indivizii cu sindrom de deficienţă de 5α-reductază de tip II nu dezvoltă cancer de 
prostată [39]. În mod similar, s-a sugerat că incidenţa mai mică a cancerului de prostată în 
ţările asiatice s-ar putea corela cu nivelele mai scăzute de exprimare a enzimei 5α-reductaza. 
Cancerul de prostată în faza precoce şi neoplazia intraepitelială prostatică de grad înalt sunt 
sensibile la androgeni. Din acest motiv, DHT poate să promoveze creşterea cancerului iar 
DHT-ul circulant ar putea de asemenea să aibă efecte, implicând şi 5α-reductaza de tip 1. 
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În trialurile clinice cu dutasterid, s-a observat că 1,1%dintre pacienţii din grupul tratat 
au fost diagnosticaţi cu cancer de prostată, în comparaţie cu 1,9% în grupul placebo [40]. 
Dacă aceste incidenţe sunt scăzute, ele reprezintă o reducere a riscului relativ cu 40% în cazul 
tratamentului, ceea ce a determinat iniţierea trialului REDUCE care este acum pe cale să 
evalueze proprietăţile chimiopreventive ale dutasteridului. 

Finasteridul a fost totuşi deja investigat în trialul de prevenţie al cancerului de 
prostată, primul trial major de chimioprevenţie pentru această boală [41]. Acest trial a început 
în 1993 cu fonduri de 73 mil. dolari americani de la Institutul Naţional de Cancer (NCI) din 
Statele Unite şi a fost oprit precoce după 7 ani. Au fost randomizaţi să primească timp de 7 
ani tratament cu finasterid sau placebo un număr de 18.882 de bărbaţi cu vârste peste 55 de 
ani, cu risc mai mic de cancer de prostată (PSA seric sub 3,0 ng/ml şi o prostată clinic 
normală). Ei au fost monitorizaţi prin dozarea anuală a PSA seric şi examinare rectală digitală 
şi li s-au efectuat biopsii (câte 3 pentru fiecare lob prostatic) dacă s-a suspectat cancerul sau la 
sfârşitul studiului. Cancerul de prostată a fost detectat la 18,4% din grupul cu finasterid şi la 
24,4% din grupul placebo. Totuşi, cancerele agresive (scor Gleason 7-10) au fost mai 
frecvente în grupul tratat cu finasterid (37% dintre toate cancerele) în comparaţie cu cele din 
grupul placebo (22,2% dintre toate cancerele) [41]. 

Efectele secundare sexuale au predominat la bărbaţii trataţi cu finasterid, în timp ce 
simptomele de tract urinar inferior au fost mai frecvente în grupul placebo. 

Autorii au concluzionat că finasteridul a prevenit sau a întârziat cancerul de prostată şi 
a redus problemele urinare, dar aceste beneficii trebuie cercetate luând în considerare efectele 
secundare sexuale şi creşterea incidenţei cancerului de prostată de grad înalt. 

Aceste rezultate amestecate nu au dus la utilizarea pe scară largă a inhibitorilor 5α-
reductazei la cei îngrijoraţi de apariţia cancerului de prostată. Ambele grupuri ale trialului au 
avut o incidenţă mai mare a cancerului de prostată decât cea găsită în alte studii de screening, 
cu frecvenţe apropiindu-se de cele raportate în studiile pe cadavre. Acest fapt ridică întrebări 
asupra semnificaţiei clinice a tumorilor detectate.  

Unii autori au comentat că dificultăţile histologice în atribuirea gradelor Gleason 
prostatelor tratate cu finasterid poate să însemne că numărul mai mare de cancere agresive 
este de fapt un artefact. Scopul primar al studiului a fost determinarea prevalenţei cancerului 
de prostată, totuşi aceasta se poate să nu reflecte supravieţuirea. Cu o analiză ulterioară şi o 
urmărire de termen mai lung a cancerelor de prostată diagnosticate, vor putea fi trase nişte 
concluzii mai clare. Poate fi identificat un rol pentru inhibitorii 5α-reductazei la pacienţii cu 
risc crescut de cancer, cu simptome urinare şi interes scăzut pentru o viaţă sexuală activă. Este 
important ca pacienţii care deja se bucură de beneficiile acestor medicamente în ceea ce 
priveşte simptomele urinare, să fie monitorizaţi pentru depistarea cancerului. 

 
CONCLUZII 
Introduşi în urmă cu aproximativ 12 ani, inhibitorii 5α-reductazei are un loc bine 

stabilit în arsenalul medical împotriva HBP. Eficienţa lor, siguranţa şi capacitatea de a inversa 
progresia naturală a HBP a fost demonstrată convingător. Mai recent, a apărut dutasteridul ca 
tratament alternativ la finasterid iar rezultatele studiului MTOPS au justificat tratamentul 
combinat la pacienţii selectaţi. Apar, de asemenea, indicaţii pe scară mai largă a inhibitorilor 
5α-reductazei, deşi probabil cel mai important nou rol al lor, cel de chimioprevenţie, rămâne 
neclar. Trebuie de amintit că nici un tratament medical nu poate egala intervenţia chirurgicală 
din punct de vedere al îmbunătăţirii simptomelor (cu indicaţie chirurgicală corectă). 

HBP este o afecţiune heterogenă. Simptomele atribuie HBP pot avea alte cauze 
coexistente, şi factori de creştere atât androgenodependenţi cât şi independenţi promovează 
mărirea prostatei. Este bine cunoscut faptul că mărirea prostatei se corelează slab cu 
simptomele, astfel încât micşorarea prostatei prin utilizarea inhibitorilor 5 α-reductazei poate 
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să nu fie întotdeauna suficientă. O înţelegere mai bună a fiziopatologiei HBP şi a 
interacţiunilor sale cu alte medicamente, va ajuta la dezvoltarea unor noi substanţe cu o 
eficienţă şi mai bună. 
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OSTEOSINTEZA FRACTURILOR DEPLASATE DE COL FEMURAL 
LA VÂRSTNICI - O ALTERNATIVĂ TERAPEUTICĂ VIABILĂ 

D. Cionca, N. Georgescu 
Clinica de Ortopedie –Traumatologie, Spitalul Clinic de Urgenţe „Sf. Ioan” Iaşi 

 
OSTEOSYNTHESIS OF DISPLACED FEMORAL NECK FRACTURE IN ELDERLY PATIENTS – A 
GOOD THERAPEUTIC CHOICE (Abstract): Intracapsular fractures of the femoral neck are one of the most 
common fractures in the elderly. The incidence of these fractures will increase significantly in the next decades 
as a result of increasing life expectancy. Although treatment of these fractures by closed or open reduction and 
internal fixation is standard in young patients, the best choice for orthopaedic management of displaced femoral 
neck fracture in elderly patients remains controversial: internal fixation or arthroplasty. Comorbidities of the 
patients and current socioeconomic changes in healthcare led to reconsideration of closed reduction and internal 
fixation of femoral neck fractures as an alternative treatment modality. Several studies have shown a 30% rate of 
reoperation after internal fixation and superior function after primary arthroplasty. The choice between internal 
fixation and prosthetic replacement in these patients should be made on the basis of the biological age, 
prefracture activity level, cognitive function, bone quality, fracture pattern and surgical timing. With correct 
decision-making, proper reduction, and proper consideration of the biomechanical principle of three-point 
fixation, internal fixation of femoral neck fractures is a safe and inexpensive procedure even in elderly patients. 
The purpose of the current review was to give an overview of the current techniques, limitations, and 
complications of closed reduction and internal fixation of intracapsular femoral neck fractures. 
 
KEY WORDS: FEMORAL NECK FRACTURE, OSTEOSYNTHESIS 
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INTRODUCERE 
Atitudinea terapeutică în cazul fracturii deplasate de col femural la vârstnici este 

controversată: osteosinteză sau artroplastie. Osteosinteza este o tehnică facilă, rapidă care 
implică o durată scurtă de spitalizare şi deci costuri scăzute [1], dar grevată de două 
complicaţii majore: pseudartroza şi necroza avasculară a capului femural. 

Pentru a limita frecvenţa acestor complicaţii se impune o stabilire corectă a indicaţiei 
de osteosinteză şi o aplicare riguroasă a tehnicii chirurgicale. 

 
INDICAŢII DE OSTEOSINTEZĂ 
În stabilirea indicaţiei de fixare internă se iau în calcul următorii parametrii: vârsta, 

statusul funcţional pretraumatic, scorul mental al pacientului, gradul de osteoporoză, tipul de 
fractură, intervalul postraumatic. 

 
1. Vârsta pacientului şi eventualele comorbidităţi prezente 
Dacă statusul general al pacientului nu suportă două intervenţii chirurgicale, se 

optează pentru artroplastie primară în scopul evitării riscului unei reintervenţii. 
 
2. Statusul funcţional pretraumatic 
În general pacienţii activi, care desfăşoară o activitate comunitară au indicaţie de 

osteosinteză. Indexul Barthel este una din manierele de evaluare a stării funţionale a şoldului. 
Acest index reprezintă un scor rezultat prin analiza unui număr de zece activităţi cotidiene, 
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fiecare punctată astfel: 0 - pacientul nu desfăşoară independent activitatea; 1 - pacientul 
desfăşoară activitatea cu un ajutor; 2 - pacientul desfăşoară independent activitatea [2]. 

 
3. Scorul mental al pacientului 
Blessed consideră că la pacienţii cu psihoze, cu sindroame de involuţie cerebrală, 

sprijinul protejat este imposibil, reluarea precoce a mersului cu sprijin determinând 
deteriorarea fixării în special în fracturile cu cominuţie severă [3]. 

 
4. Gradul de osteoporoză 
Autorii scandinavi subliniază faptul că stabilitatea fixării este strâns legată de valoarea 

densităţii minerale osoase (DMO), atât la încărcări ciclice cât şi la încărcări statice. Există un 
prag de 0,4g/cm2 sub care materialele de osteosinteză cedează la încărcările ciclice. 
Cuantificarea gradului de osteoporoză se poate face riguros prin metoda DEXA sau radiologic 
prin indicele Singh, osteosinteza practicându-se în condiţiile unui indice Singh de 6 sau 5 [4]. 

 

 
5. Tipul de fractură 
Fracturile instabile tip Pauwels III sau cele cu cominuţie posterioară, la vârstnici reduc 

rata de succes a osteosintezei [5]. 
 
6. Intervalul postraumatic 
Intervalul posttraumatic limitează în mod clar indicaţia de osteosinteză. Majoritatea 

autorilor subscriu opiniei conform căreia fractura de col femural este o urgenţă chirurgicală 
[7]. Studii experimentale relevă faptul că reducerea precoce are următoarele efecte: scade 
compresiunea vaselor femurale şi determină restaurarea vascularizaţiei capului şi împiedică 
formarea calusului fibros, obstacol în calea avansării mugurilor vasculari la nivelul focarului 
de fractură. Manninger [8] raportează o scădere semnificativă a incidenţei colapsului capului 
femural când reducerea şi fixarea s-a practicat în primele 6 ore. Bosch [9] permite o 
temporizare de până la maxim 48 ore, interval uneori necesar pentru optimizarea parametrilor 
biologici ai pacientului. 

În afara stabilirii corecte a indicaţiei de osteosinteză se impune aplicarea riguroasă 
unui protocol terapeutic care include: reducere ortopedică a fracturii, inserţia implantului 
corespunzător. 

Fig. 1 Fractură tip Pauwels III 
adaptat după Pauwels [5] 

Fig. 2 Index Garden 
adaptat după LaVelle [6] 
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REDUCEREA FRACTURII 
Calitatea reducerii are potenţial predictibil indiferent de tipul osteosintezei. Nicio 

fixare internă nu poate compensa o reducere imperfectă, mai ales la pacienţii vârstnici. De 
aceea, manevrele de reducere au importanţă supremă. În timpul reducerii trebuie evitate 
manevrele bruşte, ample sau tracţiunea excesivă deoarece pot determina diastazis 
interfragmentar, iar vascularizaţia situată de-a lungul colului este extrem de vulnerabilă [9]. 

Evaluarea calităţii reducerii se face pe baza unor criterii radiologice definite de Garden 
sub denumirea de „index de aliniere” [10] (Fig. 2). Pe incidenţa de faţă se măsoară unghiul 
format între axul central al traveelor de compresiune şi cortexul medial al diafizei. Pe 
incidenţa de profil se măsoară unghiul format între axul capului şi cel al colului. Reducerea 
poate fi considerată astfel ca fiind: 

- anatomică - pe incidenţa antero-posterioară valoarea normală a indexului Garden este de 
160º în timp ce pe incidenţa laterală este de 180°; 

- acceptabilă - pe incidenţa antero-posterioară se poate accepta o reducere în valgus de până 
la180°, în timp ce varusul este inacceptabil. Peste 180° creşte riscul de necroză aseptică de 
cap femural. Pe incidenţa laterală se admit variaţii de până la 20°. Un unghi mai mic de 
150° (anteversie sau retroversie) este criteriu de instabilitate şi impune reluarea reducerii;  

- imperfectă - în această eventualitate se impune reluarea manevrelor de reducere; 
- imposibilă - în situaţia ireductibilităţii se optează pentru artroplastie. 

 

 
FIXAREA INTERNĂ 
Alegerea implantului 
În 1974 Tronzo [11] raportează peste 76 implante diferite utilizate pentru stabilizarea 

fracturilor de col femural. Opţiunea a evoluat de la cuiele Smith-Peterson, Johansson, broşajul 
multiplu până la şuruburile canulate. S-a subliniat importanţa tehnicilor minim invazive şi 
minim traumatice necesare menţinerii vascularizaţiei restante a capului femural şi scăderii 

Fig. 4 Sistem DHS cu şurub adiţional 
adaptat după Hoffmann [12] 

Fig. 3 Şuruburi canulate AO 
adaptat după Hoffmann [12] 
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comorbidităţilor. Această tendinţă a determinat utilizarea şuruburilor canulate poziţionate 
paralel, sistemului de broşe Hansson sau DHS (Dynamic Hip Screw). 

1. Şuruburile de spongie AO (Fig. 3) sunt cel mai frecvent utilizate implante în fracturile 
de col femural. Acestea permit o compactare  de-a lungul axului colului femural, 
perpendicular pe traiectul fracturar. 

2. Sistemul DHS cu şurub adiţional (Fig. 4). Deşi conceput pentru osteosinteza 
fracturilor trohanteriene, DHS poate fi utilizat de asemenea pentru stabilizarea 
fracturilor de col femural. Rezultatele fixării sunt comparabile cu cele ale şuruburilor. 
DHS nu compensează o reducere imperfectă sau o poziţionare defectuoasă a 
implantului. Poziţionarea unui şurub adiţional de 6,5 controlează rotaţia fragmentului 
proximal în momentul inserţiei şuruburilor de compresiune. 

3. Sistemul de broşe Hansson (Fig. 5) reprezintă un sistem de fixare care asigură o 
rezistenţă crescută la rotaţie şi o compactare corespunzătoare în focar.  
Tehnica chirurgicală 
În ciuda unor diferenţe, tehnica chirurgicală de inserţie a diferitelor implanturi este 

comparabilă. 
Utilizarea acestor implanturi trebuie să respecte un principiu biomecanic important: 

fixarea în trei puncte (Fig. 6): I - corticala externă a femurului, II - calcarul postero-inferior, 
III - osul subcondral al capului femural. 

 

 
ERORI TEHNICE 
Malpoziţia implantului în capul şi colul femural 
Radiografiile de faţă şi profil reprezintă proiecţiile ortogonale ale capului femural care 

poate fi asimilat cu o sferă. Aceste incidenţe ortogonale nu permit aprecierea riguroasă a 
poziţiei implantului (în interiorul sau în afara capului). Există puncte situate în exteriorul 
sferei (capului femural) a căror proiecţie ortogonală se confundă cu a acelor puncte situate în 
interiorul sferei. Ansamblul acestor puncte constituie o „zonă oarbă”; de asemenea, punctele 
situate în sferă, prea aproape de zona subcondrală sunt situate într-o zonă de insecuritate 
numită „zonă de insecuritate” radiologică, deoarece pot fi confundate cu proiecţia radiologică 
a punctelor situate în exteriorul capului femural [14]. Există şi pentru col o zonă radiologică 
„oarbă” şi o zonă de „securitate”. În cazul unui implant voluminos se pune problema unei 

Fig. 5 Sistem Hansson pin 
adaptat după Lykke [13]  Fig. 6 Fixarea în trei puncte 

adaptat după Bosch [9] 
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efracţii corticale în timpul trecerii prin col. Pentru a evita această eroare tehnică trebuie 
urmate mai multe reguli: incidenţele radiografice să fie strict verticale şi orizontale; colul 
femural după reducere să se găsească în planul frontal (orizontal); broşele ghid să se afle în 
zonele de securitate iar extremităţile lor să nu fie depăşite (burghiu, tarod); dacă bănuim o 
eroare este bine să verificăm prin injectarea unei substanţe de contrast (pe orificiul intraosos 
al broşei sau pe orificiul de ghidaj al şurubului). 

Este obligatorie, la sfârşitul intervenţiei, verificarea radiologică în poziţie de rotaţie 
externă a şoldului, cu intenţia de a vizualiza zonele oarbe. În lipsa acestor precauţii, folosind 
numai examenul radiografic standard, erorile tehnice calculate se estimează a fi de 
aproximativ 25%, cifră semnificativă din punct de vedere statistic.  

 

 
Fractura subtrohanteriană 
Apare în condiţiile unui traumatism postoperator precoce (Fig.7). Se presupune că este 

favorizată de excesiva poziţionare distală a orificiilor de inserţie a şuruburilor [15]. Fractura 
subtrohanteriană se tratează prin schimbarea implantului. Dacă fractura colului nu s-a deplasat, unul 
dintre şuruburi se păstrează. Pe traiectul unuia din cele două şuruburi care se extrag se va introduce 
un sistem DHS. Dacă fractura colului s-a deplasat, se extrag toate cele trei şuruburi şi se reiau 
manevrele de reducere ale fracturii colului femural. Fixarea se realizează cu DHS şi şurub adiţional. 

Conduită postoperatorie 
Postoperator mobilizarea nu va fi restricţionată. Momentul sprijinului total generează 

unele controverse. Unii autori [9] impun o temporizare a sprijinului total cu încărcare 
progresivă de aproximativ 15 kg în primele 6 săptămâni şi 30 kg pentru săptămânile 7-12 
permiţând sprijinul total în momentul în care examenul radiologic relevă semne de 
consolidare, atitudine aplicată în special la tineri. Pe de altă parte este dificil, la vârstnici mai 
ales, să se dozeze forţa de sprijin. 

Sunt articole în care se recomandă sprijinul precoce aducând ca argumente faptul că 
solicitările exercitate la nivelul şoldului nu sunt reduse de utilizarea cârjelor întrucât  
forţele generate de musculatura pelvitrohanteriană sunt mai mari decât cele determinate de 
gravitaţie [15]. 

Majoritatea operatorilor adoptă o atitudine mai prudentă şi admit o încărcare 
progresivă după 21 zile [16]. 

Fig. 7 Fractură subtrohanteriană 
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CONCLUZII 
Stabilirea corectă a indicaţiei de osteosinteză şi aplicarea riguroasă a tehnicii 

chirurgicale pot optimiza prognosticul acestei metode de tratament în fracturile deplasate de 
col femural la vârstnici. 
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POSTOPERATIVE ULTRASONOGRAPHIC FOLLOW-UP AFTER GASTRIC SURGERY (Abstract): 
Purpose: To assess the role of ultrasound exam in postoperative follow-up after gastric resection. Material and 
method: Ultrasound findings of 67 consecutive patients who have undergone gastric surgery were reviewed and 
correlated with postoperative complications. Results: In 37 patients, abnormal postoperative changes were 
detected by ultrasound: peritoneal fluid (17 cases), abdominal collections (10 cases), pleural fluid (22 cases), 
ileus (9 cases), hepatic abscess (2 cases), incisional changes (4 cases). Although nonspecific, the presence of 
peritoneal and pleural fluid in the postoperative course correlates significantly with postoperative complications. 
The anastomotic level was assessed, but only in late postoperative period were identified lesions (tumor 
reccurrence - 1 case). Conclusions: Ultrasound is a useful tool in postoperative follow-up after gastric surgery. 
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INTRODUCERE 
Investigarea pacientului aflat în perioada postoperatorie utilizează o gamă largă de 

metode imagistice, dar ultrasonografia este frecvent indicată ca explorare de primă linie, 
alături de radiografiile simple şi studiile cu contrast ale tubului digestiv, datorită accesibilităţii 
sale. Pentru interpretarea corectă a rezultatelor explorării ecografice, medicul radiolog trebuie 
să fie familiarizat cu detaliile tehnice ale intervenţiilor chirurgicale şi particularităţile 
procedurii practicate la pacientul examinat, precum şi cu modificările anatomice şi fiziologice 
complexe induse de gestul chirurgical, în vederea identificării aspectelor patologice. Această 
lucrare prezintă rolul examenului ecografic în monitorizarea pacienţilor după intervenţii 
chirurgicale gastrice.  

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul evaluează retrospectiv, pe durata unui an, aspectele ecografice evidenţiate la 

pacienţii cu rezecţii gastrice parţiale sau totale internaţi în Clinica I Chirurgie, exploraţi 
ecografic în perioada postoperatorie precoce sau tardivă. 

Examinarea ecografică a fost efectuată cu două echipamente: Siemens Sonoline SI-
250 şi Siemens Sienna, utilizând traductorul mecanic de 3,5 MHz sau electronic 
multifrecvenţă 2,6-5 MHz pentru explorarea abdomenului, pelvisului şi a bazei toracelui 
(cavitatea pleurală), iar pentru examinarea regiunii perianastomotice a fost utilizat traductorul 
liniar de 7,5 MHz sau cel electronic multifrecvenţă de 5-9 MHz. Tehnica examinării a variat 
în funcţie de intervalul de la intervenţia chirurgicală şi de starea generală a pacienţilor. În 
perioada postoperatorie precoce, la pacienţii în starea gravă sau cu numeroase drenaje, au fost 
evaluate prioritar spaţiile peritoneale, aspectul anselor intestinale, regiunea subfrenică şi 
supradiafragmatică. La pacienţii cu stare generală bună şi în perioada postoperatorie tardivă, 
ecografia s-a efectuat după protocolul standard de examinare abdominală. 

                                                 
* received date: 15.10.2007 
accepted date: 11.11.2007 
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Elementele evaluate au inclus: cavitatea peritoneală (lichid liber peritoneal sau colecţii 
abdominale; evaluarea cantitativă a lichidului peritoneal în funcţie de numărul de recesusuri 
peritoneale în care a fost identificat: un spaţiu- cantitate mică; două spaţii - cantitate 
mică/medie; trei sau mai multe spaţii - cantitate medie/mare), cavitatea pleurală (prezenţa 
lichidului), regiunea anastomotică şi perianastomotică, ansele intestinale (calibru, 
peristaltism), ficatul (prezenţa leziunilor focale), incizia parietală. 

Valoarea elementelor depistate ecografic în diagnosticul complicaţiilor postoperatorii 
a fost evaluată prin compararea frecvenţei complicaţiilor în grupul pacienţilor cu aspecte 
patologice ecografice (pentru fiecare element semiologic în parte) faţă de grupul pacienţilor 
fără modificări. 

 

 
Tabelul I 

Spaţiile peritoneale cu revărsat lichidian diagnosticat ecografic 
 

Spaţiul peritoneal Nr. cazuri 
Subhepatic 4 
Morrison 5 

Hipocondrul stâng 6 
Parieto-colic stâng 3 
Fosa iliacă stângă 1 

Între ansele intestinale 2 
Douglas 9 

 
REZULTATE 
Grupul de studiu a inclus 67 de pacienţi cu gastrectomii parţiale sau totale, 44 bărbaţi 

şi 23 femei (B/F = 1,91/1), cu vârste cuprinse între 32 şi 80 ani (media de vârstă – 59,76 ani). 
Toate intervenţiile au fost efectuate clasic. Din cei 67 de pacienţi examinaţi ecografic 
postoperator, (88%) (n=59) prezentau simptomatologie digestivă, ce a impus explorări 
imagistice pentru a exclude o posibilă complicaţie postoperatorie. În celelalte 8 cazuri (12%) 
ecografia fiind utilizată pentru evaluarea şi monitorizarea de rutină a aspectului postoperator 
la pacienţi asimptomatici. Examinarea a fost efectuată predominant în perioada postoperatorie 

Fig. 1 Revărsat peritoneal lichidian, subhepatic 
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precoce (33 cazuri, 49,25%), 10 cazuri au fost examinate atât precoce, cât şi tardiv, iar numai 
postoperator tardiv au fost evaluate 24 de cazuri. La pacienţii incluşi în grupul de studiu s-au 
efectuat în total 139 de examinări ecografice, cu un număr de 1-8 explorări/pacient. 

În 30 de cazuri, explorarea ecografică postoperatorie nu a decelat aspecte patologice 
legate de intervenţia chirurgicală, majoritatea (86,6%, n=26) fiind examinate o singură dată. 
Dintre aceste cazuri, 7 (23,3%) au fost rezultate fals negative, prezentând, de fapt, complicaţii 
de tip parietal (4 cazuri), ocluzie postoperatorie (1 caz) şi recidivă tumorală (2 cazuri).  

În 37 de cazuri, au fost decelate ecografic aspecte patologice nespecifice (lichid 
peritoneal sau pleural) sau specifice (colecţii abdominale, modificări anastomotice sau 
parietale). 

Revărsat peritoneal (colecţie transsonică ce respectă forma spaţiului peritoneal ocupat) 
a fost identificat ecografic în 17 cazuri (25,4%), toate în perioada postoperatorie precoce  
şi la pacienţi simptomatici (Fig. 1). Cantitatea de lichid a fost mică în 7 cazuri, medie în 6 
cazuri şi mare în 4 cazuri. Spaţiile peritoneale în care a fost identificat lichid sunt prezentate 
în Tabelul I. 

 
Tabelul II 

Corelaţia lichid peritoneal postoperator – prezenţa complicaţiilor 
 

Complicaţii postoperatorii 
 

NU DA 
Total 

număr 16 34 50 
absent 

procent 32% 68% 100% 

număr 1 16 17 
lichid peritoneal 

prezent 
procent 5,8% 94,2% 100% 

număr 17 50 67 
Total 

procent 25,4% 74,6% 100% 

 
Tabelul III 

Colecţii abdominale diagnosticate ecografic, la pacienţi ce au dezvoltat complicaţii postoperatorii 
 

Spaţiul peritoneal Nr. cazuri 
Subfrenic drept 1 
Subfrenic stâng 5 
Loja splenică 3 

Parieto-colic stâng 1 
 
Depistarea revărsatului peritoneal în perioada postoperatorie s-a corelat semnificativ 

cu prezenţa complicaţiilor (Tabelul II), 16 dintre cei 17 pacienţi prezentând complicaţii 
postoperatorii (p≤0,001). Cele mai frecvente complicaţii asociate cu prezenţa lichidului 
peritoneal au fost abcesul abdominal, fistulele şi complicaţiile parietale (câte 4 cazuri fiecare).  

Colecţii abdominale au fost identificate ecografic la 10 pacienţi (14,9%), toţi cu 
gastrectomii totale şi anastomoze eso-jejunale, 9 fiind evidenţiate în perioada postoperatorie 
precoce (90%). Localizarea colecţiilor, în aceste cazuri, este prezentată în Tabelul III. 
Dimensiunile au variat între 5 şi 18 cm (medie: 8,6 cm), toate colecţiile depistate ecografic 
reprezentând complicaţii postoperatorii. Caracteristicile ecografice (conţinut neomogen, 
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prezenţa gazului în interior, limitele imprecise, forma rotundă sau ovalară) au evocat 
diagnosticul de abces în toate aceste situaţii (Fig. 2). Aspectul neomogen intern, cu linii 
hiperecogene, plicaturate, în cazul unei colecţii localizate parieto-colic stâng a fost sugestiv 
pentru corp străin intraabdominal („textilom”) (Fig. 3). 

Dintre cele 12 cazuri de abcese abdominale confirmate din lotul de studiu, 10 au fost 
corect diagnosticate ecografic şi nu au existat rezultate fals negative. Sensibilitatea ecografiei 
în diagnosticul abceselor postoperatorii pe lotul de studiu a fost de 83,3%. 

 

 
Reacţia pleurală lichidiană a fost identificată ecografic în 22 de cazuri (32,8%), 21 în 

perioada postoperatorie precoce (95,45%). Prezenţa lichidului pleural s-a corelat semnificativ 
cu prezenţa complicaţiilor (p≤0,001), 18 pacienţi având complicaţii (Tabel IV). Toate cazurile 
complicate cu fistulă din lotul de studiu au prezentat reacţie pleurală asociată; doar în 2 cazuri 

Fig. 2 Ecografie abdominală (2 săptămâni post-gastrectomie): 
colecţie subfrenică dreaptă 

Fig. 3 Ecografie abdominală (1,2 ani după gastrectomie): colecţie 
bine delimitată, cu perete propriu şi conţinut mixt: lichidian şi 

imagini hiperecogene, liniare, plicaturate, localizată la nivelul fosei 
iliace stângi, adiacent colonului descendent şi sigmoid (corp străin). 
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cu gastrectomii totale cu anastomoză eso-jejunală şi reacţie pleurală postoperatorie nu au fost 
evidenţiate fistule anastomotice. 

Regiunea anastomotică a fost identificată cu dificultate în perioada postoperatorie 
precoce, datorită inciziei parietale, pansamentelor cutanate şi prezenţei tuburilor de dren; în 
cazul anastomozelor înalte intratoracice, au fost evaluate ansele intestinale localizate 
epigastric. Regiunea duodenală a fost evaluată în toate cazurile de anastomoze gastro-jejunale 
pentru identificarea colecţiilor. Într-un singur caz a fost evidenţiată o leziune solidă 
perianastomotică, înglobând ansele jejunale, la un an după o gastrectomie totală cu 
anastomoză eso-jejunală, aspectul fiind sugestiv pentru recidivă tumorală. 

 
Tabelul IV 

Complicaţiile postoperatorii prezente la pacienţii cu reacţie pleurală identificată ecografic 
 

 frecvenţă procent 
fără complicaţii 4 18,2 
abces/colectie 6 27,2 

toracice 1 4,5 
parietale 4 18,2 
fistulă 7 31,8 

 22 100,0 
 

 
Modificări ale anselor intestinale au fost evidenţiate în 9 cazuri şi au constat în 

dilatarea anselor (peste 2 cm) şi reducerea peristaltismului, aspect sugestiv pentru ileus 
postoperator (Fig. 4). 

Abcese hepatice au fost evidenţiate în 2 cazuri, la interval de 1-2 luni după 
gastrectomie colecţiile având dimensiuni de 2-6 cm (Fig. 5). În două cazuri, examinate la un 
an de la intervenţia chirurgicală, a fost evidenţiată litiaza veziculară. 

Modificări la nivelul inciziei parietale au fost evidenţiate în 4 cazuri, leziunile 
identificate fiind fuzee şi colecţii lichidiene intraparietale, la nivelul ţesutului celular 
subcutanat, aspect sugestiv pentru infecţii (3 cazuri), în perioada postoperatorie precoce şi 
leziune solidă parietală, pe topografia inciziei chirurgicale, aspect sugestiv pentru recidivă 

Fig. 4 Ecografie abdominală (2 zile post-gastrectomie): distensia 
anselor intestinale, cu reducerea peristaltismului 
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tumorală, evidenţiat la 1 an după gastrectomie totală cu anastomoză eso-jejunală pentru 
neoplasm gastric (Fig. 6,7). 

 
DISCUŢII 
Literatura de specialitate oferă numeroase studii privind aspectele postoperatorii după 

rezecţii gastrice, evaluate prin studiile cu contrast ale tubului digestiv sau prin examen 
computer tomografic. Deşi ecografia este frecvent utilizată de primă intenţie în explorarea 
postoperatorie, indiferent de patologia iniţială sau de tipul intervenţiei chirurgicale, există 
puţine studii referitoare la acest subiect [1-5]. Ecografia permite evaluarea unor elemente 
nespecifice (prezenţa lichidului peritoneal sau pleural, modificări ale anselor intestinale), sau 
specifice unor complicaţii postoperatorii (abcese abdominale, recidivă locală sau la distanţă, 
modificări ale peretelui abdominal). 

 

 

Fig. 5 Ecografie abdominală (2 luni după rezecţie gastrică pentru 
ulcer): multiple colecţii, neomogene, hipoecogene, localizată la 

nivelul lobului drept hepatic (abcese hepatice). 

Fig. 6 Ecografie abdominală (3 luni după gastrectomie): prezenţa 
unei colecţii lichidiene, neomogene, imprecis delimitate, la nivelul 

inciziei chirurgicale din epigastru. 
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Un revărsat lichidian peritoneal, limitat şi asimptomatic, poate apare tranzitor după 
toate gesturile chirurgicale intraperitoneale, datorat fenomenelor inflamatorii, disecţiei 
limfatice, hemoragiilor minime şi diminuării temporare a capacităţii de resorbţie a 
peritoneului [1]. Chiar şi cantităţi mici de lichid pot fi evidenţiate prin ultrasonografie, fără a 
exista elemente semiologice care să afirme caracterul epanşamentului [6]. Deşi este un 
element nespecific, evidenţierea ecografică a lichidului peritoneal, în perioada postoperatorie 
precoce, la un pacient simptomatic, este un semnal de alarmă pentru prezenţa unei 
complicaţii. Cantitatea de lichid evidenţiată ecografic nu se corelează cu tipul complicaţiei, 
dar cu cât cantitatea este mai mare, cu atât probabilitatea unei complicaţii tip fistulă sau 
hemoragie este mai mare. 

 

 
Abcesul intraperitoneal rămâne o complicaţie redutabilă, în ciuda progreselor tehnice 

şi antibioterapiei, datorită dificultăţilor diagnostice şi terapeutice. Localizarea abcesului este 
fie la nivelul câmpului operator, fie la distanţă, secundar migrării materialului piogen pe căi 
anatomice, în diferite compartimente peritoneale sau în organe parenchimatoase. Datorită 
modificărilor induse de chirurgia gastrică asupra ligamentelor gastrocolic şi gastrosplenic, în 
cursul mobilizării marii curburi gastrice, deschizându-se comunicări între bursa omentală şi 
spaţiul subfrenic stâng, fistulele anastomotice gastro-jejunale pot duce la formarea abceselor 
în noile compartimente peritoneale create postoperator, fără respectarea regulilor de difuziune 
a lichidului peritoneal [8]. Examenul ultrasonografic poate detecta colecţiile septice intra-
abdominale, dar sensibilitatea şi specificitatea sunt inferioare examenului CT. Limitele 
examinării în perioada postoperatorie precoce se datorează ileusului paralitic, agravat în 
stările septice, şi prezenţei cicatricii şi pansamentelor, ce împiedică contactul direct al 
traductorului cu peretele abdominal [17]. Prin urmare, ecografia este mai eficientă în 
evaluarea hipocondrului drept şi a pelvisului, zone cu repere anatomice precise şi cu mai 
puţine artefacte determinate de gazul intraluminal. Colecţiile depistate în lotul nostru de 
studiu au avut dimensiuni mari (peste 5 cm), ceea ce a facilitat evidenţierea şi caracterizarea 
lor. 

Reacţia pleurală prezentă în perioada postoperatorie precoce, la pacienţii cu 
anastomoză eso-jejunală, s-a corelat semnificativ cu prezenţa unei fistule, astfel încât putem 
considera acest element ca fiind puternic sugestiv pentru prezenţa unei fistule anastomotice şi 

Fig. 7 Ecografie abdominală (3 săptămâni după gastrectomie): prezenţa 
unei colecţii lichidiene, neomogene, la nivelul inciziei chirurgicale, 

asociată cu o colecţie peritoneală secundară unei fistule. 
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evidenţierea sa trebuie să declanşeze explorări imagistice specifice pentru diagnosticarea 
acesteia (examen digestiv cu substanţă de contrast, CT). Pentru celelalte complicaţii 
abdominale, prezenţa lichidului pleural nu este un semn specific. 

Ileusul postoperator, fenomen postoperator cvasiconstant, favorizat de intervenţii 
complexe, cu manipularea importantă a viscerelor, poate fi evidenţiat ecografic prin dilatarea 
întregului tract digestiv, în absenţa unui obstacol, şi absenţa sau reducerea peristaltismului, în 
aprecierea acestui ultim element examinarea în timp real fiind foarte utilă.  

Infecţia postoperatorie de plagă apare, de obicei, între a 5-a şi a 10-a zi şi poate fi 
evidenţiată din această fază prin examen ecografic [3]. Dacă în perioada postoperatorie 
precoce examinarea peretelui abdominal poate fi limitată de prezenţa pansamentelor şi a 
tuburilor de dren, cu limitarea contactului direct între traductor şi piele la nivelul inciziei, 
modificările tardive la nivel parietal pot fi corect apreciate ecografic, atât în ceea ce priveşte 
tipul leziunii (lichidiană, solidă, ansă intestinală sau epiploon herniat), cât şi în aprecierea 
dimensiunilor unui eventual defect parietal.  

 
CONCLUZII 
Deşi ecografia abdominală nu este metoda de primă intenţie în evaluarea tractului 

digestiv în perioada postoperatorie, ea reprezintă o metodă utilă în explorarea pacienţilor cu 
rezecţii gastrice, evaluând regiunea perianastomotică, cavitatea abdominală în ansamblu şi 
prezenţa lichidului pleural, facilitând diagnosticul precoce al complicaţiilor postoperatorii. 
Studiul a arătat o corelaţie semnificativă între elemente nespecifice (epanşament pleural şi 
cantitatea de lichid peritoneal) şi elemente specifice (fistula digestivă).  
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ADVANTAGES OF THE MRI EXAM VERSUS CT EXAM OF THE TEMPORO-MANDIBULAR JOINT 
(Abstract): The temporomandibular joint (ATM) is a diarthroidal articulation situated between the glenoid fossa 
and the mandibular condyl by the intermediate of a meniscus or the articular disk. The structural modifications at 
the articular components level can be shown by the magnetic resonance exam (IRM) and the computed 
tomography (CT) of the ATM. IRM is the most useful method for the general evaluation of the disk, of the 
capsuliform and the ligament, by studying the signal modifications, while CT allows the identification of the 
bone lesions studying the densitometric analyze. The ATM examination is made in the dynamic in the two 
positions „opened mouth” and „closed mouth”, analyzing both the native sections and the period after the 
administration of the intravenous substance contrast. 
 
KEY WORDS: TEMPOROMANDIBULAR JOINT, MAGNETIC RESONANCE IMAGING, COMPUTED 
TOMOGRAPHY 
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INTRODUCERE 
Articulaţia temporomandibulară (ATM) este cea mai complexă şi mobilă articulaţie 

diartroidală, prin participarea meniscului articular ce separă articulaţia în două 
compartimente, cel superior care permite realizarea mişcărilor de translaţie ale condilului 
mandibular faţă de osul temporal şi cel inferior ce permite efectuarea mişcărilor de rotaţie ale 
condilului mandibular [1]. 

Afecţiunile cele mai întâlnite la nivelul ATM, ce pot fi investigate prin rezonanţă 
magnetică (Imagistică prin Rezonanţă Magnetică – IRM) şi computer tomografie (CT) sunt 
anchilozele, artritele, anomaliile congenitale şi, nu în ultimul rând, modificările la nivelul 
meniscului (deplasări, distrucţii) [2]. 

CT este indicat în studiul asimetriei de formă şi poziţie a condilului mandibular, a 
modificărilor structurale şi morfologiei cavităţii glenoide precum şi a segmentelor osoase de 
vecinătate ale ATM, respectiv ale masivului facial. CT permite identificarea, localizarea, 
aprecierea gradului de extensie şi vascularizaţie a leziunilor benigne şi maligne de la acest 
nivel [3,4]. 

IRM este indicată în determinarea poziţiei (luxaţiei) şi a stării structurale a meniscului 
(perforaţii, leziuni degenerative). De asemenea, permite identificarea leziunilor de însoţire din 
patologia meniscală cum ar fi: lichidul intra-articular, fibroza şi atrofia muşchiului 
pterigoidian lateral. Poate evidenţia leziunile tumorale, traumatice şi dismorfice permiţând 
realizarea unui bilanţ post-tratament funcţional sau chirurgical al ATM [5,6]. Atât CT cât şi 
IRM pot distinge modificările extra-articulare care limitează cinetica ATM cum ar fi 
neoformaţii, cicatrici, fibroze profunde. Metodele imagistice citate pot decela existenţa unei 
anomalii osoase printr-un dismorfism cu asimetrie a interliniului articular, ce poate fi de 
structură (corticospongioasă) sau morfologică (o anumită înclinaţie a condilului temporal) sau 
prezenţa unor fragmente meniscale calcificate şi osteofitoză [1,4]. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Au fost investigaţi, în perioada 2000-2005, prin CT sau IRM, un număr de 26 de 

pacienţi cu leziuni inflamatorii (artrite), degenerative şi tumorale ale ATM.  
Explorarea CT a fost realizată cu un aparat GE Hi speed Dx/I cu un protocol de 

examinare folosit şi în literatură [3,6]: secţiuni axiale de 1,5-3 mm grosime cu interval 0,8-10 
secţiuni paralele cu planul orbitomeatal în cele două poziţii „gura închisă” şi respectiv „gura 
deschisă”. Reconstrucţiile 2D şi respectiv 3D au fost efectuate prin achiziţia secţiunilor axiale 
special adaptate, subţiri (1,5 mm), „în bloc” folosind aproximativ 40 secţiuni contigue pentru 
studiul volumetric al segmentelor osoase. În cazul depistării la examenul nativ de leziuni ce 
au impus administrarea substanţei de contrast au fost realizate secţiuni la acelaşi nivel 
folosind 100 ml, 370 mgI/ml intravenos în debit de 3ml/s. 

 

 
Explorarea IRM a fost realizată cu un aparat Picker de 0,23T cu următorul protocol de 

examinare [1]: antenă de suprafaţă plasată de o parte şi de alta a fiecărei articulaţii de 
examinat, grosimea secţiunilor axiale, coronale şi sagitale de 3 mm cu interval de 3 mm, 
secvenţe de puls SE şi FSE cu următorii timpi: T1 în care TR este de 500-800 ms şi TE este de 
20 ms pentru studiul anatomic şi T2 în care TR este de 4500 ms şi TE a fost de 90 ms pentru 
studiul leziunilor inflamatorii, degenerative, tumorale şi pentru depistarea unui posibil lichid 
intra-articular. DP cu TR de 2000 ms şi TE de 30-40 ms pentru studiul fluidelor intra-
articulare şi ale meniscului. Timpii de achiziţie pentru fiecare secvenţă au fost de 6 minute în 
T1 şi 4 minute în T2. 

Studiul dinamic respectiv cu „gura deschisă” a fost dificil de realizat datorită timpilor 
de achiziţie lungi şi poziţiei incomode a pacienţilor. Astfel s-a apelat la scurtarea duratei de 

Fig. 1 Imagine CT sagitală la nivelul ATM stângi în 
poziţia „gură închisă”; 

se remarcă îngustarea spaţiului interarticular şi 
hipertrofie de condil mandibular 

Fig. 2 Imagine IRM sagitală la nivelul ATM stângi în  
poziţie „gură închisă”: 

se pune în evidenţă dispariţia spaţiului articular cu o arie centrală 
hiposemnal T2 şi cu un mic osteofit marginal pe marginea anterioară a 

condilului mandibular stâng. 
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examinare folosind secvenţe scurte dar cu riscul apariţiei artefactelor de flux şi de deplasare 
chimică. 

 

 
REZULTATE 
Cele mai frecvente afecţiuni au fost reprezentate de leziunile degenerative – 61,54% 

(n=16), urmate de afecţiunile artritice – 42,3% (n=11) şi cele tumorale – 15,4% (n=4). 
Pacienţii cu afecţiuni degenerative au fost în majoritate de sex masculin (n=12) şi au 

avut vârste între 4 şi 23 de ani. Principalul simptom, la prezentare, a fost durerea la nivelul 
articulaţiei, cu impotenţă funcţională. Aceşti bolnavi au fost investigaţi clinic şi radiologic 
prin ortopantomografie cu „gura închisă” şi respectiv „gura deschisă” şi examinare CT; în 
situaţiile în care examenele precedente sugerau leziuni meniscale, s-a efectuat şi IRM (n=5). 
Tabloul semiologic CT demonstrează îngustarea spaţiului articular temporo-mandibular, 
osteofite marginale, neregularităţi ale conturului condilului mandibular. Examenul CT, 
efectuat în cele 16 cazuri a permis evaluarea spaţiului articular superior şi inferior şi a 
structurilor osoase (Fig. 1). Pentru aceeaşi patologie, semiologia IRM menţionează modificări 
în hiposemnal T2 la nivelul discului articular şi capsulei articulare sau deplasări discale (Fig. 2). 

Din cei 11 pacienţi cu artrită, 8 au fost de sex feminin şi 3, de sex masculin; semnele 
clinice erau evidente pentru o afecţiune inflamatorie acută: durere, limitarea mişcărilor 
mandibulei şi semne locale de inflamaţie acută. 

Examenul IRM este cel care poate stabili diagnosticul de articulaţie normală, de 
perforaţie şi dislocare anterioară a discului cu sau fără repoziţionarea acestuia la deschiderea 
gurii (Fig. 3,4,5). 

Pacienţii cu leziuni tumorale au fost majoritatea de sex masculin (n=3). Tabloul clinic 
a fost de asimetrie facială, tulburări de masticaţie şi tulburări de ocluzie dentară. Investigarea 
CT a fost practicată în toate cele 4 cazuri, fiind completată, la toţi aceşti pacienţi, cu examen 
IRM pentru aprecierea leziunilor periarticulare. Aspectele CT şi IRM au fost polimorfe. Cele 
mai sugestive imagini se notează la examenul CT în cazurile malformative faciale cu 
hipertrofii de condil mandibular (uni- şi bilaterale). Se descriu variante de creştere în volum a 

Fig. 3 ImagineIRM sagitală dreaptă în 
poziţie „gură deschisă”: 

se evidenţiază dislocarea anterioară a discului 

Fig. 4 ImagineIRM sagitală dreaptă: 
se evidenţiază dislocarea anterioară a discului 
fără repoziţionarea acestuia la închiderea gurii 
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capului condilului, alungiri ale colului mandibular şi hipodensităţi în structura condilului 
mandibular (Fig. 6,7,8). 

 

 
 
Examenul IRM descrie în cadrul patologiei tumorale a ATM formaţiuni înlocuitoare 

de spaţiu, cu hipersemnal T2 şi hiposemnal T1 situate la nivelul condilului mandibular care îşi 
modifică semnalul la administrarea substanţei de contrast cu afectarea spaţiului interarticular 
şi zonă de infiltraţie la nivelul spaţiului periarticular. IRM a permis evaluarea cu acurateţe a 
structurilor de vecinătate ale ATM în cadrul acestei patologii (Fig. 9). 

 
 

Fig. 5 IRM sagital în secvenţa T2 la nivelul 
ATM drepte în poziţie „gură închisă”: 
se evidenţiază un condil mandibular mic, 

aplatizat, menisc cu semnal scăzut şi o fină 
lamă de lichid pericondiliană. 

Fig. 6 Imagine CT axială 
pacient cu hipertrofie chistică de condil mandibular stâng 
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DISCUŢII 
ATM este cea mai complexă şi mobilă articulaţie diartroidală. Această caracteristică 

este obţinută prin participarea meniscului articular ce separă articulaţia în două 
compartimente, cel superior care permite realizarea mişcărilor de translaţie ale condilului 
mandibular faţă de osul temporal şi cel inferior ce permite efectuarea mişcărilor de rotaţie ale 
condilului mandibular [1]. O serie de procese patologice ce se manifestă la acest nivel 
determină importante tulburări de dinamică, defecte estetice şi o suferinţă apreciabilă 
pacientului. Afecţiunile cele mai întâlnite la nivelul ATM ce pot fi investigate prin IRM şi CT 
sunt ankilozele, artritele, anomaliile congenitale şi, nu în ultimul rând, modificările la nivelul 
meniscului (deplasări, distrucţii) [2]. 

 

 

Fig. 7 Imagine CT coronală 
pacient cu ankiloză osoasă temporomandibulară dreaptă 

şi anchiloză fibroasă temporo-mandibulară stângă 

Fig. 8 Reconstrucţie CT-3D 
pacient cu anchiloză fibroasă  
temporo-mandibulară dreaptă 

Fig. 9 Imagine CT coronală (nativ): 
pacient cu modificări distructive osoase ale condilului mandibular 

drept în cadrul unui proces tumoral al maxilarului drept 
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CT este indicat în studiul asimetriei de formă şi poziţie a condilului mandibular, a 
modificărilor structurale şi a morfologiei cavităţii glenoide precum şi a segmentelor osoase de 
vecinătate ale ATM, respectiv ale masivului facial. Mupparapu M [7], remarcă prima intenţie 
a examinării CT în situaţiile de patologie osoasă la nivelul ATM. CT permite identificarea, 
localizarea, aprecierea gradului de extensie şi vascularizaţie a leziunilor benigne şi maligne de 
la acest nivel [3,4]. Examenul CT a permis evaluarea spaţiului articular superior şi inferior şi 
a structurilor osoase. O valoare deosebită a fost remarcată în situaţiile în care s-au diagnosticat 
rupturi ale acestora sau ale meniscului, precum şi diverse cazuri de modificări degenerative. 
Cele mai sugestive imagini se notează la examenul CT în cazurile malformative cu hipertrofii 
de condil mandibular (uni- şi bilaterale). CT este avantajoasă şi datorită realizării de imagini 
de înaltă calitate a structurilor osoase de la acest nivel. Prin urmare, datorită posibilităţii 
studierii componentelor osoase ale masivului facial, este posibilă realizarea reconstrucţiilor 
2D şi 3D cu utilitate în aprecierea aspectului estetic şi funcţional. Reconstrucţiile sunt utilizate 
deoarece scanarea directă sagitală şi coronală este complexă [8]. 

IRM este indicată în determinarea poziţiei (eventuale luxaţii) şi a stării structurale a 
meniscului (perforaţii, leziuni degenerative). Eberhard D. et al. [9] apreciază utilitatea 
examenului IRM în diagnosticarea divereselor grade ale deformărilor şi deplasărilor discale 
comparativ cu CT.  

IRM permite de asemenea, identificarea leziunilor de însoţire din patologia meniscală 
cum ar fi: lichidul intra-articular, fibroza şi atrofia muşchiului pterigoidian lateral. Poate 
evidenţia leziunile tumorale, traumatice şi dismorfice permiţând realizarea unui bilanţ 
postratament funcţional sau chirurgical al ATM [5,6]. IRM a permis vizualizarea cu acurateţe 
a modificărilor interne majore ale discului. Examenul IRM poate stabili diagnosticul de 
articulaţie normală, de perforaţie şi dislocare anterioară a discului cu sau fără repoziţionarea 
acestuia la deschiderea gurii. Cele mai sugestive imagini apar în cazul examenul IRM în 
situaţiile cu afecţiuni inflamatorii. Metoda are un aport deosebit în evaluarea cu acurateţe a 
structurilor de vecinătate ale ATM în cadrul patologiei tumorale. Metoda este neinvaizvă 
(neiradiantă) şi ca atare este de elecţie pentru disfuncţiile ATM. 

Majumdar S. [10] remarcă o serie de avantaje deoarece, prin punerea în evidenţă a 
structurilor musculare, discoligamentare şi cartilaginoase, oferă o rezoluţie de contrast optimă 
în toate planurile posibile, iar ultrastructura cartilajului este clar demonstrată de examenul 
IRM. 

Atât CT cât şi IRM pot distinge modificările extraarticulare care limitează cinetica 
ATM. În această categorie se notează neoformaţii, cicatrici şi fibroze profunde. Metodele 
imagistice citate pot decela existenţa unei anomalii osoase printr-un dismorfism cu asimetrie a 
interliniului articular ce poate fi de structură (cortico-spongioasă) sau morfologică (o anumită 
înclinaţie a condilului temporal) sau prezenţa unor fragmente meniscale calcificate şi 
osteofitoză. 

 
CONCLUZII 
Investigaţia imagistică a ATM patologice prin metode moderne respectiv CT şi IRM 

este indicată atunci când examenul clinic şi istoricul indică un debut recent sau progresiv al 
unei afecţiuni al ATM şi mai puţin în cazul prezenţei cracmentelor articulare în absenţa altor 
semne sau simptome.  

CT este avantajoasă datorită realizării de imagini de înaltă calitate a structurilor 
osoase, respectiv ale condilului articular şi cavităţii glenoide. Prin această metodă este 
posibilă realizarea reconstrucţiilor 2D şi 3D cu utilitate în aprecierea aspectului estetic şi 
funcţional facial datorită posibilităţii studierii componentelor osoase ale masivului facial. 
Reconstrucţiile sunt utilizate deoarece scanarea directă sagitală şi coronală este complexă. 
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IRM este avantajoasă pentru că permite efectuarea de secţiuni în cele trei planuri 
(axial, coronal, sagital), este de un real folos în evaluarea discului şi a ţesuturilor moi 
(aparatul capsulo-menisco-ligamentar). Deoarece metoda este neinvaizvă (neiradiantă) este de 
elecţie pentru disfuncţiile ATM şi oferă o rezoluţie de contrast optimă în toate planurile 
posibile prin punerea în evidenţă a structurilor musculare, discoligamentare şi cartilaginoase. 
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LIMFANGIOM CHISTIC AL MEZOCOLONULUI LA ADULT 
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MESOCOLONIC LYMPHANGIOMA IN ADULT (Abstract): Lymphangioma is a benign tumor of the 
lymphatic system, histogenetic it is characterized by a congenital mesenchimal malformation affecting the wall 
of the lymphatic vessels. Intraabdominal lymphangioma is a rare disease, mesocolon localization being 
exceptional. Mesocolonic lymphangioma occurs extremely rare in adults. We report a case of lymphangioma of 
mesocolon in an adult patient. A 23-year old male was admitted with 1 month history of moderate progressive 
abdominal pain and palpable mesogastric mass. Abdominal ultrasonography (US) and computed tomography 
(CT) scanning demonstrated a cystic mass located in mesogastric area adherent with the transverse colon and the 
anterior abdominal wall. Complete excision of the cystic mass was performed. The histological findings were 
confident with lymphangioma. The postoperative period was uneventful. During a 6 month follow-up period the 
patient is free of disease recurrence.  
 
KEY WORDS: LYMPHANGIOMA, MESOCOLON 
 
Corespondenţă: Conf. Dr. Igor Mişin, str. Munceşti nr. 52, ap. 60, 2001, Chişinău, Republica Moldova;  
Tel: (+ 37322) 83-24-65; Fax: (+ 37322) 52-20-08; E-mail: mishin_igor@mail.ru* 

 
 
INTRODUCERE  
Limfangiomul este o tumoră benignă de origine mezenchimală a ţesutului limfatic, 

care de obicei se întâlneşte la copii şi este situată cel mai frecvent în regiunea axilară, 
cervicală sau în regiunea capului [1-3]. Localizarea intraabdominală a limfangioamelor este 
rară, iar localizarea în mezocolon este excepţională [2-4]. Incidenţa limfangiomului 
mezocolonic este de 1/100000 pentru adulţi şi 1/20000 la copii [4,5]. Prezentăm un caz clinic 
de limfangiom cu localizare în mezocolon la un pacient adult, situaţie care este extrem de rar 
întâlnită şi în pofida utilizării metodelor sofisticate de examinare (ecografie, computer 
tomografie), diagnosticul nu a fost stabilit preoperator, fiind precizat postoperator prin 
examenul histologic. 

 
PREZENTAREA CAZULUI 
Bolnavul L.B., în vârstă de 23 ani a fost spitalizat în clinică acuzând dureri moderate 

în regiunea mezogastrică, care se intensificau la mers, greţuri şi prezenţa unei formaţiuni 
palpabile în regiunea periombilicală. Debutul este de cca 30 zile, când au apărut durerile în 
regiunea mezogastrică; greţurile s-au instalat recent, după ce a apărut formaţiunea palpabilă în 
regiunea periombilicală. 

Examenul obiectiv: abdomenul simetric, participă la mişcările respiratorii, moderat 
dureros în regiunea mezogastrică, unde se palpează o formaţiune de aproximativ 60x50 mm, 
de consistenţă dură, moderat dureroasă, imobilă. Tranzit intestinal păstrat. Analizele de 
laborator în limte normale. La ecografia abdomenului se constată o formaţiune lichidiană 
(110x65x50 mm) în cavitatea abdominală, care are contact cu colonul transvers şi peretele 
abdominal anterior, dar originea formaţiunii nu poate fi determinată. 

Computer tomografia evidenţiază în cavitatea abdominală o formaţiune chistică de 
115x68x53 mm, la nivelul L3-S1, paramedian, având conţinut lichidian cu densitatea de 10-
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18 UH, contur net, având contact cu colonul transvers şi peretele anterior al abdomenului. În 
polul inferior pereţii sunt moderat îngroşaţi până la 3,5 mm. Structurile adiacente sunt 
moderat deviate, fără semne de invazie (Fig. 1). 

Se intervine chirurgical prin laparatomie medie superioară, în abdomen se determină o 
formaţiune chistică elastică, mobilă, localizată în mezocolon (Fig. 2 a, b). Formaţiunea a fost 
înlăturată complet. 

Examen macroscopic: formaţiune chistică delimitată de 11,0x6,0x6,0 cm, pe secţiune 
reprezentată printr-o cavitate cu conţinut chilos (Fig. 3 a, b). 

Examen microscopic: se determină o malformaţie vasculară cu conglomerate de 
cisterne cu conţinut limfoid, musculatură netedă în pereţii formaţiunii, acoperită de epiteliu 
plat unistratificat (modificări caracteristice limfangiomului) (Fig. 4). 

Perioada postoperatorie a decurs fără complicaţii. Pacientul a fost externat în stare 
satisfăcătoare. 

Examenul clinic şi paraclinic la distanţă peste 6 luni nu prezintă date de recidiva a 
tumorii. 

 

 
DISCUŢII 
Pentru prima dată chistul chilos a fost descris în 1881, iar primul tratament de succes a 

limfangiomului îi aparţine lui Pean în1883 [6]. Limfangiomul este neoplasm benign rar 
întâlnit al sistemului limfatic. Cel mai frecvent limfangiomul este localizat în regiunea gâtului 
- 75% cazuri şi se descrie ca higromă chistică, 20% se depistează în regiunea axilară şi în fine 
5% în alte porţiuni ale corpului, dintre care 1% din cazuri se depistează retroperitoneal 
[1,2,7,8]. Limfangiomul intraabdominal constituie 5% din totalul limfangiomelor, dintre care 
70,5% localizate în mezenter şi 26,2% constituie cele localizate în mezocolon [9,10]. Raportul 
bărbaţi : femei este de 3:4 [4,5].  

După datele literaturii mondiale la momentul actual chisturile de origine limfatică se 
clasifică în două tipuri: chist simplu limfatic şi limfangiom [5]. În dependenţă de morfologie 

Fig. 1 Examen computer tomografic: formaţiune chistică în cavitatea 
abdominală în contact cu colonul transvers şi peretele abdominal. 
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se deosebesc trei forme al limfangiomulului: 1) simplu sau capilar; 2) cavernos; 3) chistic 
[1,2,6,11]. Etiologia exactă este controversată şi există câteva teorii: 1) a transformării 
inflamator-fibrotice a ţesutului limfatic cu predispoziţie genetică [6,7]; 2) a sechestrării 
ţesutului limfatic în urma dezvoltării vicioase a canalelor primare ale comunicaţiei limfatico-
venoase în perioada embriologică [12,13]; 3) a dezvoltării patologice a canalelor limfatico-
venoase în urma unor obstacole în lumenul canalelor limfatice normale [1,4,14]; 4) 
transformării congenitale a ţesutului mezenchimal de origine neoplazică [5]. 

 

 
Varietatea formelor de tumori şi chisturi atât benigne cât şi maligne a organelor 

intraabdominale impune necesitatea efectuării diagnosticului diferenţial cu limfangiomele. 
Clinic limfangiomul poate decurge asimptomatic în perioada copilăriei, însă în cele mai multe 
cazuri clinica este variată şi depinde de dimensiunile şi sediul tumorii [2,15]. Maladia poate 
decurge trenant (disconfort abdominal) sau acut (ocluzie intestinală, hemoragie sau volvulus) 
[2,3,11,15]. 

Diagnosticul limfangiomului mezocolonic este greu de stabilit clinic, necesită 
investigaţii obligatorii prin ecografie şi computer tomografie pentru stabilirea extinderii şi 

Fig. 2 Aspect intraoperator al limfangiomului chistic al mezocolonului 

Fig. 3 Aspect macroscopic şi pe secţiune al limfangiomului mezocolonic extirpat 
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invaziei tumorii asupra organelor adiacente. La ultrasonografie pot fi distinse masele chistice, 
iar tomografia computerizată apreciază extinderea maselor tumorale şi conţinutul chistului cu 
densitate redusă [5,16-19]. În pofida utilizării metodelor sofisticate de diagnostic, acesta este 
precizat intraoperator şi histologic [2,3]. Histologic limfangiomul se caracterizează prin 
prezenţa endoteliului epitelial plat unistratificat, unui conţinut alternativ de ţesut limfatic în 
pereţi sub formă de conglomerate de cisterne şi spaţii limfatice mici, musculatură netedă şi 
celule spumoase [2,4,6]. 

 

 
Tratamentul limfangiomului mezocolonic în majoritatea cazurilor este chirurgical 

procedeul de elecţie fiind excizia completă a tumorii cu sau fără rezecţie de organ [4-7,9]. În 
cazurile de limfangiom nerezecabil, o alternativă poate fi marsupializarea tumorii sau 
coagularea cavităţii chistice cu laser - argon [2,4,5,8,9,15,20]; sunt prezentate rezultate relativ 
favorabile după scleroterapie, chimioterapie şi radioterapie [5,9,15,20]. În majoritatea 
cazurilor limfangiomul este benign însă în literatură, în patru cazuri au fost descrise schimbări 
histologice cu caracter de malignizare a limfangiomului intraabdominal [5]. Prognosticul este 
favorabil după excizia completă a chistului, iar după marsupializare există posibilitatea 
recidivei sau formării fistulelor interne [5,15]. 

 
CONCLUZII 
Limfangiomul mezocolonului este o patologie foarte rară de origine embrionară, cu 

predispoziţie ereditară. Diagnosticul este dificil şi poate fi facilitat de examene paraclinice ca 
ultrasonografia şi tomografia computerizată, însă diagnosticul definitiv poate fi stabilit doar 
histologic. Limfangiomul mezocolonului necesită diagnostic diferenţial cu alte procese 
expansive intraabdominale. Tratamentul chirurgical cu exereza completă a tumorii este 
tratamentul de elecţie cu sau fără rezecţie de organ şi are un prognostic favorabil.  

 
 
 
 

Fig. 4 Limfangiom chistic - aspect microscopic: 
malformaţie vasculară având conglomerate de cisterne cu conţinut limfoid, 

celule spumoase, epiteliu plat unistratificat.  
hematoxilină-eozină, obx40 
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REVASCULARIZAREA GREFONULUI COLIC- SOLUŢIE DE 
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THE REVASCULARISATION OF THE COLIC SUBSTITUTE-A METHOD TO IMPROVE THE 
VIABILITY OF THE ESOPHAGEAL GRAFT (Abstract): Cervical fistula is one of the most challenging 
complications after the esophageal surgery. There are a lot of technical procedures which are designed to 
improve the postoperative outcome, to prevent or reduce the incidence of this annoying complication, such as 
anastomosis performed in one or two layers, „sandwich” technique, cervical fascial suspension etc. Colic 
revascularisation can represent a solution in selective cases where we find a critical intraoperative ischemia of 
the colic transplant. 
 
KEY WORDS: COLIC TRANSPLANT ISCHEMIA, REVASCULARISATION, MICROVASCULAR 
ANASTOMOSIS, SUPERCHARGE 
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INTRODUCERE 
Fistula anastomotică cervicală este o complicaţie postoperatorie frecvent întâlnită în 

chirurgia esofagiană, după unele statistici incidenţa acesteia situându-se între 5-20% în 
esofagectomiile efectuate pentru cancerul esofagian, fiind răspunzătoare pentru aproximativ o 
treime din decesele perioperatorii dupa rezecţii esofagiene [1]. 

De-a lungul istoriei chirurgiei esofagiene au fost imaginate numeroase procedee şi 
artificii tehnice chirurgicale care caută să prevină sau să limiteze apariţia acestei complicaţii – 
anastomoze mono- sau biplan, anastomoze tip „sandwich”, anastomoze mecanice, 
suspendarea grefonului la fascia prevertebrală etc. – toate acestea urmărind în esenţă fie 
efectuarea unei anastomoze mai „sigure”, fie evitarea factorilor ce contribuie sau determină 
ischemia substitutului esofagian [2]. 

Procedeul de revascularizare a grefonului colic nu reprezintă o noutate în literatură 
fiind cunoscut şi sub numele de „supercharge” [3], majoritatea autorilor descriindu-l ca o 
soluţie viabilă de ieşire din impas în cazurile în care, intraoperator, se constată o ischemie a 
transplantului colic. 

 
PREZENTARE DE CAZ 
Prezentăm cazul pacientului F.S., sex masculin, 49 ani, care se internează de urgenţă 

după o tentativă de extracţie endoscopică O.R.L. a unui bol alimentar (bucată de carne) 
impactat în esofag prezentând dureri intense toracice, disfagie completă, stare de şoc. 
Radiografia cu substanţă de contrast hidrosolubilă, a pus în evidenţă pătrunderea masivă a 
substanţei de contrast în mediastin printr-o soluţie de continuitate a esofagului mediotoracic, 
precum şi o pleurezie bilaterală, mai accentuată pe stânga (Fig. 1).  

Având în vedere starea generală gravă a pacientului (septică), ce ameninţa cu 
pierderea acestuia, se intervine chirurgical de urgenţă practicându-se esofagectomie prin 
stripping, urmată de esofagostomă cervicală, lavaj-drenaj multiplu (mediastinal, pleural, 
abdominal), gastrostomie de alimentare. Pe piesa de rezecţie se remarcă dilacerarea esofagului 
mediotoracic (Fig. 2). 
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Tratamentul postoperator complex a reuşit stăpânirea fenomenelor septice şi 
ameliorarea stării generale a pacientului. După aproximativ 6 săptămâni se practică 
reconstrucţia esofagiană cu grefon ileo-colic; intraoperator s-a constatat prezenţa unei artere 
ileo-colice de calibru mare, clamparea acesteia fiind urmată imediat de semne de ischemie a 
grefonului colic. În această situaţie s-a optat pentru revascularizarea grefonului; s-a descoperit 
artera mamară internă stângă printr-o incizie parasternală stângă şi rezecţia cartilajelor costale 
3-4, iar artera ileo-colică a grefonului ascensionat retrosternal a fost exteriorizată prin plaga 
parasternală. Anastomoza vasculară s-a efectuat între ileo-colică şi mamara stângă termino-
lateral. Restabilirea continuităţii digestive la nivel cervical s-a efectuat printr-o anastomoză 
eso-ileală termino-laterală tip „sandwich”, restul intervenţiei chirurgicale decurgând în mod 
obişnuit. 

 
Evoluţia postoperatorie a cazului a fost favorabilă; arteriografia selectivă efectuată în 

ziua 8 a evidenţiat o anastomoză vasculară permeabilă (Fig. 3). Pacientul se externează după 
15 zile de spitalizare, acuzând o uşoară disfagie pentru alimente solide. Controlul radiologic 
efectuat la aproximativ 6 saptămâni postoperator a evidenţiat stenoza anastomozei cervicale, 
motiv pentru care s-a practicat o plastie de lărgire a acesteia; controlul radiologic 
demonstrează o anastomază eso-ileală permeabilă (Fig. 4). Pacientul se externează în stare 
bună, fără disfagie, urmând să evaluăm rezultatele la distanţă (Fig. 5). 

 
DISCUŢII 
Plastia ileo-colică reprezintă o alternativă electivă în chirurgia esofagiană [4]. 

Procedeul de revascularizare a grefonului colic esofagian este binecunoscut în prezent, în 
literatură, pentru a-l descrie fiind utilizat termenul de „supercharge” [3]. Majoritatea autorilor 
utilizează această tehnică ca o soluţie de ieşire din impas, în cazul în care se constată 

Fig. 1 Radiografie cu substanţă de contrast: 
pleurezie bilaterală mai accentuată în stânga, lărgirea 

mediastinului şi pătrunderea substanţei de contrast 
hidrosolubile la acest nivel 

Fig. 2 Piesă de exereză esofagiană (stripping) 
dilacerare esofagiană marcată cu albastru de metilen 
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intraoperator vascularizaţia precară a substitutului esofagian [2,4]. Am întâlnit şi articole în 
care tehnica supercharge a fost practicată deliberat la un număr de 29 de pacienţi [3]. 

 

 
Autorii au analizat impactul unei anastomoze vasculare în interpoziţiile colice, într-un 

studiu retrospectiv, comparându-le cu interpoziţiile colice clasice, în care nu se utilizeză astfel 
de anastomoze. Studiul s-a desfăşurat pe un lot de 53 de pacienţi la care s-a practicat 
interpoziţie colică pentru substituţie esofagiană, la Spitalul Universitar Kurume, în perioada 
1981-1996. Din acest lot s-au constituit doua grupe de pacienţi – 24 pacienţi la care s-a 
practicat interpoziţia colică fără supercharge şi respectiv, 29 pacienţi la care operaţia a inclus 
şi o anastomoză vasculară. A fost comparată evoluţia postoperatorie, morbiditatea şi 
mortalitatea la cele două loturi şi prin analiză multivariată a fost evaluat riscul de fistulă al 
anastomozei cervicale. Autorii au constatat că interpoziţia cu supercharge necesită un timp de 
execuţie prelungit dar este urmată de o incidenţă scăzută a necrozelor de grefon şi un număr 
redus de fistule cervicale, oferind posibilitatea reluării mai rapide a alimentaţiei orale şi o 

Fig 3. Angiografia cu injectare în artera mamară internă: 
anastomoza şi opacifierea arcadei vasculare paracolice. 

Fig. 4 Controlul radiologic la 6 săptămâni de la inter venţie demonstrează stenoza 
anastomozei eso-ileale termino-laterale 
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durată de spitalizare mai mică în comparaţie cu interpoziţiile fără revascularizare. Concluzia 
studiului este că adăugarea unei anastomoze vasculare în transplantele colice reprezintă o 
opţiune viabilă, care poate preveni complicaţiile serioase cauzate de iscemia grefonului [3]. 

 

 
CONCLUZII 
Fistula cervicală după intervenţiile chirurgicale practicate în afecţiunile benigne sau 

maligne ale esofagului reprezintă o provocare atât din punct de vedere terapeutic, dar mai ales 
datorită eforturilor permanente de prevenire sau reducere a incidenţei acesteia. 

Nu putem avea pretenţia formulării unei concluzii în ceea ce priveşte rolul 
revascularizării chirurgicale a grefoanelor colice dar suntem de acord că orice efort de 
combatere a ischemiei acestuia va avea ca rezultat o evoluţie mai bună a pacientului. 

În acest sens anastomozele vasculare, deşi necesită abord separat, noţiuni de chirurgie 
vasculară şi timp de execuţie prelungit, se pot constitui în soluţii viabile în cazuri selecţionate.  
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Fig. 5 Pacientul în momentul externării; 
se remarcă cicatricele postoperatorii cervicală, toracică şi abdominală, 

precum şi gastrostomia. 
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CHOLEDOCHAL CYST – CASE REPORT (Abstract): The choledochal cyst (CC) is a rare condition involving 
the biliary tree, characterized by saccular dilation. The complications of the disease, mainlly the malignant 
change, justify the interest of the authors. We present the case of a male patient (GA, 58 years), that was 
admitted presenting right upper quadrant and epigastric pain, nausea, vomiting. The abdominal ultrasonography 
suspected the diagnosis of empyema of the gallbladder. The laparoscopic exploration showed great dilation of 
the main bile duct. A transcystic cholangiography was performed, and revealed a choledochal cyst Todani IV A 
(extra-hepatic and intra-hepatic cysts).  Considering the risks of the intervention and the poor general status of 
the patient, we only performed the laparoscopic cholecystectomy; during the intervention, one aberrant bile duct 
was isolated and clipped. After the first operation, bile leakage was noted through the subhepatic drain, and 
therefore a exploratory laparotomy was performed. The source of the biliary fistula proved to be the aberrant bile 
duct, which was ligated. A complete resection of the extrahepatic bile duct was also performed, followed by a 
hepaticojejunostomy. In the presented case, the choledochal cyst remained undiagosed untill adulthood, with 
vague symptomes, and was revealed by the intraoperative laparoscopic cholangiography. The surgical cure was 
recomended, with complete resection of the extra-hepatic bile duct, followed by a standard end-to-side 
hepaticojejunostomy with a Roux-en-Y loop. 
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INTRODUCERE 
Chistul de coledoc (CC) este o malformaţie congenitală caracterizată prin dilatarea 

chistică sau fuziformă a arborelui biliar, legată probabil de o disembriogeneză de cauză 
necunoscută, între a 5-a şi a 7-a săptămână de gestaţie [1]. 

Din punct de vedere al terminologiei, se mai utilizează în literatură termeni ca dilataţia 
chistică congenitală a căii biliare principale sau dilataţia segmentară idiopatică a canalului 
hepatocoledoc [2]. 

Prima descriere necropsică a afecţiunii a fost făcută de către Vater, în 1723, iar primul 
caz clinic raportat a fost în 1852, de către Douglas [3,4]. 

Reprezintă o patologie rară, fiind a doua anomalie congenitală a căii biliare principale 
ca frecvenţă după atrezie [5]. Incidenţa bolii în America şi Europa este între 1 caz la 100.000 
şi 1 caz la 150.000 de noi născuţi vii [6]. Cele mai multe cazuri au fost raportate în Asia, în 
special în Japonia [5,7]. 

Boala este mai frecvent întâlnită la femei (raportul femei/bărbaţi: 3-4/1) [8]. 
Afecţiunea este de obicei diagnosticată în primele decade de viaţă, în aproximativ 60% 

din cazuri diagnosticul făcându-se înaintea vârstei de 10 ani [9]. 
Clasificarea tipurilor anatomice a CC propusă de Todani în 1977 [10-12]: 

- tip I – chist extrahepatic izolat (79%); 
- tip II – diverticul extrahepatic supraduodenal (3%); 
- tip III – diverticul intraduodenal (coledococel) (4%); 
- tip IV A – chiste extrahepatice şi intrahepatice, 

B – chiste multiple extrahepatice, (13%); 
- tip V – chiste intrahepatice multiple (Boala Caroli) (1%). 
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PREZENTAREA CAZULUI 
Pacientul GA, în vârstă de 58 de ani, se internează în secţia de chirurgie în ianuarie 

2007, acuzând dureri în epigastru şi hipocondru drept, gust amar, balonări postprandiale.  
Antecedente personale patologice încărcate: diabet zaharat tip II cu retinopatie 

diabetică severă, hipertensiune arterială stadiul III, cardiopatie ischemică cronică dureroasă 
(infarct miocardic în martie 2006), insuficienţă cardiacă congestivă NYHA II, bronşită 
cronică. 

Din istoricul bolii, reţinem apariţia unui sindrom dispeptic de tip biliar cu debut de 2 
ani şi dureri de hipocondru drept, după consumul de alimente colecistochinetice. Datorită 
accentuării simptomatologiei de cca o lună, pacientul efectuează o examinare ecografică 
abdominală în ambulatoriu, care evidenţiază: colecist mărit de volum (90 x 38 mm), cu pereţi 
îngroşaţi, cu aspect de hidrops vezicular, mici ecouri fără umbră posterioară (microcalculi), 
iar calea biliară principală (CBP) nu se vizualizează din cauza meteorismului. Pentru aceste 
motive, pacientul se adresează serviciului nostru în vederea tratamentului chirurgical. 

 

 
La internare, pacient cu stare generală bună, abdomen cu jenă dureroasă la palparea 

profundă în hipocondrul drept. Din analizele iniţiale reţinem: leucocite 10500/mm³, 
hemoglobină 11,1 g/dL, AST 29U/L, ALT 27 U/L, bilirubina totală 0,42 mg/dL, GGT 517 
U/L, amilazemie 64 U/L. Examenul ecografic vizualizează ficat cu ecogenitate crescută şi 
atenuare posterioară, moderat mărit de volum, colecist mult mărit de volum, în hidrops (100 x 
60 mm), cu multiple imagini de calculi mici, infundibulo-cistici, CBP liberă (3 mm), fără 
dilataţii de CBIH sau CBEH. 

Cu diagnosticul preoperator de Hidrops vezicular se intervine chirurgical prin abord 
laparoscopic. Se constată ficat micronodular, colecist situat la stânga ligamentului rotund, 
mărit de volum, cu perete îngroşat, CBP dilatată. Se practică colangiografie transcistică care 
vizualizează CBIH şi CBEH dilatate (CBP 20-22 mm), fără imagini de calcul, fără a se 
vizualiza pasaj trans-oddian al substanţei iodate (Fig. 1A, B). Se introduce transcistic o sondă 
Dormia (CH4); sub control radiologic aceasta traversează cu uşurinţă în duoden; la retragerea 
sondei, exteriorizare de câţiva microcalculi pigmentari. Se stabileşte diagnosticul de Chist de 
coledoc Todani IVA, Colecist situat la stânga ligamentului rotund. Dată fiind descoperirea 
intraoperatorie a leziunii, lipsa acordului pacientului pentru rezecţia de cale biliară şi riscul 

Fig. 1 Colangiografie transcistică laparoscopică 
A) CBP dilatată; B) CBIH şi CBP dilatate, precum şi pasajul contrastului în duoden. 
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anestezico-chirurgical mare, se decide temporizarea intervenţiei radicale şi practicarea doar a 
colecistectomiei. 

Colecistectomie laparoscopică (colecist nelocuit) cu identificarea şi cliparea unui 
canalicul biliar aberant (diametru de 1-1,5 mm) situat la stânga patului vezicular. Drenaj 
subhepatic. În condiţiile unui drenaj bilios persistent postoperator (cca 100 mL/24h), în ziua a 
5-a postoperator se decide reintervenţia. Prin laparotomie mediană xifo-ombilicală, se 
identifică ca sursă a biliragiei canaliculul biliar clipat incomplet la prima operaţie şi se 
practică colangiografie prin bontul distal canalicular (Fig. 2) (ce se varsă în hepaticul comun 
la nivelul convergenţei). Întrucât se opacifiază CBEH şi CBIH, se consideră că este vorba de 
un canalicul subsegmentar al segmentului III şi se practică ligatura acestuia. 

 

 
Se practică rezecţia CBP de la cca 1 cm sub convergenţă şi până la nivelul coledocului 

intrapancreatic, care se înfundă în bursă (Fig. 3), urmată de anastomoză hepatico-jejunală 
termino-laterală (PDS 5-0 puncte separate) pe ansă în „Y” à la Roux (de cca 80 cm), trecută 
precolic, datorită unei retracţii de mezocolon transvers. De asemenea, se efectuează biopsie 
hepatică, iar intervenţia se finalizează cu drenaj subhepatic. 

Perioada postoperatorie este grevată de apariţia unei escare de decubit presacrate şi a 
unei supuraţii de plagă cu evoluţie lent favorabile. 

Rezultatul examenul histopatologic al segmentului de CBP rezecat arată structură 
canaliculară dilatată cu perete fibromuscular îngroşat, la interior cu epiteliu simplu, cilindric 
cu zone erodate; infiltrat inflamator cronic redus, fără atipii în materialul examinat. Hepatită 
cronică cu activitate moderată şi fibroză severă. 

Pacientul se externează vindecat chirurgical, iar controlul postoperator la 5 luni, nu 
decelează modificări patologice biologice sau ecografice. 

 
DISCUŢII 
Triada clinică clasică a CC este reprezentată de icter, durere în hipocondrul drept şi 

masă abdominală palpabilă. Aceasta este prezentă în aproximativ 85% din cazuri la copii, dar 
la adulţi nu este regăsită decât la 25% din cazuri [11].  

Fig 2. Aspect intraoperator 
se remarcă CBP disecată, bontul cistic, preum şi canaliculul biliar aberant cateterizat 
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Pacienţii adulţi au de obicei simptome vagi, cel mai frecvent dureri de hipocondru 
drept, iar o parte din ei prezintă febră, greţuri şi vărsături [6]. În cazul prezentat nu am întâlnit 
decât dureri în epigastru şi hipocondru drept, gust amar, balonări postprandiale. Forma frustă 
a CC este raportată în 4-21% din cazuri [13]. Jumătate dintre pacienţi au litiază veziculară 
simptomatică sau colecistită acută, la 10-50% dintre aceştia practicându-se colecistectomie 
sau o altă explorare chirurgicală înaintea stabilirii diagnosticului [5,11].  

Pe plan biologic, există o perturbare nespecifică a bilanţului hepatic sau o 
hiperamilazemie. Bilirubina este de obicei crescută, iar fosfataza alcalină şi gama glutamil 
transferaza sunt frecvent modificate. În cazul pacientului nostru, singura perturbare a tabloului 
biologic a fost reprezentată de creşterea importantă a gama glutamil transferazei. 
Transaminazele pot fi şi ele crescute într-o mică măsură, dar examenele de laborator pot fi şi 
în limite normale [5,6]. 

 

Diagnosticul morfologic poate fi stabilit printr-o examinare ecografică, CT, colangio-
RMN, ERCP, ecoendoscopie, scintigrafie biliară; dintre acestea colangio-RMN-ul este 
considerat „gold standard-ul” diagnostic [1,6,11]. S-a constatat că detecţia CC creşte odată cu 
îmbunătăţirea metodelor imagistice [14]. În prezent CC poate fi diagnosticat imagistic la orice 
vârstă, inclusiv antenatal prin ecografie [6,15].  

Macroscopic, dimensiunile CC variază de la câţiva centimetri până la 25-30 cm sau 
chiar mai mult [2]. 

Particularitatea cazului prezentat, asocierea CC cu malformaţia de poziţie a 
colecistului şi prezenţa canalicului biliar aberant, este considerată ca fiind ocazională [16]. 

Diagnosticul poate fi sugerat de clinică, poate fi stabilit fortuit printr-o investigaţie 
imagistică sau poate fi o descoperire intraoperatorie. În cazul prezentat, examinările 
ecografice nu au reuşit să evidenţieze malformaţia de cale biliară, aceasta fiind suspicionată 
intraoperator şi confirmată prin colangiografie. 

În ceea ce priveşte CC tip IVA, acesta este mai frecvent întâlnit la adulţi, ceea ce 
sugerează că deşi are o origine congenitală, progresează cu trecerea timpului, putându-se 
dezvolta şi manifesta târziu în cursul vieţii [11]. 

CC pot evolua spre complicaţii mecanice, infectioase sau degenerare malignă: 
- litiaza intrachistică, este prezentă la peste 70% dintre adulţii cu CC [11] (în cazul 

prezentat am constatat câţiva microcalculi pigmentari); 

Fig. 3 Aspect intraoperator 
bontul coledocian şi canalul hepatic comun după rezecţia CBP 
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- ruptura chistică, spontană sau post-traumatică [5,7,11]; 
- pancreatita cronică calcifiantă [17]; 
- pancreatita acută întâlnită la 30-70% din cazuri [11,18,19]; 
- angiocolita acută, septicemia, abcesul hepatic [1,11]; 
- atrofia hepatică, ciroza biliară secundară, hipertensiunea portală (mai frecvente în CC 

tip IV şi V) [6,11] (în cazul prezentat, biopsia hepatică a relevat modificări de hepatită 
cronică, fără a o putea considera cu certitudine secundară CC); 

- malignizarea. 
Toate chisturile de coledoc trebuie considerate ca fiind veritabile stări precanceroase, 

suspecte de malignitate până la proba contrarie [1]. Un rol esenţial în geneza acestuia este 
reprezentat de anomalia joncţiunii bilio-pancreatice (canal comun bilio-pancreatic de cel puţin 
1,5 cm) [11]. Dintre cofactorii de carcinogeneză cei mai frecvent incriminaţi sunt litiaza 
pigmentară intrachistică (calculo-chisto-cancer) şi antecedentele de derivaţie chisto-enterală 
[1]. Cea mai frecventă varietate histologică este colangiocarcinomul, acesta putând apare în 
peretele chistului, în ţesutul restant după rezecţie sau în porţiunile nedilatate ale căilor biliare 
intra- sau extrahepatice. Colangiocarcinomul poate apare în toate tipurile de chist, dar 
incidenţa acestuia este mai mare în tipurile I şi IV, chiar după excizia acestuia [11]. Incidenţa 
variază între 2,5 şi 26% [1], faţă de riscul în populaţia generală care este de 0,012-0,48% [5], 
cei mai mulţi pacienţi afectaţi fiind în decada a 5-a de viaţă [18]. Două treimi dintre cancere 
sunt descoperite în timpul intervenţiei chirurgicale, restul cazurilor apărând în perioada de 
urmărire postoperatorie, la intervale diferite de timp [1]. Prognosticul neoplasmului dezvoltat 
pe CC este rezervat, cu o supravieţuire medie de 6,2 luni [1]. 

Se apreciază că între 60 şi 80% dintre adulţii cu chist de coledoc prezintă una sau mai 
multe dintre complicaţiile menţionate. În urma complicaţiilor netratate, letalitatea tinde spre 
100% şi este de 95-97% în cazurile tratate conservator [2]. 

Scopul tratamentului este de a trata simptomele atunci când acestea sunt prezente şi de 
a preveni riscul degenerării maligne [5]. 

Un tratament chirurgical corect presupune practicarea colecistectomiei asociată cu 
ablaţia în totalitate a căii biliare extrahepatice, până la emergenţa canalelor hepatice. 
Intervenţia este nuanţată, în funcţie de interesarea limitată sau difuză a lobilor hepatici, de 
prezenţa stricturilor, litiazei sau cirozei, de asocierea colangiocarcinomului [6]. Rezecţia 
completă a căii biliare extrahepatice prezintă 2 avantaje în prevenţia apariţiei 
colangiocarcinomului, prin îndepărtarea porţiunii cel mai frecvent afectate de malignizare şi 
prin separarea fluxurilor biliar şi pancreatic [18].  

Restabilirea continuităţii bilio-digestive poate fi realizată prin mai multe tehnici: 
hepatico-jejunostomie, hepatico-duodenostomie sau procedeul Chicago-Beijing (interpoziţie 
de ansă jejunală între ductul hepatic şi duoden) [6]. Pentru tipurile I şi II, au fost raportate şi 
rezecţii laparoscopice [1]. Dintre aceste procedee, cea mai frecvent utilizată este hepatico-
jejunoanastomoza pe ansă în „Y” à la Roux [6,9,11], pe care am utilizat-o şi noi. 

În cazul operaţiilor de urgenţă, pentru complicaţii infecţioase severe sau ruptură, 
operaţia se va limita la un drenaj biliar extern [14], într-un timp ulterior practicându-se 
intervenţia radicală. 

Operaţiile de drenaj intern, considerate procedeul de elecţie în anii ’50 [2], numai sunt 
acceptate, întrucât nu reduc riscul complicaţiilor pancreatice şi de transformare malignă [10]. 

În cazul chistului tip IVA, asociat cu stricturi şi litiază a căilor biliare intrahepatice 
limitate mai ales la lobul stâng, unii autori recomandă practicarea şi a unei rezecţii hepatice 
[7,11,14]. 

Examenul histopatologic al chistului excizat, evidenţiază lipsa de mucoasă de la 
nivelul căii biliare, aceasta fiind înlocuită de un ţesut conjunctiv prezentând câteva plaje de 
mucoasă intactă. Restul peretelui poate fi sediul unor leziuni inflamatorii, hipervascularizate. 
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Uneori în interiorul chistului sunt prezente concreţiuni biliare sau calculi, rezultat al stazei 
biliare [9]. Cele mai frecvente complicaţii postoperatorii sunt strictura anastomozei asociată 
cu litiaza intrahepatică şi colangita ce apar mai ales în tipul IVA [6], abcesul hepatic şi 
pancreatita [11], necesitând astfel o urmărire pe termen lung. Apariţia colangiocarcinomului 
după rezecţia chistului este apreciată ca având o incidenţă de 0,7% [18]. 

 
CONCLUZII 
Chistul de coledoc este o afecţiune congenitală rară, care deşi este mai frecvent 

diagnosticată în prima decadă de viaţă, poate fi descoperită şi la vârste înaintate. Interesul 
legat de această afecţiune este datorat complicaţiilor de ordin mecanic, infecţios, respectiv 
transformarea malignă. Întrucât complicaţiile apar la majoritatea pacienţilor, în urma stabilirii 
diagnosticului este necesară exereza precoce. Tratamentul chirurgical trebuie să fie 
reprezentat de colecistectomie şi excizia completă a căii biliare extrahepatice cu anastomoză 
hepatico-jejunală pe ansă în „Y” à la Roux, cu o urmărire postoperatorie pe termen lung.  

 
Mulţumiri: Autorii doresc să mulţumească dr. Răzvan Scurtu pentru aportul său la redactarea 
acestui articol. 
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CLINICAL SIGNIFICANCE AND MANAGEMENT IN COLONIC LIPOMAS (Abstract): Lipomas are 
uncommon tumors, but there are the most common type of non-epithelial tumors of the colon. We present 5 
cases of colonic lipomas, 2 in females and 3 in male, with mean age of 57 years. The benign lipomatous tumor 
was in all cases unique, located in the right segment of the colon, ileo-cecal valve, the left colon, the recto-
sigmoid jonction and the sigmoid once respectively. The right colonic lipomas had clinical signs of intestinal 
invagination, while the sigmoidian one, were characterized by abdominal pain and bleeding. The surgical 
solution consisted in limited ileo-cecal resection, right colectomy, segmental colectomy and tumor ablation. 
Histological exam revealed characteristic lipoma of the colon. CONCLUSION: Colonic lipomas, although 
unusual, continue to present difficulties in the preoperative differentiation between malignant and benign colonic 
tumors. Sometimes, these tumors may appear as surgical emergencies: colic obstruction or digestive 
hemorrhage. Surgical resection of the segment of the colon where the tumor is located is the usual treatment. 
 
KEY WORDS: COLONIC TUMORS, LIPOMA 
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INTRODUCERE 
Lipoamele colice sunt foarte rar întâlnite în practica chirurgicală [1]. Lipoamele 

digestive sunt tumori conjunctive, a căror incidenţă variază în literatură între 0,1 şi 5% din 
totalul neoplaziilor digestive benigne [2,3]. Cea mai frecventă localizare a lipoamelor 
gastrointestinale este la nivelul colonului (60-70%). De retgulă sunt tumori izolate, pediculate 
sau sesile, mai rar observându-se localizări multiple [1,4]. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
În perioada 1977-2007 în Clinica I Chirurgie Iaşi, au fost diagnosticate şi tratate 7 

lipoame gastro-intestinale, unul gastric, unul pe intestinul subţire şi 5 colice (ceco-valvular, 
colon ascendent, colonul descendent, sigmoidian şi recto-sigmoidian). 

Localizarea colică, mai frecventă, ridică unele probleme de diagnostic preoperator şi 
de atitudine terapeutică. Prezentăm în continuare observaţiile noastre clinice. 

Observaţia 1. Bolnava OS, în vârstă de 61 ani, a fost internată pe 18.02.1986, pentru 
dureri abdominale, meteorism, greţuri, vărsături. Debutul a fost insidios în urmă cu o lună, cu 
dureri intermitente în fosa iliacă dreaptă şi tulburări de tranzit. Apariţia fenomenelor 
subocluzive determină bolnava să se interneze. Examenul fizic la internare evidenţiază o 
formaţiune de mărimea unui pumn de adult, localizată în flancul şi hipocondrul drept, ovalară, 
relativ mobilă pe planurile supra- şi subjacente, sensibilă spontan şi la palpare, mată la 
percuţie şi înconjurată de o zonă sonoră. Examenele de laborator descoperă anemie. 
Irigografia descrie o imagine lacunară pe ceco-ascendent, având contur policiclic, limite nete, 
invaginată în unghiul colic drept. În cursul examinării se produce dezinvaginarea. 

                                                 
* received date: 12.09.2007 
accepted date: 15.10.2007 
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Fig. 1 Examen histo-patologic – lipom colic submucos 
coloraţie hematoxilină-eozină, obiectiv x 4 

Se intervine chirurgical după o scurtă pregătire colică şi se descoperă o invaginaţie 
colo-colică pe o tumoră al cărei caracter nu poate fi precizat intraoperator, cu adenopatii în 
limfonodulii epicolici şi paracolici. Suspectându-se un cancer de colon drept se practică 
hemicolectomie dreaptă cu ileo-transversostomie termino-terminală. Evoluţia postoperatorie a 
fost simplă. Examenul macroscopic al piesei extirpate arată un lipom colic cu diametrul de 10 
cm, pediculat, încapsulat, dezvoltat la limita dintre cec şi ascendent, tumoră care a determinat 
invaginaţia colo-colică. Examenul microscopic evidenţiază un lipom colic submucos (Fig. 1). 

 

 
Observaţia 2. Pacienta HE, în vârstă de 62 de ani, s-a internat în clinica noastră (FO 

2787/1977) pentru un sindrom subocluziv. Debutul a fost cu o lună înaintea internării, cu 
dureri localizate în fosa iliacă dreaptă, greţuri şi vărsături care surveneau la intervale relativ 
mari. La internare, în afara unei obezităţi importante (IMC=35kg/m2), se constată meteorism 
abdominal; în fosa iliacă dreaptă se palpează cu greu o tumoră de cca 15 cm diametru, având 
contur neregulat, consistenţă renitentă, cu mobilitate redusă, dureroasă spontan şi la palpare. 
Irigografia arată îngustarea cecului pe o porţiune de circa 6 cm, compresiunea dozată la acest 
nivel evidenţiind o imagine lacunară. Se intervine chirurgical şi se găseşte în lumenul cecului 
o formaţiune de 6 x 4 cm, ovală, care, după cecotomie, se constată a fi invaginarea ileonului 
împreună cu valvula ileo-cecală. Macroscopic, invaginarea se prezintă ca un burelet 
proeminent, pe care mucoasa edemaţiată apare întinsă, fără pliuri. După tentativa nereuşită de 
reducere manuală a invaginaţiei s-a recurs la rezecţia cecului şi a 12 cm din ileonul terminal, 
tranzitul fiind restabilit printr-o anastomoză între ileon şi colonul ascendent. Examenul 
macroscopic al piesei de rezecţie arată valvula ileo-cecală îngroşată, cu o masă grăsoasă, la 
nivelul submucoasei. Examenul anatomo-patologic precizează diagnosticul de lipom, 
înconjurat de o mucoasă inflamată. Evoluţia postoperatorie a fost simplă.  

Observaţia 3. Bolnavul PP, în vârstă de 61 de ani, s-a internat în urgenţă în serviciul 
nostru (FO 2253/1982) pentru sindrom ocluziv, rectoragii, tenesme rectale. Debutul a fost cu 
urmă cu 7 zile, cu un episod pneumonic şi simptomatologie urinară. Examenul obiectiv la 
internare arată abdomen meteorizat, sensibil la palpare în fosa iliacă stângă, nivel la care se 
palpează o formaţiune de consistenţă dură şi contur neregulat, iar tuşeul rectal evidenţiază 
rectoragie. La rectoscopie se remarcă un obstacol extrinsec la nivelul joncţiunii recto-
sigmoidiene. Examenul radiologic abdominal pe gol arată aerocolie. EKG evidenţiază sechele 
de infarct miocardic şi fibrilaţie atrială. Se intervine chirurgical, explorarea intraoperatorie 
descoperind un proces tumoral care interesează deopotrivă mezosigmoidul, colonul sigmoid şi 
rectul formând un bloc tumoral, cu mobilitate redusă, care infiltrează şi peritoneul (gros de 
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Fig. 2 Lipom colic submucos – aspect colonoscopic 

Fig. 3 Lipom colic submucos – aspect macroscopic al piesei rezecate şi pe secţiune 

0,5 cm). Ţesutul pelvi-subperitoneal prezintă un important proces edematos. Se practică recto-
colectomie. Tumora extirpată (situată în peretele sigmoidului şi infiltrând mezocolonul) este 
galbenă pe secţiune, de consistenţă elastică. Examenul anatomo-patologic arată structura 
grăsoasă a tumorii, leziuni mucoase ulcero-hemoragice şi tromboze vasculare recente situate 
parietal. Evoluţia postoperatorie a fost simplă. Examenul clinico-paraclinic efectuat la 3 ani 
postoperator nu constată recidive. 

Observaţia 4. Bolnavul CC, de 51 ani, se internează în urgenţă pe 5 februarie 2007, 
pentru dureri în flancul şi hipocondrul stâng, distensie abdominală, greţuri, constipaţie. Din 
antecedentele familiale reţinem doi unchi decedaţi prin neoplasm de colon. Debutul a fost 
insidios, în urmă cu 3 luni, cu dureri în hipocondrul stâng. Apariţia tulburărilor de tranzit a 
obligat bolnavul să se interneze. Examenul clinic general arată un bolnav cu stare generală 
bună, supraponderal. Examenul local evidenţiază un abdomen cu perete lipomatos, dureros la 
palpare în hipocondul şi flancul drept. Tuşeul rectal a fost normal. Probele biologice sunt în 
limite normale. Ecografia abdominală nu descoperă nimic patologic.  

 

 
Colonoscopia evidenţiază o formaţiune tumorală rotundă, bine delimitată, cu diametru 

de 6-7 cm, sesilă, acoperită de mucoasă normală (Fig. 2). Cu suspiciunea de tumoră stromală, 
se intervine chirurgical prin mini-laparotomie mediană supra- şi subombilicală şi se descoperă 
la 8 cm sub unghiul splenic al colonului o formaţiune tumorală de 8 x 5 cm, bine delimitată, 
mobilă în lumen, de consistenţă elastică. Se practică o colotomie anterioară, pe o distanţă de 6 
cm, după mobilizarea parţială a colonului descendent şi se descoperă tumora situată pe 
peretele posterior, acoperită de mucoasă, cu o ulceraţie de 2-3 mm. Se incizează mucoasa şi în 
planul submucos se disecă o tumoră încapsulată, de 8x4,5 cm, de consistenţă elastică 
omogenă, care pe secţiune are aspect de lipom (Fig. 3). Se suturează mucoasa cu surjet cu fir 



Cazuri clinice                                                                      Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2007, Vol. 3, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 373

Fig. 4 Examen histo-patologic – lipom colic submucos 
coloraţie hematoxilină-eozină, ob. x4 (stânga), ob. x10 (dreapta) 

Fig. 5 Lipom colic subseros – aspect intraoperator

resorbabil 3-0 şi se practică colorafie în două planuri.Evoluţie postoperatorie simplă, cu 
reluarea tranzitului a 3-a zi postoperator. Se externează a 6-a zi. Examenul anatomopatologic 
microscopic al piesei precizează diagnosticul de lipom submucos (Fig. 4). 

Observaţia 5. Bolnavul LA, de 51 ani, se internează în urgenţă pentru hernie inghino-
scrotală stângă încarcerată, dureroasă, fără tulburări de tranzit intestinal. Debutul este insidios, 
în urmă cu doi ani, cu apariţia unei hernii inghinale, care evolutiv devine inghino-scrotală şi 
de aproximativ o lună este ireductibilă. Apariţia durerii obligă bolnavul să se interneze. La 
examenul local se descoperă o formaţiune care prezintă un pedicul în regiunea inghinală 
stângă, care coboară în scrot, oblongă, cu diametrul de 10 cm, de consistenţă fermă-elastică, 
ireductibilă, dureroasă, mată la percuţie. 

 

 
Ecografia de părţi moi arată în scrotul stâng lichid, mare epiplon şi probabil, colon 

sigmoid. Radiografia abdominală pe gol nu evidenţiază nivele hidro-aerice. După o scurtă 
pregătire preoperatorie se intervine prin herniotomie clasică stângă, se descoperă un sac de 
hernie inghino-scrotală în care se găseşte colonul sigmoid, care prezintă pe marginea 
mezostenică o formaţiune tumorală de 5 cm, de consistenţă moale, dezvoltată în peretele 
sigmoidian (Fig. 5). Se măreşte incizia ajungând la hernio-laparotomie. Se disecă această 
formaţiune din aproape în aproape, dinspre seroasă spre mucoasă interceptându-se un vas a 
cărui ligatură determină modificări ischemice parietale, fapt ce impune o colectomie 
segmentară limitată, urmată de anastomoză colo-colică termino-terminală în două planuri cu 
fire separate. Se închide în straturi anatomice hernio-laparotomia. Tumora extirpată arată o 
formaţiune ovalară, încapsulată, cu structură grăsoasă, dezvoltată în peretele colic, subseroas 
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Fig. 6 Lipom colic subseros – aspect macroscopic al piesei rezecate şi pe secţiune 

Fig. 7 Examen histo-patologic – lipom colic submucos 
coloraţie hematoxilină-eozină, ob. x4 (stânga), ob. x10 (dreapta) 

(Fig. 6). Examenul histopatologic extemporaneu şi pe cupe seriate evidenţiază un lipom cu 
zone necrotico-hemoragice şi celule xantice (Fig. 7). Evoluţia postoperatorie a fost simplă. 

 

 
REZULTATE 
Statistica prezentată este formată din trei bărbaţi şi două femei, cu vârste cuprinse între 

51 şi 62 ani (vârsta medie 57 ani). În două cazuri, bolnavii s-au internat cu semne de ocluzie 
intestinală, iar ceilalţi au prezentat dureri abdominale, tulburări de tranzit, rectoragie. 
Localizarea lipoamelor a fost predominant pe stânga (două localizări drepte şi trei stângi). Un 
ultim caz s-a prezentat cu hernie inghino-scrotală stângă încarcerată, dezvoltarea subseroasă a 
lipomului contribuind la ireductibilitatea colonului sigmoid angajat în sac. Diagnosticul a fost 
precizat preoperator într-un caz, pe baza aspectului colonoscopic, intraoperator în două cazuri 
şi postoperator în alte două cazuri. Dimensiunile lipomului au fost cuprinse între 5 şi 10 cm, 
cu diametru mediu de 7,8 cm şi au explicat simptomatologia în toate cazurile. Patru lipoame 
s-au dezvoltat din submucoasă, iar un alt lipom a fost subseros. Un singur lipom era pediculat 
determinând o invaginaţie intestinală tipică. În funcţie de diagnosticul preoperator şi de 
suspiciunile intraoperatorii, tratamentul chirurgical a constat în hemicolectomie dreaptă 
(suspiciune neoplasm ceco-ascendent), rezecţie ileo-cecală, colectomie segmentară 
sigmoidiană, excizia lipomului şi, respectiv, o rezecţie economică de colon sigmoid. În toate 
cazurile diagnosticul a fost precizat prin examen macroscopic şi microscopic al piesei. Nu s-
au înregistrat complicaţii postoperatorii, nici decese. 
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DISCUŢII 
Prima descriere a unui lipom colic aparţine lui Bauer, în 1757. Lipoamele colonului 

sunt foarte rare, reprezentând 1,8% din tumorile benigne ale colonului [1].  
Repartiţia pe sexe este aproximativ egală (deşi există statistici care arată o uşoară 

predominanţă feminină) [1]. Relaţia cu vârsta arată că, cel mai frecvent, lipoamele colice se 
întâlnesc în decadele a V-a şi a VI-a de viaţă [2]. 

Spre deosebire de adenoame şi tumorile maligne, a căror frecvenţă creşte progresiv 
către segmentele inferioare, lipoamele colice sunt frecvent localizate pe cec şi colonul 
ascendent, fapt care nu se verifică pe statistica noastră [3]. 

Statistica Clinicii Mayo, din 1963, efectuată pentru perioada 1935-1961, conţine 119 
lipoame digestive, din care majoritatea colice, cu următoarele localizări: la femei pe colonul 
drept, în special la nivelul valvulei ileo-cecale, iar la bărbaţi la nivelul joncţiunii recto-
sigmoidiene, fapt regăsit şi în statistica noastră [4]. În perioada 1976-1985, în clinica Mayo, s-
au înregistrat încă 91 de cazuri, majoritatea descoperite întâmplător [5]. Ch. Debray, pe o 
statistică de 316 cazuri adunate din literatură, găseşte următoarele localizări: 30,5% pe cec, 
18% pe colonul ascendent, 17% pe colonul transvers, 13,5% pe colonul descendent, 14,5% pe 
sigmoid, 5% pe rect [6]. În literatura românească sunt raportate puţine cazuri [2,7,8]. 

În 90% din cazuri, lipoamele colice se dezvoltă în submucoasă şi doar10% în 
subseroasă (apendice epiploic) [9]. 

Macroscopic sunt tumori încapsulate, sesile sau cu pedicul larg, acoperit de mucoasă 
normală [9]. Sunt rotunde sau ovalare şi pot avea un aspect polipoid. Diametrul lipoamelor 
colice variază între 1 şi 10 cm, dar marea majoritate sunt mai mici de 3 cm. Cel mai frecvent 
sunt unice (90% din cazuri) dar pot fi şi multiple [3]. 

Lipomul se poate dezvolta în submucoasă şi proemină în lumen sau subseros. 
Leziunile au de cele mai multe ori o bază largă de implantare şi, câteodată, se prezintă sub 
formă pediculată. Lipoamele colice pediculate submucoase, datorită torsiunii pediculului, se 
pot detaşa de perete şi să se elimine odată cu scaunul, ceea ce conduce la o vindecare 
spontană. O astfel de evoluţie este relativ rară, în literatură fiind consemnate numai 20 de 
cazuri [2]. 

Cei mai mulţi pacienţi sunt asimptomatici (Deroque - 91% cazuri, Palazzo – 55%). 
Weinberg şi Feldmann menţionează faptul că există o relaţie între diametrul tumorii şi apariţia 
simptomelor: tumorile sub 2 cm sunt asimptomatice, 50% dintre tumorile cu diametru de 2-4 
cm sunt simptomatice, în timp ce tumorile cu diametru peste 5 cm sunt simptomatice în 70% 
cazuri [2]. Simptomele sunt atipice: dureri necaracteristice, constipaţie sau durere, mai rar 
rectoragie. Lipoamele colice pediculate se pot invagina intermitent determinând ocluzii 
intestinale sau se pot manifesta cu rectoragii prin ulceraţii ale mucoasei. 

Simptomatologia este comună cu a celorlalte tumori colice (durere precedată sau 
urmată de tulburări de tranzit), dar manifestarea clinică poate fi dată şi de o complicaţie 
(hemoragie digerstivă – 10%, ocluzie intestinală – 17%, tulburări de tranzit nesistematizate, 
colici intestinale, mai rar proces de infarctizare a segmentului colic afectat, cu manifestare 
clinică de abdomen acut). Cea mai frecventă complicaţie este invaginaţia [2,10-13]. 

Există autori care afirmă că lipoamele nu degenerează niciodată [6], în timp ce alţii, 
susţin posibilitatea transformării sarcomatoase (Mirolli – 18% cazuri) [2]. Se pare că este cu 
mult mai probabilă asocierea acestor tumori cu un cancer colic (Mayo, 29%) [2]. 

Examenul clinic rareori poate evidenţia formaţiunea tumorală. Pentru pacienţii 
asimptomatici, descoperirea lipomului este o surpriză intraoperatorie la explorarea cavităţii 
abdominale în cursul unei intervenţii pentru altă patologie sau în cursul colonoscopiei. 

Irigografia furnizează aspecte tipice: imagine lacunară circulară sau ovoidă, cu contur 
regulat, deseori polilobat, la care substanţa de contrast nu aderă (mucoasă intactă). 
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Colonoscopia este utilă pentru diagnosticul diferenţial cu o tumoră malignă. Culoarea 
gălbuie a mucoasei care acoperă formaţiunea este sugestivă pentru lipom. Totuşi, explorarea 
preoperatorie este rareori concluzivă pentru diagnosticul de lipom (ca la majoritatea 
formaţiunilor digestive examenul radiologic ridicând probleme de diagnostic diferenţial cu o 
tumoră malignă), mai ales în prezenţa unor complicaţii, când aspectul formaţiunii poate ridica 
probleme de diagnostic de certitudine chiar şi intraoperator. 

Ecografia colonoscopică poate arăta originea din submucoasă a lipomului [14]. 
Tomodensitometria descoperă o masă omogenă grăsoasă tipică pentru un lipom digestiv 
[10,13-16]. 

Tratamentul este indicat doar pentru lipoamele mai mari de 2 cm. 
Tratamentul chirurgical constă în exereza tumorii deoarece, lăsată pe loc, formaţiunea 

creşte treptat de volum şi determină complicaţii (ocluzie intestinală, hemoragie digestivă). 
Macroscopic, tumora apare bine delimitată, regulată, de consistenţă moale, nemodificând 
supleţea peretelui colonic, uşor clivabilă (ceea ce permite o tumorectomie facilă).  

În funcţie de forma anatomo-clinică a tumorii, gestul chirurgical este de simplă excizie 
sau enucleere (după colotomie) sau rezecţie limitată [17]. Aceste intervenţii conservatoare se 
pot realiza pe cale laparoscopică sub ghidaj colonoscopic [3,13,14,18].  

Intervenţiile mai extinse (colectomie segmentară) sunt indicate în prezenţa 
complicaţiilor, când se asociază şi alte leziuni (modificări parietale, infarctizări segmentare), 
când formaţiunile sunt multiple sau când se suspicionează o transformare malignă.  

Rezecţia endoscopică are indicaţii limitate, pentru lipoamele sub 2 cm, dar există 
riscul de perforaţie sau hemoragie [19-21]. 

Prognosticul lipoamelor colice este favorabil. 
 
CONCLUZIE 
Lipoamele colice sunt rare, dar existenţa lor nu trebuie ignorată. Diagnosticul este 

dificil preoperator şi se bazează pe colonoscopie, irigografie şi tomodensitometrie. 
Tratamentul ideal este reprezentat de rezecţia tumorii prin colotomie. Excizia tumorii este 
recomandată în cazurile în care diagnosticul intraoperator este cert de lipom si se poate realiza 
prin abord laparoscopic sub ghidaj colonoscopic. Rezecţia endoscopică, chiar în cazul 
lipoamelor pediculate este riscantă, deoarece predispune la perforaţii. În localizările multiple 
sau în cazurile complicate se impune rezecţia limitată (segmentară) a colonului. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Zhang H, Cong JC, Chen CS, Qiao L, Liu EQ. Submucous colon lipoma: a case report and review of 
the literature. World J Gastroenterol. 2005; 11(20): 3167-3169. 

2. Târcoveanu E, Chifan M, Veisa E, Epure O, Florea N. Lipoame colice. Chirurgia. 2000; 95(4): 353-
357. 

3. Jelenc F, Brenčič E. Laparoscopically assisted resection of an ascending colon lipoma causing 
intermittent intussusception. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques. 2005; 
15(2): 173-175. 

4. Goligher J. Surgery of the anus, rectum and colon. Fifth Edition. London: Bailliere Tindal; 1984. p. 
794-795. 

5. Taylor BA, Wolff BG. Colonic lipomas. Report of two unusual cases and review of the Mayo Clinic 
experience 1976-1985. Dis Colon Rectum. 1987; 30(11): 888-893. 

6. Debray Ch. Precis des maladies du tube digestif. Paris: Ed. Masson; 1977. p. 405-406. 
7. Rădulescu D, Dragomirescu C. Lipoamele digestive - aspecte clinice şi terapeutice. Chirurgia. 1981; 

30(4): 287-293. 
8. Chifan M, Târcoveanu E, Georgescu Şt, Stratan I, Stanciu C, Florea N, Grigorescu R. Lipoamele 

intestinului subţire şi colonului. Rev Med Chir. 1983; 3: 423-426. 
9. Cirino E, Calì V, Basile G, Muscari C, Caragliano P, Petino A. Intestinal invagination caused by 

colonic lipoma. Minerva Chir. 1996; 51(9): 717-723. 
10. Crozier F, Portier F, Wilshire P, Navarro-Biou A, Panuel M. CT scan diagnosis of colo-colic 

intussusception due to a lipoma of the left colon. Ann Chir. 2002; 127(1): 59-61. 



Cazuri clinice                                                                      Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2007, Vol. 3, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 377

11. Lyburn ID, Wallace D, Birch P, Thomson HW, Shepherd NA, Torreggiani WC. Giant lipoma of the 
descending colon. Hospital Medicine. 2002; 63(8): 500 – 501. 

12. Marra B. Intestinal occlusion due to a colonic lipoma. Apropos 2 cases. Minerva Chir. 1993; 48(18): 
1035-1039. 

13. Ladurner R, Mussack T, Hohenbleicher F, Folwaczny C, Siebeck M, Hallfeld K, Laparoscopic-assisted 
resection of giant sigmoid lipoma under colonoscopic guidance. Surg Endosc. 2003; 17(1): 160-165. 

14. Chiu CC, Wei PL, Huang MT, Wang W, Chen TC, Lee WJ. Colonoscopic-assisted laparoscopic 
resection of a colon lipoma. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques. 2006, 
16(1): 37-40. 

15. Zurkirchen MA, Leutenegger A. Submucous lipoma of the colon--report of 2 cases. Swiss Surg. 1998; 
4(3): 156-157. 

16. Bromberg SH, Zampieri JC, Cavalcanti LA, Waisberg J, Barreto E, de Godoy AC. Colorectal lipomas: 
anatomo-clinical study of 29 cases. Rev Assoc Med Bras. 1997; 43(4): 319-325. 

17. Bourgeon R, Borelli JP, Koch G. La lipomatose de la valvule ileo-cecale. Reflexions a propos de 7 cas 
personneles. Arch Franc Mal App Dig. 1974; 63(1): 33-40. 

18. Kato K, Matsuda M, Onodera K, Sakata H, Kobayashi T, Kasai S. Angiolipoma of the colon with right 
lower quadrant abdominal pain. Dig Surg. 1999; 16(5): 441-444. 

19. Khawaja FI. Pedunculated lipoma of the colon: risks of endoscopic removal. South Med J. 1987; 80(9): 
1176-1179. 

20. Chung YF, Ho YH, Nyam DC, Leong AF, Seow-Choen F. Management of colonic lipomas. Aust NZ J 
Surg. 1998; 68(2): 133-135. 

21. Yarze JC. Colonoscopic resection of an asymptomatic colon lipoma. Gastrointest Endosc. 2006; 63(6): 
890-891. 

22. Pfeil SA, Weaver MG, Abdul-Karim FW, Yang P. Colonic lipomas: outcome of endoscopic removal. 
Gastrointest Endosc. 1990; 36(5): 435-438. 
 
 



Anatomie şi tehnici chirurgicale                                         Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2007, Vol. 3, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 378

REZECŢIA HEPATICĂ UTILIZÂND TEHNICI DE  
DISTRUCŢIE FOCALĂ 

E. Târcoveanu, R. Moldovanu, C. Lupaşcu 
Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu – Vl. Buţureanu” 

Spitalul Clinic „Sf. Spiridon” Iaşi 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 

 
HEPATIC RESECTION USING FOCAL DISTRUCTION PROCEDURES (Abstract): Hepatic resections are 
the only potential curative treatment for malignant tumors of the liver but there are associated with important 
operative blood loss and with a high rate of morbidity. To control the operative hemorrhage different surgical 
techniques were developed: Lortat-Jacob, Ton That Tung, Bismuth. All of these use the vascular clamp of 
hepatic vascular pedicles to control the operative hemorrhage. In the last decades, new technologies were 
developed, to assure an optimal control of the hemorrhage: harmonic scalpel, argon coagulator, Ligasure® etc. 
The focal therapies, as thermonecrosis by radiofrequency or overheated steam, were also use for the treatment of 
non-resectable metastasis. In the last years radio frequency ablation (RFA) was successful used to perform 
bloodless hepatic resections (e.g. Habib technique). We describe the surgical technique for bloodless resection of 
the liver using Habib RFA device and overheated steam thermonecrosis device. 
 
KEY WORDS: HEPATIC RESECTION, HABIB TECHNIQUE, RADIO FREQUENCY ABLATION. 
 
Corespondenţă: Prof. Dr. E. Târcoveanu, Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, Bd. Independenţei, nr. 
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INTRODUCERE 
Tratamentul de elecţie, potenţial curativ, pentru tumorile maligne ale ficatului este 

reprezentat de rezecţia hepatică R0, anatomică sau non-anatomică. Acest tip de intervenţii 
sunt asociate de regulă, cu pierderi importante de sânge şi sunt considerate „cele mai dificile 
intervenţii din chirurgia abdominală” [1]. Volumul de sânge pierdut intraoperator reprezintă 
factorul prognostic cel mai important care influenţează morbiditatea şi mortalitatea post-
rezecţie hepatică [2]. Pentru a controla hemoragia intraoperatorie au fost dezvoltate tehnici 
chirurgicale care abordează pediculii vasculari extraparenchimatos (Lortat-Jacob), 
intraparenchimatos (Ton That Tung) sau tehnici mixte (Bismuth) [1-4]. Toate aceste tehnici 
folosesc clampajul vascular (manevra Pringle, disecţia şi clampajul venelor suprahepatice, 
„excluderea vasculară totală”). Efectele clampajului vascular asupra parenchimului hepatic 
restant (ischemie/reperfuzie) au arătat leziuni hepatice cu atât mai importante cu cât 
afecţiunea hepatică pre-existentă (ciroză, steatoză) este mai severă [5]. 

Dezvoltarea tehnologică din ultimele decenii a condus la realizarea unor instrumente 
care permit un control mai bun al sângerării şi o hemostază mai facilă şi rapidă: disector cu 
ultrasunete, sistemul Ligasure®, coagulator cu argon etc. De asemenea, apariţia tehnicilor de 
distrucţie focală, a permis dezvoltarea unor noi tehnici de rezecţie hepatică, care au redus cu 
mult pierderile de sânge intraoperatorii [6,7]. Astfel, în 2002 au fost publicate primele 
rezultate după rezecţia hepatică folosind termonecroza prin radiofrecvenţă (RF) – „tehnica 
Habib”[8]. Dacă iniţial tehnica a fost efectuată prin abord clasic, utilizând ace de RF 
monopolare şi pentru rezecţii hepatice atipice, ulterior au fost realizate dispozitive de RF 
bipolare („pensa Habib”), iar intervenţiile s-au efectuat şi celioscopic; de asemenea, RF este 
folosită pentru rezecţii hepatice anatomice majore (hepatectomie dreaptă etc.) [7,9-11]. Pe 
baza datelor din literatură, am dezvoltat în Clinica I Chirurgie Iaşi un procedeu asemănător de 
rezecţie hepatică folosind termonecroza cu vapori de apă [12]. 
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TEHNICA CHIRURGICALĂ 
 
Instrumentar 
Generator de RF şi dispozitiv bipolar de RF (pensa Habib) sau generator de vapori de 

apă sub presiune, ac de puncţie (microtub implantabil, pluriorificial), bisturiu electric, sondă 
pentru ecografie intraoperatorie, depărtătoare abdominale eficiente (!), instrumentar 
chirurgical obişnuit etc. (Fig. 1). 

 

 
Dispozitiv operator 
Pacientul este plasat în decubit dorsal cu membrul superior drept în lungul corpului şi 

membrul superior stâng în abducţie. Este recomandată asigurarea unei căi endovenoase care 
să permită o susţinere hemodinamică eficientă – cateter venos central. 

 
Cale de abord 
Incizia pe care o folosim este incizia în „J” (Makuuchi) recomandată şi de alţi autori 

[4]. Pot fi utilizate şi alte tipuri de incizii: mediană, subcostală dreaptă, bisubcostală sau 
Mercedes Benz [1]. Pellici R et al. [4] recomandă un abord iniţial limitat, cu explorare 
chirurgicală şi ecografică intraoperatorie a ficatului, urmată de lărgirea inciziei „à la 
demande”.  

 
Explorarea şi aprecierea leziunilor hepatice 
Este un timp esenţial; se realizează atât clinic cu aprecierea exactă a localizării 

leziunilor hepatice cât şi ecografic. 
 
 
 

 
Fig. 1 Dispozitive de 

distrucţie focală ce pot fi utilizate 
pentru rezecţia hepatică 

 

A) generator de radiofrecvenţă; 
B) generator de abur pentru 

termonecroza cu vapori de apă; 
C) pensa de RF bipolară Habib 

4x; 
D) microtubul implantabil 

pentru termonecroza cu vapori de apă. 
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Ecografia peroperatorie 
Ecografia intraperatorie este foarte importantă în acest tip de intervenţie, deoarece 

permite vizualizarea unor eventuale leziuni intraparenchimatoase şi rapoartele tumorii cu 
pediculii vasculari importanţi (Fig. 2). Pentru o explorare completă poate fi necesară 
mobilizarea ficatului. 

 
Mobilizarea ficatului 
Permite vizualizarea şi abordul pediculilor vasculari hepatici, asigurând un control 

eficient (prin clampaj) a hemoragiilor intraoperatorii. Este deci, o manevră de care depinde 
„siguranţa gesturilor ulterioare” [1]. Pentru segmentele anterioare este suficientă o mobilizare 
limitată, doar prin secţionarea ligamentului falciform, în timp ce  
pentru segmentele posterioare este necesară şi secţionarea ligamentelor triunghiulare sau/şi 
coronar [1,4] (Fig. 3). 

 

 
 

Fig. 2 Explorarea intraoperatorie ecografică a 
ficatului cu stabilirea bilanţului lezional 

Fig. 3 Ficat cirotic cu metastază în segmentul VI 
se remarcă ligamentele falciform şi rotund, secţionate 
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Trasarea liniei de incizie 
După identificarea leziunii şi aprecierea indicaţiei de rezecţie, se trasează linia de 

rezecţie (care circumscrie leziunea) cu electrocauterul, în ţesut sănătos (1-2 cm de marginea 
tumorii [4]) (Fig. 4).  

Aplicarea tehnicii de distrucţie focală 

Dispozitivul de distrucţie focală (pensa Habib – termonecroza prin RF (Fig. 4) sau 
microtub implantabil – termonecroza cu vapori de apă (Fig. 5)) este aplicat pas cu pas în 
lungul liniei de incizie, astfel încât zonele de necroză să se suprapună. 

 
 
 
Termonecroza începe de pe faţa diafragmatică şi, în funcţie de sediul leziunii, se poate 

realiza şi pe cea viscerală, astfel încât să se obţină o „centură” de ţesut coagulat care 

Fig. 4 Aplicarea pensei de RF bipolară Habib 4x 
se remarcă linia de incizie trasată cu electrocauterul 

Fig. 5 Realizarea rezecţiei hepatice asistată de 
termonecroza cu vapori de apă 
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„sigilează” leziunea atât din punct de vedere vascular, cât şi oncologic (Fig. 6). Controlul 
continuităţii acestei zone de necroză se poate efectua prin ecografie intraoperatorie; în cazul 
termonecrozei prin vapori de apă, consistenţa ecografică a ţesutului hepatic coagulat se 
modifică, acesta devenind hiperecogenă. 

 
Rezecţia hepatică propriu-zisă 

Secţionarea parenchimului se realizează în plaja de necroză cu bisturiul clasic (Fig. 7). 
 
Finalizarea intervenţiei 
Operaţia se termină cu drenajul de vecinătate al cavităţii peritoneale. 
 
 
DISCUŢII 
Rezecţia hepatică asistată prin tehnici de distrucţie focală, realizează prin 

termonecroză, un plan avascular ce circumscrie leziunea, în toate cele trei planuri. Efectuarea 
secţiunii la nivelul acestui plan se realizează teoretic exsang, şi de aceea clampajul pedicului 
hepatic nu este necesar. Totuşi, în unele cazuri, poate exista o minimă hemoragie pe tranşa de 

Fig. 6 Aplicarea pensei Habib4x de pe faţa viscerală a ficatului 

Fig. 7 Rezecţia propriu-zisă a leziunii; aspect final 
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secţiune şi atunci, hemostaza se poate perfecta prin RF, electrocoagulare, coagulare cu argon 
sau/şi aplicare de folii hemostatice (Tachocomb®, Tachosil®, Gelaspon® etc.) [13,14]. 
Mortalitatea postoperatorie tinde spre zero, dar morbiditatea globală, variază între 16 şi 45%, 
cea mai frecventă complicaţie fiind revărsatul pleural lichidian drept [7,15]. Trebuie 
menţionat că aceste complicaţii nu sunt legate direct de rezecţie [7]; astfel, Ayav A et al [7] 
raportează un procent al biliragiilor postoperatorii de 2,1% şi nicio hemoragie, iar Milicevic 
M et al [16] raportează o serii de pacienţi fără mortalitate şi morbiditate legate de RF. 
Cantitatea de sânge pierdută intraoperator după astfel de tehnici de rezecţie hepatică este 
minim (100-300 mL) [7,16]. Necesarul de transfuzii este deci, minim [7,16] 

 
CONCLUZII 
Tehnicile de distrucţie focală sunt foarte eficiente în efectuarea unor rezecţii hepatice 

cu pierderi de sânge minime (bloodless). Totuşi, recomandăm ca înainte de începerea rezecţiei 
să se treacă un şnur în jurul pediculului hepatic, pentru realizarea, la nevoie, a manevrei 
Pringle. 
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Abstract

Iatrogenic bile duct injury carries a high rate of morbidity. After the introduction of laparoscopic 
cholecystectomy the incidence of these injuries has at least doubled, and even after the learning 
curve, the incidence has remained of about 0.5%. Etiology of the iatrogenic biliary injuries is the 
result of the anatomical conditions (biliary or vascular anomalies), pathology (acute cholecystitis, 
adhesions), technical equipment, surgeon (the lerning curve). The type of the injuries, the 
diagnostic procedures and therapeutic approach are discussed. Most of the minor bile duct injuries, 
including cystic duct leaks and bile duct strictures, are well treatable with endoscopic techniques, 
whereas most of the major injuries require operative treatment, which at optimal circumstances 
gives good results. Interdisciplinary cooperation and early referral to an experienced center is 
crucial in the management of these iatrogenic lesions. The best „treatment” for this iatrogenic 
pathology is prevention: surgical access adapted to morphology, good exposure of the hepato-
duodenal space, good identification of structures before tying, appropriate dissection, selective 
cholangiography, great care with the use of electrosurgery.

KEY WORDS: BILE DUCTS, IATROGENIC INJURIES, LAPAROSCOPIC 
CHOLECYSTECTOMY*

*These conference was presented at the First European Postgraduated Course of General Surgery, 
Iaşi, October 2007

““CBD lesions CBD lesions are, almost always, a result of are, almost always, a result of 
an accident during surgery and, therefore, an accident during surgery and, therefore, 
it can only be attributed to the surgical  it can only be attributed to the surgical  
professionprofession””..

““These lesions cannot be seen as a normalThese lesions cannot be seen as a normal
operative riskoperative risk……””

GreyGrey--Turner (1944)Turner (1944)
in "Lancetin "Lancet““

José M.Schiappa - 2002

Iatrogenic Iatrogenic LesionsLesions ofof thethe Biliary Biliary TractTract CholecystectomyCholecystectomy
Morbidity and MortalityMorbidity and Mortality

•• MorgensteinMorgenstein and and BerciBerci (92)(92)
•• 1200 patients 1200 patients –– laparotomylaparotomy

•• Bicha Castelo et al. (SPC Bicha Castelo et al. (SPC –– 98)98)
•• 14.455 patients 14.455 patients –– laparoscopylaparoscopy

•• Blumgart (95)Blumgart (95)

•• Morbidity Morbidity –– 4.9%4.9%
•• Mortality Mortality -- 1.8%1.8%

•• Morbidity Morbidity –– 3.8%3.8%
•• Mortality Mortality –– 0.08%0.08%

•• Mortality Mortality –– 0 to 0.1%0 to 0.1%
•• Below 65 yearsBelow 65 years

José M.Schiappa – Mar.2005

Biliary lesions: the Biliary lesions: the ““3 dangers3 dangers””

1.1.-- Dangerous diseaseDangerous disease
(late acute cholecystitis, portal  (late acute cholecystitis, portal  
hypertension, ...)hypertension, ...)

2.2.-- Dangerous anatomyDangerous anatomy
(anomalies in 10 to 15% of cases)(anomalies in 10 to 15% of cases)

3.3.-- Dangerous surgeryDangerous surgery
(technical deficiencies, ...)(technical deficiencies, ...)

((A.R.MoossaA.R.Moossa))

José M.Schiappa - 2002

Ethiology of ComplicationsEthiology of Complications
Variable issuesVariable issues

•• PatientPatient
•• Pathological conditionPathological condition
•• SurgeonSurgeon
•• EquipmentEquipment
•• EnvironmentEnvironment

•• ““Learning CurveLearning Curve””

José M.Schiappa - 2004
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Ethiology of ComplicationsEthiology of Complications
Local FactorsLocal Factors

•• InflammationInflammation
•• FibrosisFibrosis
•• Reoperations (changed anatomy)Reoperations (changed anatomy)
•• Urgent OperationsUrgent Operations

•• (Inevitable??)(Inevitable??)

José M.Schiappa – Mar.2005

Ethiology of ComplicationsEthiology of Complications
General FactorsGeneral Factors

•• Inadequate IncisionInadequate Incision
•• Bad field expositionBad field exposition
•• Bad lightBad light
•• Bad anaesthesiaBad anaesthesia
•• Surgeon (or teamSurgeon (or team’’s) Inexperiences) Inexperience
•• Surgeon (or teamSurgeon (or team’’s) Tirednesss) Tiredness
•• Misknowledge of eventual anomaliesMisknowledge of eventual anomalies

José M.Schiappa – Mar.2005

Ethiology of ComplicationsEthiology of Complications
Technical FailuresTechnical Failures

•• Inappropriate tractionInappropriate traction
•• Undue use of diathermiaUndue use of diathermia
•• Inappropriate suturesInappropriate sutures
•• Badly executed suturesBadly executed sutures
•• Prolonged use of the T tubeProlonged use of the T tube
•• Instrumental mishapsInstrumental mishaps
•• ......

José M.Schiappa – Mar.2005

«« HeuristicHeuristic »» ProcessesProcesses

KanizsaKanizsa’’ss
TriangleTriangle

((WayWay Ann Ann SurgSurg 2003)2003)

José M.Schiappa – Feb.2004

•• Surgical access adapted to morphologySurgical access adapted to morphology
•• Good exposure of the hepato/duodenal spaceGood exposure of the hepato/duodenal space
•• Good identification of structures, before tyingGood identification of structures, before tying
•• Appropriate dissectionAppropriate dissection
•• If necessary, Direct CholecystectomyIf necessary, Direct Cholecystectomy
•• Selective CholangiographySelective Cholangiography
•• Clamping of the pedicle if big haemorrhageClamping of the pedicle if big haemorrhage
•• Great care with the use of electrosurgeryGreat care with the use of electrosurgery

José M.Schiappa - 2002

Biliary ComplicationsBiliary Complications
3.3.-- Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract

PreventionPrevention

BiliaryBiliary ComplicationsComplications
3.3.-- Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract

•• Laboratory ParametersLaboratory Parameters
•• Elevated white blood cell countElevated white blood cell count
•• NeutrophiliaNeutrophilia
•• Elevated RC Protein and Sedimentation rateElevated RC Protein and Sedimentation rate
•• Elevated Liver function testsElevated Liver function tests

José M.Schiappa – Mar.2005

Predicting Problems and ConversionPredicting Problems and Conversion

Articole Multimedia Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2007, Vol. 3, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

385



Biliary ComplicationsBiliary Complications
3.3.-- Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract

•• Radiological ParametersRadiological Parameters
•• Thickened gallbladder wall in USThickened gallbladder wall in US
•• Porcelain or calcified gallbladderPorcelain or calcified gallbladder
•• Signs of acute cholecystitisSigns of acute cholecystitis
•• Gas in the gallbladder wallGas in the gallbladder wall
•• PericholecysticPericholecystic fluidfluid
•• PericholecysticPericholecystic abscessabscess
•• Irregularities or Irregularities or intraluminalintraluminal massmass

José M.Schiappa – Mar.2005

Predicting Problems and ConversionPredicting Problems and Conversion

Iatrogenic Lesions of the Biliary TractIatrogenic Lesions of the Biliary Tract

José M.Schiappa - 2002

Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract
Incidence Incidence –– 22

•• In In ““classicclassic”” cholecystectomycholecystectomy 0.2%0.2%

•• In laparoscopic cholecystectomyIn laparoscopic cholecystectomy 2%2%

•• Laparoscopic x Laparoscopic x ““classicclassic”” >0.5%>0.5%

•• Laparoscopic x Laparoscopic x ““classicclassic”” 5 to 10 x >5 to 10 x >

•• Diminished in the last yearsDiminished in the last years 0.4 to 0.8%0.4 to 0.8%
•• (in general)(in general)

((DavidoffDavidoff et al.1993)et al.1993)

((StrasbergStrasberg et al.1995)et al.1995)

((McMahonMcMahon et al.1995)et al.1995)

((DavidoffDavidoff et al.1992)et al.1992)

((RichardsonRichardson et al.1996)et al.1996)

José M.Schiappa - 2002

Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract
Incidence Incidence -- 11

•• LaparoscopyLaparoscopy FranceFrance (24 300 p.) (24 300 p.) –– 0.27%0.27%
•• USAUSA (77 600 p.) (77 600 p.) –– 0.6%0.6%
•• PortugalPortugal (14 455 p.) (14 455 p.) –– 0.25%0.25%
•• Italy             (13 718 p.) Italy             (13 718 p.) -- 0.24%0.24%
•• MetanalysesMetanalyses 0.8 to 1%0.8 to 1%

•• LaparotomyLaparotomy Johns Hopkins (Johns Hopkins (H.PittH.Pitt)) 0.1 to 0.2%0.1 to 0.2%
•• San Diego (San Diego (A.R.MoossaA.R.Moossa)) 0.5%0.5%
•• PaulPaul--BrousseBrousse ((H.BismuthH.Bismuth)) 0.2%0.2%
•• Cornell Univ. (Cornell Univ. (L.BlumgartL.Blumgart)) 0.2%0.2%
•• Portug.Soc.SurgPortug.Soc.Surg. (. (B.CasteloB.Castelo)) 0.55%0.55%

José M.Schiappa - 2004

Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract
Incidence Incidence –– 2 (personal series)2 (personal series)

•• In laparoscopic cholecystectomyIn laparoscopic cholecystectomy

•• PersonalPersonal 0,2%0,2%

•• GroupGroup 0,2%0,2%

((AboutAbout 1.000 1.000 laparoscopiclaparoscopic cholecystectomiescholecystectomies: : 

2 2 iatrogeniciatrogenic lesionslesions ofof thethe CBDCBD

José M.Schiappa - 2002

((AboutAbout 3.000 3.000 laparoscopiclaparoscopic cholecystectomiescholecystectomies: : 

6 6 iatrogeniciatrogenic lesionslesions ofof thethe CBDCBD

Causes for Biliary stenosisCauses for Biliary stenosis

1.1.-- Tying, cutting or ressecting the CBDTying, cutting or ressecting the CBD
2.2.-- Luminal occlusion (tying of cystic duct)Luminal occlusion (tying of cystic duct)
3.3.-- Ischemia of CBDIschemia of CBD
4.4.-- Periductal ischemiaPeriductal ischemia
5.5.-- Luminal trauma while exploringLuminal trauma while exploring
6.6.-- (Pre(Pre--existing benign stenosis)existing benign stenosis)

José M.Schiappa - 2002
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Biliary ComplicationsBiliary Complications
3.3.-- Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract

•• Excessive drainage through the wound or Excessive drainage through the wound or 
drainsdrains

•• PostPost--op.drainageop.drainage + Fever + Sub+ Fever + Sub--phrenic phrenic 
abscessabscess

•• Some months well and Some months well and --> Fever, Shivering and > Fever, Shivering and 
JaundiceJaundice

•• Progressive obstructive jaundice (days, weeks, Progressive obstructive jaundice (days, weeks, 
months)months)

•• Fever without Jaundice (Fever without Jaundice (sectorialsectorial lesion)lesion)
•• Intermittent Jaundice (partial occlusion)Intermittent Jaundice (partial occlusion)

DiagnosticDiagnostic SignsSigns

José M.Schiappa – Mar.2005

Signs, Symptoms and CausesSigns, Symptoms and Causes

•• Abdominal painAbdominal pain

•• FeverFever
•• Nausea/vomitingNausea/vomiting
•• Abdominal distensionAbdominal distension
•• JaundiceJaundice
•• AnorexiaAnorexia

•• Chemical/Bacterial Chemical/Bacterial 
peritonitisperitonitis

•• Cholangitis/peritonitisCholangitis/peritonitis
•• Peritonitis/Peritonitis/ileusileus
•• Ileus/bilomaIleus/biloma
•• Bile duct obstructionBile duct obstruction
•• Ileus/bilomaIleus/biloma or or 

obstructionobstruction

Signs or symptomsSigns or symptoms CausesCauses

Acc.G.Branum & T.Pappas; Atlas of Lap.Surg.1997José M.Schiappa – Mar.2005

Treatment optionsTreatment options

•• Ductal disruptionDuctal disruption
•• StrictureStricture

•• Bile leakBile leak
–– DisruptionDisruption
–– Duct lacerationDuct laceration
–– Accessory ductAccessory duct
–– Cystic duct stumpCystic duct stump

•• HepaticoHepatico--jejunostomyjejunostomy
•• HepaticoHepatico--jejunostomy jejunostomy ––

balloon/stentballoon/stent

•• HepaticoHepatico--jejunostomyjejunostomy
•• Repair, Repair, stent/sphinctstent/sphinct..
•• Hep.jejHep.jej., ., stent/sphinctstent/sphinct., ., 

ligateligate
•• Stent/sphinctStent/sphinct., repair, ., repair, 

octreotideoctreotide

InjuryInjury TherapyTherapy

Acc.G.Branum & T.Pappas; Atlas of Lap.Surg.1997José M.Schiappa – Mar.2005

Biliary tract lesionsBiliary tract lesions
(Bismuth(Bismuth’’s classification)s classification)

José M.Schiappa - 2002

2 cm.

Type I Type II

Type III
Type IV Type V

a b c

d

e1 e3

e2 e4

José M.Schiappa - 2002

Biliary tract lesionsBiliary tract lesions
(Strasberg(Strasberg’’s classification)s classification)

97% 97% 64.864.8175175EE
8.88.82424DD
3388CC

0.370.3711BB

85% cystic duct leak85% cystic duct leak22.922.96262AA
%%NoNoTypeType

Data from referral centers (270 pts)Data from referral centers (270 pts)

José M.Schiappa – Mar.2005

RadiologicalRadiological &&
Endoscopic lit.Endoscopic lit.

SurgicalSurgical literatliterat..
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Endoscopic ClassificationEndoscopic Classification

•• Type A Type A –– Small leaks from accessory ducts Small leaks from accessory ducts 
•• Type B Type B –– StricturesStrictures
•• Type C Type C –– Lateral FistulaeLateral Fistulae
•• Type D Type D –– Cut with complete separationCut with complete separation

A          B         C       DA          B         C       D

1   2 1   2 
2 2 2 2 

1 1 1 1 

1 1 

((NeuhausNeuhaus et al.)et al.)
José M.Schiappa - 2005

Biliary ComplicationsBiliary Complications
3.3.-- Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract

•• 1.1.-- Excision of scar tissue in proximal ductExcision of scar tissue in proximal duct
•• 2. 2. –– Construction of the widest possible stomaConstruction of the widest possible stoma
•• 3. 3. –– Good mucosa to mucosa apposition in 360Good mucosa to mucosa apposition in 360ºº
•• 4. 4. –– Good blood irrigation at suture lineGood blood irrigation at suture line
•• 5. 5. –– Tension less anastomosisTension less anastomosis

General Principles of Biliary ReconstructionGeneral Principles of Biliary Reconstruction

José M.Schiappa – Mar.2005

Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract
Incidence and SeriousnessIncidence and Seriousness

1.1.--
Is the incidence still the same after the Is the incidence still the same after the 
explosion of Laparoscopy?explosion of Laparoscopy?

2.2.--
Are the lesions from laparoscopic Are the lesions from laparoscopic 
surgery more serious?surgery more serious?

José M.Schiappa - 2004

Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract
What to do when...What to do when...

3.3.--
A lesion is recognised at surgery?A lesion is recognised at surgery?

4.4.--
The lesion is diagnosed at immediate postThe lesion is diagnosed at immediate post--operative operative 
period?period?

5.5.--
The lesion is diagnosed at early postThe lesion is diagnosed at early post--operative period?operative period?

José M.Schiappa - 2004

Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract
Lesion recognised at surgeryLesion recognised at surgery

•• Which attitude? Which attitude? ((surgicalsurgical))
–– a. a. –– EndEnd--toto--end anastomosis?end anastomosis?
–– b. b. –– HepaticoHepatico--jejunostomyjejunostomy??
–– c. c. –– CholedocoCholedoco--jejunostomy?jejunostomy?
–– d. d. –– Control and reference?Control and reference?

•• With:With:
–– e. e. –– ““MappingMapping”” cholangiogramscholangiograms??
–– f. f. –– T tube (endT tube (end--toto--end)?end)?
–– g. g. –– Stent (anastomotic Stent (anastomotic ““supportsupport””)?)?
–– h. h. –– PeriPeri--anastomotic drainageanastomotic drainage??

•• or or endoscopicendoscopic? When?? When?
José M.Schiappa - 2004

•• AttitudesAttitudes

•• End to end End to end 
AnastomosisAnastomosis

•• HepaticoHepatico--jejunostomyjejunostomy
•• CholedocoCholedoco--

duodenostomyduodenostomy

•• Control and referralControl and referral

•• Technical detailsTechnical details

•• Get clean, regular edgesGet clean, regular edges
•• Save ductSave duct
•• Check blood supplyCheck blood supply
•• If necessary, If necessary, ““ovaliseovalise”” the the 

end of the ductend of the duct
•• Mapping cholangiographyMapping cholangiography
•• T tube (end to end)T tube (end to end)
•• Good periGood peri--anastomotic anastomotic 

drainagedrainage

LesionsLesions ofof biliary biliary tracttract

José M.Schiappa - 2002

Intraoperative Intraoperative diagnosisdiagnosis
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Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract
What to do if there are...What to do if there are...

ContraContra--indications for immediate repair?indications for immediate repair?

José M.Schiappa - 2004

•• ReasonsReasons

•• Bad local conditionsBad local conditions
–– Major inflammation Major inflammation 
–– Narrow bile ductsNarrow bile ducts

•• (in) Experience of the (in) Experience of the 
surgeonsurgeon

•• AttitudesAttitudes

•• SubSub--hepatic drainage, close hepatic drainage, close 
to the bile duct lesionto the bile duct lesion

•• Tying of the main bile ducts, Tying of the main bile ducts, 
immediately above the lesionimmediately above the lesion

•• Intubation or drainage of the Intubation or drainage of the 
damaged duct and referraldamaged duct and referral

Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract
What to do when...What to do when...

3.3.--
A lesion is recognised at surgery?A lesion is recognised at surgery?

4.4.--
The lesion is diagnosed at immediate postThe lesion is diagnosed at immediate post--operative operative 
period?period?

5.5.--
The lesion is diagnosed at early postThe lesion is diagnosed at early post--operative period?operative period?

José M.Schiappa - 2004

Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract
Lesion recognised at immediate postLesion recognised at immediate post--op. op. 

•• Recognised by finding:Recognised by finding:
–– a. a. –– Localised peritonitis / Localised peritonitis / ““BilomaBiloma””??
–– b. b. –– Biliary peritonitis?Biliary peritonitis?
–– c. c. –– Major fistula and/or Identified lesion?Major fistula and/or Identified lesion?

•• What to do?What to do?
•• Why?Why?

José M.Schiappa - 2004

•• DiagnosisDiagnosis

•• Localised peritonitis  Localised peritonitis  
//BilomaBiloma

•• Biliary peritonitisBiliary peritonitis

•• Major fistula and/or Major fistula and/or 
Identified lesionIdentified lesion

•• AttitudeAttitude

•• Surgical or percutaneous Surgical or percutaneous 
drainagedrainage

•• Immediate surgeryImmediate surgery
•• Drain bile and ducts (repair?)Drain bile and ducts (repair?)
•• Do not sacrifice any lengthDo not sacrifice any length

•• Wait, as much as possible: if Wait, as much as possible: if 
necessary drainnecessary drain

Lesions of biliary tractLesions of biliary tract

José M.Schiappa - 2002

Immediate postImmediate post--operativeoperative

Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract
What to do when...What to do when...

3.3.--
A lesion is recognised at surgery?A lesion is recognised at surgery?

4.4.--
The lesion is diagnosed at immediate postThe lesion is diagnosed at immediate post--operative operative 
period?period?

5.5.--
The lesion is diagnosed at early postThe lesion is diagnosed at early post--operative period?operative period?

José M.Schiappa - 2004

1.1.-- Fistulography (bilioFistulography (bilio--enteric continuity?)enteric continuity?)
2.2.-- Wait (the fistula may close)Wait (the fistula may close)
3.3.-- Control infectionControl infection
4.4.-- Correct imbalances and nutritionCorrect imbalances and nutrition
5.5.-- FistuloFistulo--jejunostomyjejunostomy (control losses?)(control losses?)
6.6.-- WAIT !!WAIT !!

José M.Schiappa - 2002

LesionsLesions ofof biliary biliary tracttract

(Blumgart)(Blumgart)

EarlyEarly post post operativeoperative
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Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract
What to do when...What to do when...

6.6.--
The lesion is diagnosed late, postThe lesion is diagnosed late, post--operatively?operatively?

7.7.--
The lesion is diagnosed late, postThe lesion is diagnosed late, post--operatively, and the operatively, and the 
patient already has an established portal hypertension?patient already has an established portal hypertension?

José M.Schiappa - 2004

1.1.-- Necessary to get to healthy ducts draining the Necessary to get to healthy ducts draining the 
WHOLEWHOLE liverliver
2.2.-- If abscess If abscess –– drain (can be  percutaneous)drain (can be  percutaneous)
3.3.-- If portal hypertension:If portal hypertension:

1st step 1st step –– biliary drainage (biliary drainage (Interv.RadInterv.Rad.).)
2nd step 2nd step –– Shunt or sclerosisShunt or sclerosis
3rd step 3rd step –– Definite repairDefinite repair

José M.Schiappa - 2002

LesionsLesions ofof biliary biliary tracttract

(Blumgart)(Blumgart)

Late Late postpost--operativeoperative

Biliary ComplicationsBiliary Complications
Iatrogenic lesionsIatrogenic lesions

•• CausesCauses
•• Late DiagnosisLate Diagnosis
•• Prolonged TreatmentProlonged Treatment
•• Unsuccessful TreatmentUnsuccessful Treatment
•• Inadequate TreatmentInadequate Treatment
•• Incomplete MappingIncomplete Mapping
•• After laparoscopic surgery (??)After laparoscopic surgery (??)

•• AttitudesAttitudes
•• PTC PTC ANDAND ERCPERCP
•• Preferably by experimented Preferably by experimented 

surgeonsurgeon
•• Anastomosis in one layer onlyAnastomosis in one layer only
•• Reabsorbable suture materialReabsorbable suture material
•• Drainage (efficacy)Drainage (efficacy)
•• Infection ControlInfection Control
•• Care with electrosurgeryCare with electrosurgery
•• Excision of all scare tissueExcision of all scare tissue

(Lawrence e Way – 1997)

Unsuccessful TherapyUnsuccessful Therapy

José M.Schiappa - 2004

44% 44% (49%)(49%)

acc.Bismuthacc.Bismuth 26% 26% (40%)(40%)

30% 30% (11%)(11%)

High LesionsHigh Lesions
IncidenceIncidence

(italic (italic –– our series)our series)

Iatrogenic Lesions Iatrogenic Lesions 
of Biliary Tractof Biliary Tract

José M.Schiappa - 2002

Lesions of the Biliary Tract Lesions of the Biliary Tract 
Patients and Surgeries performedPatients and Surgeries performed

51 surgeries511323Total
43 patients

22End-to-end
11Hepato-jej.
91 (from R.Smith)44“Mucosal graft”
41 (from R.Smith)3Choledocojej.
41 (from R.Smith)3Segm.III
272 (1 from R.Smith)6181Hepaticojej.
413Cholangiojej.

TotalReconstructionReoperationEarlyImmediate

José M.Schiappa - 2004

InstalationInstalation of the jejunal limbof the jejunal limb

José M.Schiappa - 2002

Abdominal wall
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Diagnostic ManagementDiagnostic Management

After Clinical and Imaging evaluation

Leak Stricture

ERCP

Suspected Lesion

Acc.G.Branum & T.Pappas; Atlas of Lap.Surg.1997

José M.Schiappa – Mar.2005

Therapeutic ManagementTherapeutic Management

If failure
SURGERY

CT drainage of colection

ERCP
(with stent or sphinct., octreotide)

Cystic duct stump

If failure
SURGERY

CT drainage of colection

ERCP
(with stent or sphinct., octreotide)

Common duct laceration

SURGERY

PTC with bilateral stents

CT drainage of colection

CBD/Hepatic disruption

Leak

Acc.G.Branum & T.Pappas; Atlas of Lap.Surg.1997

José M.Schiappa – Mar.2005

Therapeutic ManagementTherapeutic Management

SURGERY
(if necessary)

PTC, ERCP - baloon, stent
(3 to 6 months)

Bismuth I or II

SURGERY

PTC with bilateral stents

Bismuth III or IV

Stricture

Acc.G.Branum & T.Pappas; Atlas of Lap.Surg.1997

José M.Schiappa – Mar.2005

•• Endoscopic or Endoscopic or 
PercutaneousPercutaneous

•• SituationsSituations

•• Balloon DilatationBalloon Dilatation

•• Use of prosthesisUse of prosthesis

•• Small lateral lesions of Bile tractSmall lateral lesions of Bile tract
•• Cystic duct leaksCystic duct leaks
•• High risk patientsHigh risk patients
•• Refusal of SurgeryRefusal of Surgery

LesionsLesions ofof biliary biliary tracttract

José M.Schiappa - 2002

NonNon SurgicalSurgical therapeutictherapeutic optionsoptions

Biliary ComplicationsBiliary Complications
3.3.-- Lesions of the Biliary TractLesions of the Biliary Tract

•• AgeAge
•• CoCo--morbility morbility (hepato(hepato--cellular dis., fibrosis, portal hip., ...)cellular dis., fibrosis, portal hip., ...)

•• High lesions or strictures High lesions or strictures (Bismuth III e IV)(Bismuth III e IV)

•• Number of previous repairsNumber of previous repairs
•• Cholangitis or Liver AbscessCholangitis or Liver Abscess
•• Intrabdominal Abscess or CollectionIntrabdominal Abscess or Collection
•• Biliary Fistula Biliary Fistula (external or internal)(external or internal)

•• Intrahepatic or multiple Strictures and LithiasisIntrahepatic or multiple Strictures and Lithiasis

IncreasedIncreased RiskRisk ((ofof repairrepair surgerysurgery))

José M.Schiappa – Mar.2005

Success rates for treatmentSuccess rates for treatment

•• Repair by primary surgeonRepair by primary surgeon 1111--17%17%
•• Second repair by 1ry surgeonSecond repair by 1ry surgeon ==
•• Repair by 3ry care surgeonRepair by 3ry care surgeon > 90%> 90%

•• Percutaneous managementPercutaneous management ~60%~60%

•• Endoscopic managementEndoscopic management 4040--60%60%

((StewartStewart and and WayWay, , ArchArch SurgSurg 1995,1995,
LillemoeLillemoe et al., et al., AnnAnn SurgSurg 2000)2000)

SurgerySurgery

((LillemoeLillemoe et al., et al., AnnAnn SurgSurg 1997)1997)

José M.Schiappa - 2004
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Iatrogenic Lesions of the Biliary Iatrogenic Lesions of the Biliary 
TractTract

Surgery Surgery oror Endoscopy?Endoscopy?

xx

Surgery Surgery andand Endoscopy?Endoscopy?

José M.Schiappa - 2004

““Combined nonCombined non--surgicalsurgical””
ApproachApproach

•• Transhepatic Interventional radiology Transhepatic Interventional radiology 
approach till the guide wire goes approach till the guide wire goes 
beyond the severed ductbeyond the severed duct

•• ERCP and introduction of a grasper ERCP and introduction of a grasper 
beyond the severed ductbeyond the severed duct

•• The grasper grasps the guide wire and The grasper grasps the guide wire and 
pulls it to the mouthpulls it to the mouth

•• A prosthesis is passed to occupy the A prosthesis is passed to occupy the 
gap of the ductgap of the duct

José M.Schiappa – Mar.2005

Endoscopic TreatmentEndoscopic Treatment

•• FollowFollow--up time for up time for ““curecure”” –– 10 years!10 years!

•• Endoscopists suggest good results with Endoscopists suggest good results with 
progressive dilation and placement of progressive dilation and placement of 
multiple plastic prosthesis for 6 to 18 multiple plastic prosthesis for 6 to 18 
monthsmonths

StricturesStrictures

José M.Schiappa – Mar.2005

ConclusionsConclusions

•• These are serious lesions but can be avoided These are serious lesions but can be avoided 
(or, at least, minimised) by:(or, at least, minimised) by:
–– A cautious approach when dealing with bile tract A cautious approach when dealing with bile tract 

surgery.surgery.
–– A policy of conversion or asking for specialised help A policy of conversion or asking for specialised help 

when facing any unexpected intrawhen facing any unexpected intra--operative operative 
problems.problems.

•• By its specificity they should always be dealt By its specificity they should always be dealt 
with by experienced teams in reference centres.with by experienced teams in reference centres.

José M.Schiappa - 2004

ConclusionsConclusions

•• Surgical access adapted to morphologySurgical access adapted to morphology
•• Good exposure of the Good exposure of the hepatohepato--duodenal spaceduodenal space
•• Good identification of structures, before tyingGood identification of structures, before tying
•• Appropriate dissectionAppropriate dissection
•• If necessary, Direct If necessary, Direct CholecistectomyCholecistectomy
•• Selective CholangiographySelective Cholangiography
•• Clamping of the pedicle if big haemorrhageClamping of the pedicle if big haemorrhage
•• Great care with the use of electrosurgeryGreat care with the use of electrosurgery

José M.Schiappa – Mar.2005

AlwaysAlways use use PreventionPrevention measuresmeasures

ConclusionsConclusions

•• Always use the highest human and Always use the highest human and 
surgical good sensesurgical good sense

•• Have adequate knowledge of the Have adequate knowledge of the 
anatomy and of the anomaliesanatomy and of the anomalies

•• When in doubt, stop and reWhen in doubt, stop and re--evaluate evaluate 
•• Always keep Always keep nana humble attitude:humble attitude:

–– Awareness of situations and capacitiesAwareness of situations and capacities
–– Every time it is advisable, ask for help...Every time it is advisable, ask for help...

José M.Schiappa – Mar.2005

Articole Multimedia Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2007, Vol. 3, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

392



Istorie                                                                         Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2007, Vol. 3, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 393

NICOLAE COSTINESCU 
1907 – 1974 

Fondatorul şcolii moderne de otorinolaringologie din Moldova 

Fiu al ţinuturilor botoşănene, de care întotdeauna 
vorbea cu mare admiraţie, mândrie şi nostalgie, profesor 
doctor docent Nicolae Costinescu a fost fondatorul şcolii 
moderne de otorinolaringologie din Moldova şi una din 
figurile ilustre ale acestei specialităţii din România.  

Nicolae Costinescu a văzut lumina zilei la 19 iulie 
1907 în satul Ionăşeni, comuna Truşeşti, fiind cel de-al 
treisprezecelea copil al preotului Nicolae Costinescu şi al 
Iulietei Costinescu, născută Bart. 

Cursurile şcolii primare le-a urmat în satul Ionăşeni, 
după care, în 1918 intră prin concurs la Liceul Militar 
„Mânăstirea Dealului” din Târgovişte. Urmează cursurile 
acestui liceu până în anul 1922 când, datorită faptului că nu 

prea se adapta rigorilor instituţiei militare, se înscrie la Liceul Internat din Iaşi, pe care îl 
absolvă în anul 1926. În acelaşi an se înscrie la Facultatea de Medicină şi Farmacie din 
Iaşi ale cărei cursuri le urmează până în anul 1932. În 1933 îşi susţine teza de doctorat 
intitulată “Accidente ale rahianesteziei - observaţii asupra a 2000 de cazuri”, subiect de 
mare actualitate la acea vreme. 

După terminarea facultăţii, ocupă prin concurs posturile de medic secundar şi 
preparator la Clinica Chirurgicală, condusă de renumitul profesor Ioan Tănăsescu, ceea 
ce-i permite să-şi consolideze cunoştinţele necesare unui bun chirurg, viitor 
otorinolaringolog. 

În România de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, specialitatea de 
otorinolaringologie de abia se înfiripa, aşa numiţii doctori de „nas, gât şi urechi” 
acordând doar consultaţii în cabinete, actele chirurgicale ale specialităţii, puţine la număr, 
efectuându-se doar în cadrul clinicilor de chirurgie generală. La acea vreme existau doar 
două mici clinici de O.R.L. în ţară, la Bucureşti şi Cluj. 

Fiind atras de tot ceea ce era nou, spirit ce l-a caracterizat de altfel tot restul vietii, 
şi-a îndreptat atenţia spre această specialitate, modest reprezentată la noi în ţară în acea 
perioadă. 

Pentru a-şi completa şi consolida cunoştinţele în domeniul chirurgiei O.R.L., în 
anul 1936 pleacă la Berlin, pentru o perioadă de doi ani, în vederea specializării în acest 
domeniu, la cea mai renumită clinică din acea vreme, clinica de otorinolaringologie 
condusă de eminentul profesor Carl von Eichen. Obţine diploma de specialist cu brio şi 
se întoarce, în 1938, la Iaşi, pentru a aplica şi dezvolta cunoştinţele proaspăt obţinute în 
specialitate. 

La început, actele operatorii le-a practicat, provizoriu, în cadrul aceleiaşi clinici de 
chirurgie generală în care şi-a început activitatea practică, încercând să obţină aprobarea 
constituirii şi la Iaşi a unei clinici separate de otorinolaringologie. 
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Între timp, izbucnind cel de al Doilei Război Mondial, acest deziderat nu se va 
putea realiza decât mai târziu, în 1946. Ca şi alţi medici români a trebuit să plece pe front, 
pe care “l-a gustat” din plin, fiind mobilizat 4 ani şi jumătate atât pe frontul de est, cât şi 
pe cel de vest. Ar fi putut să evite participarea la război, căci la sfârşitul specializării la 
Berlin i s-au oferit posturi foarte bune atât în Germania, cât şi în America, dar dragostea 
de ţară, l-a făcut să nu-şi părăsească patria în acele momente grele, deşi ar fi putut avea o 
viaţă mult mai uşoară şi comodă în alta parte. 

Pentru participarea la război a fost decorat cu ordine şi medalii. 
În anul 1946 s-a înfiinţat Clinica de Otorinolaringologie din Iaşi, funcţionând 

pentru început sub tutela clinicii similare de specialitate din Bucureşti; totodată a apărut 
ca disciplină de sine stătătoare în cadrul Facultăţii de Medicină şi Famacie din Iaşi şi 
Disciplină de Otorinolaringologie. 

Nicolae Costinescu a fost numit şef de lucrări la disciplina nou înfiinţată, 
coordonarea activităţii didactice revenindu-i însă profesorului Virgil Racoveanu de la 
Facultatea de Medicina din Bucureşti; acesta se deplasa bilunar la Iaşi pentru a susţine 
prelegeri studenţilor sau la finele anului universitar pentru a da examene cu studenţii. 
Practic, cel care ducea tot greul atât în clinică, la patul bolnavului, cât şi în activitatea 
didactică era Nicolae Costinescu. În anul 1948 a fost numit conferenţiar, devenind 
titularul Disciplinei de Otorinolaringologie, iar în anul 1953 a fost avansat profesor. Cu 
pasiune şi dăruire totală, încet-încet a reuşit să ridice, mai întâi la nivel naţional şi apoi 
internaţional, specialitatea de otorinolaringologie din Iaşi, oferindu-i prestigiu şi atenţie, 
creând o şcoală de otorinolaringologie, pepinieră pentru formarea specialiştilor de 
otorinolaringologie din Moldova. 

Nicolae Costinescu era meticulos şi corect în tot ceea ce făcea, începând de la 
îngrijirea bolnavului sau efectuarea intervenţiei chirurgicale şi pînă la elaborarea 
lucrărilor ştiinţifice.  

A urcat treptele ierarhiei universitare de la preparator la profesor, pentru merite 
deosebite conferindu-i-se titlul de “Profesor universitar emerit”. Excelenta sa pregătire 
profesională, precum şi ataşamentul faţă de bolnav au fost apreciate acordându-i-se şi 
titlul de “Medic emerit” în 1973. 

A fost numit de două ori decan al Facultăţii de Medicină, acoperind o perioada de 
timp de aproape 15 ani. În calitate de decan, iar mai tîrziu de secretar ştiinţific al 
Senatului Institutului de Medicină şi Farmacie, a ştiut să menţină o atmosfera de 
seriozitate şi echilibru. 

Nicolae Costinescu a condus clinica O.R.L. de la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iaşi 
peste 25 ani, din 1948 până în 1974. 

Clinica O.R.L. din Iaşi, fiind şi for metodologic pe Moldova, trebuia să rezolve 
numeroase cazuri dificile trimise din toate judeţele Moldovei. A abordat plin de curaj 
aspecte de patologie O.R.L., realizându-le în premieră naţională; astfel, a fost singurul 
specialist din ţară care a abordat chirurgical stenozele cicatriceale postcaustice farino-
laringo-esofagiene care necesitau, pe lângă un act chirurgical dificil şi de mare fineţe, şi o 
îngrijire minuţioasă, de lungă durată a bolnavilor. A fost un pasionat al chirurgiei 
cevicale în general şi, în special, al celei tumorale laringiene încât, la acea vreme, era 
considerat cel mai bun specialist din ţară în acest domeniu. 

Profesorul Nicolae Costinescu a fost promotorul evidărilor ganglionare cervicale 
funcţionale, care ar fi putut să-i poarte numele în literatură, şi nu numele spaniolului 
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Suarez, dacă ar fi publicat rezultatele imediat. A realizat operaţii de mare fineţe şi 
dificultate numai cu bisturiul şi foarfecele, în timp ce în lume se utiliza aparatură 
sofisticată; ar fi dorit să abordeze şi alte capitole mai noi ale specialităţii, dar nu a reuşit 
datorită dotării precare.  

Nicolae Costinescu a desfăşurat şi o remarcabilă activitate ştiinţifică, concretizată 
prin elaborarea a peste 150 lucrări şi studii, rapoarte, comunicări ştiinţifice, a unor 
valoroase manuale sau prin participarea la diverse manifestări ştiinţifice cu caracter 
naţional sau internaţional. Astfel, în anul 1956 a publicat un valoros curs de 
otorinolaringologie, apreciat de studenţi şi de medicii secundari din ţară. Ulterior, în anul 
1964, a coordonat redactarea unui tratat unic pe ţară de otorinolaringologie dedicat 
medicilor specialişti, în care descrie patologia laringiană. În 1965 a publicat, împreună cu 
un colectiv de profesori din principalele centre universitare ale ţării, “Manualul unic 
O.R.L. pentru studenţi”. Având o experienţă practică bogată, Nicolae Costinescu a putut 
elabora numeroase lucrări care se refereau la cele mai diverse aspecte ale patologiei de 
specialitate O.R.L., începând cu procesele infecţioase şi terminând cu cele tumorale. 

Profesorul Nicolae Costinescu avea o mare experienţă în rezolvarea complicaţiilor 
endo- şi exocraniene, ale otitelor şi otomastoiditelor, o parte importantă a lucrărilor 
elaborate, în special în perioada de început, tratând meningitele, abcesele cerebrale şi 
cerebeloase, tromboflebitele sinusului lateral şi septicemiile, paralizii de facial, labirintite 
cu punct de plecare otomastoidian. Mai târziu, în anul 1970, a elaborat un studiu asupra a 
peste 900 cazuri de asemenea complicaţii rezolvate, pe care le-a prezentat la Consfătuirea 
de Otorinolaringologie din Bucureşti, constatând cu acest prilej că studiul cupridea tot 
atâtea cazuri câte fuseseră studiate în restul ţării.  

În perioada 1950-1965, prof. Nicolae Costinescu a elaborat numeroase lucrări ce 
se refereau la complicaţiile infecţioase loco-regionale şi la distanţă ale anginelor acute 
sau la prezenţa corpilor străini faringo-esofagieni (adenoflegmoane laterocervicale, 
mediastinite, tromboflebite de venă jugulară, septicemii). Începând cu 1957, majoritatea 
lucrărilor ştiinţifice publicate sau comunicate s-au referit la tumorile benigne şi maligne 
ale căilor aero-digestive superioare sau ale regiunii cervicale, remarcându-se, în special, 
studiul tumorilor maligne laringiene de care a fost pasionat până la sfârşitul vieţii. 
Nicolae Costinescu era considerat cel mai bun specialist din ţară în această ramură a 
specialităţii, în care, de altfel, şi-a îndrumat şi colaboratorii apropiaţi. Un alt domeniu de 
care a fost intens preocupat şi pasionat a fost cel al stenozelor cicatriceale faringo-
laringo-esofagiene postcaustice în care a fost pionierul abordării chirurgicale ale acestora 
şi practic singurul specialist din ţară care le efectua.  

Specialitatea de otorinolaringologie având şi o patologie de graniţă cu medicina 
internă, chirurgia generală, chirurgia oro-maxilo-facială, oftalmologia, neurologia şi 
neurochirurgia, cazuistica prezentată necesita consulturi interclinice de dificultate la care 
Nicolae Costinescu răspundea cu promptitudine şi bunavoinţă. 

Preocupat de aceste cercetări interdisciplinare, Nicolae Costinescu a elaborat o 
serie de lucrări în colaborare cu specialişti din aceste domenii, culminând cu organizarea, 
la iniţiativa lui, a unei consfătuiri de oto-neuro-oftalmologie la Piatra-Neamţ, în 1974, la 
care a prezentat un foarte dens şi interesant raport, cerut imediat pentru a fi publicat şi 
difuzat în întreaga masă de specialişti otorinolaringologi, oftalmologi, neurologi, 
neurochirurgi. A participat activ la aproape toate consfătuirile de otorinolaringologie 
organizate în ţară în perioada 1950-1974 prin întocmirea de rapoarte, corapoarte, 
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comunicari, având ca tematică studiul hipoacuziilor la adult şi copil, tumorile la copii, 
tumorile laringelui, otopatiile supurate şi nesupurate, tratamentul supuraţiilor rinosinuzale 
etc. De asemenea, a participat la diverse consfătuiri internaţionale organizate la Praga 
(1956), Varşovia (1951), Leipzig (1960), Copenhaga (1964), Bonn (1969). În anul 1971 a 
prezentat două conferinţe la Institutul “Gustave Roussy” din Paris în probleme de 
carcinologie de specialitate; în 1972 a făcut parte dintr-o delegaţie ministerială pentru 
încheierea de contracte ştiinţifice cu Universitatea din Ulm (R.F.G.), iar în 1974 a 
participat la Congresul latin de otorinolaringologie de la Roma. Drept recunoaştere a 
meritelor ştiinţifice a fost ales în anul 1972 preşedinte al Societăţii de Medici şi 
Naturalişti din Iaşi, iar în 1973 preşedinte al Societăţii Naţionale de O.R.L. 

A încetat din viaţă la 4 august 1974.  
 
 
 
 

V. Costinescu 
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DIGESTIVE SURGERY 
Vol. 24, Nr. 4, 2007 

 
 

Numărul 4 al revistei Digestive Surgery, 
este dedicat tehnicilor de rezecţie hepatică, care 
scad cantitatea de sânge pierdută intraoperator. 
A fost introdus astfel termenul de „bloodless 
liver resection”. Acest tip de rezecţie hepatică 
poate fi realizat cu metode de distrucţie focală 
prin hipertermie (radiofrecvenţă), prin aplicarea 
de staplere sau dispozitive tip Ligasure®. 
Articolele din acest număr tratează diferitele 
tehnici de rezecţie atât din punct de vedere al 
procedeului chirurgical propriu-zis (complicaţii 
intraoperatorii, morbiditate şi mortalitate 
postoperatorie etc.) cât şi impactul acestora 
asupra fiziologiei hepatice şi evoluţiei 
postoperatorii. Prezentăm în continuare sumarul 
revistei: 
 
 
 
 
Bloodless Liver Resection (editorial) 
van Gulik, T.M.; Dervenis, C. 

 
Hemostatic Alterations in Liver Disease: A Review on Pathophysiology, Clinical 
Consequences, and Treatment 
Lisman, T.; Leebeek, F.W.G.  
 
Impact of Blood Loss on Outcome after Liver Resection 
de Boer, M.T.; Molenaar, I.Q.; Porte, R.J. (Groningen) 
 
Bloodless (Liver) Surgery? The Anesthetist’s View 
Hofland, J.; Henny, C.P. 
 
Vascular Occlusion Techniques during Liver Resection 
van Gulik, T.M.; de Graaf, W.; Dinant, S.; Busch, O.R.C.; Gouma, D.J. 
 
Aprotinin and Nafamostat Mesilate in Liver Surgery: Effect on Blood Loss 
Pereboom, I.T.A.; de Boer, M.T.; Porte, R.J.; Molenaar, I.Q.  
 
Use of Topical Hemostatic Agents during Liver Resection 
Berrevoet, F.; de Hemptinne, B. 
 
Prevention of Biliary Leakage after Partial Liver Resection Using Topical Hemostatic 
Agents 
Erdogan, D.; Busch, O.R.C.; Gouma, D.J.; van Gulik, T.M. 
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The Use of Endo-GIA Vascular Staplers in Liver Surgery and Their Potential Benefit: A 
Review 
Schemmer, P.; Friess, H.; Dervenis, C.; Schmidt, J.; Weitz, J.; Uhl, W.; Büchler, M.W. 
 
A Radiofrequency-Assisted Minimal Blood Loss Liver Parenchyma Dissection 
Technique 
Milićević, M.; Bulajić, P.; Žuvela, M.; Dervenis, C.; Basarić, D.; Galun, D. 
 
Bloodless Liver Resection Using Radiofrequency Energy 
Ayav, A.; Jiao, L.R.; Habib, N.A. 
 
Experience with TissueLink ™ – Radiofrequency-Assisted Parenchymal Division 
Hutchins, R.; Bertucci, M. 
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ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY 
Vol. 14, Nr. 9, 2007 

http://www.annalssurgicaloncology.org 
 
 

Impact of Cytoreductive Surgery and 
Hyperthermic Intraperitoneal Chemo-therapy 
on Systemic Toxicity  
Shigeki Kusamura, Dario Baratti, Rami Younan, 
Barbara Laterza, Grazia Daniela Oliva, 
Pasqualina Costanzo, Myriam Favaro, Cecilia 
Gavazzi, Federica Grosso, and Marcello Deraco. 
Department of Surgery, National Cancer Institute of Milan, 
Via Venezian 1, 20133, Milano, Italy 

 Introduction: The purpose of this study was to analyze 
the postoperative systemic toxicity and procedure-related 
mortality (PRM) of cytoreductive surgery (CRS) and 
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in the 
treatment of peritoneal surface malignancies (PSMs). 
Patients and methods: A total of 242 (84 males/158 
females) patients with PSM underwent 247 consecutive 
procedures. The mean age was 52 years (range 22–79). 
CRS was performed using peritonectomy procedures. The 
HIPEC technique through the closed abdomen was 
conducted with cisplatin (CDDP 25 mg/m2/l of 

perfusate)+mitomycin C (MMC 3.3 mg/m2/l perfusate) or CDDP (43 mg/l perfusate)+doxorubicin (Dx 15.25 
mg/l perfusate) at 42.5°C. These dosages were reduced by 30% when the patient had received systemic 
chemotherapy before the CRS+HIPEC. Systemic toxicities were graded according to the NCI CTCAE v3 
criteria. Results: G3-5 systemic toxicity rate was 11.7 % and adverse events were bone marrow suppression, 13; 
nephrotoxicity, 14; neutropenic infection, 2 and pulmonary toxicity, 1. Independent risk factors for G3-5 
systemic toxicity after multivariate analysis were a dose of CDDP for HIPEC of 240 mg or more (OR 2.78, CI 

95% 1.20–6.45) and CDDP+Dx schedule for HIPEC (OR 2.36, CI 95% 1.02–5.45). PRM was 1.2%. 
Conclusions: CRS+HIPEC presented acceptable systemic toxicity and PRM rates. Independent risk factors for 
systemic toxicity were the CDDP+Dx schedule and CDDP dose for HIPEC. 

Palliative Resection of Colorectal Cancer: Does It Prolong Survival?  
Renato Costi, Antonio Mazzeo, Davide Di Mauro, Licia Veronesi, Giuliano Sansebastiano, 
Vincenzo Violi, Luigi Roncoroni, and Leopoldo Sarli. Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Università di Parma, Parma, Italia 

Background: It is still a matter of debate as to whether resective surgery of the primary tumor may prolong the 
survival of patients affected by incurable colorectal cancer (CRC). The main goal of this retrospective study, 
carried out on patients not undergoing any therapy other than surgery, was to quantify the benefit of primary 
tumor removal in patients with differently presenting incurable CRC. Methods: One hundred and thirty 
consecutive patients were operated on for incurable CRC (83 undergoing resective and 47 non-resective 

procedures). With the purpose of comparing homogenous populations and of identifying patients who may 
benefit from primary tumor resection, the patients were classified according to classes of disease, based on the 
"metastatic pattern" and the "resectability of primary tumor." Results: In patients with "resectable" primary 
tumors, resective procedures are associated with longer median survival than after non-resective ones (9 months 
vs 3). Only patients with distant spread without neoplastic ascites/carcinosis benefit from primary tumor removal 
(median survival: 9 months vs 3). Morbidity and mortality of resective procedures is not significantly different 

from that of non-resective surgery, either in the population studied or in any of the groups considered. 
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Conclusions: Palliative resection of primary CRC should be pursued in patients with unresectable distant 
metastasis (without carcinomatosis), and, intraoperatively, whenever the primary tumor is technically resectable. 

Update of Carcinoembryonic Antigen Radioimmunotherapy with 131I-Labetuzumab 
After Salvage Resection of Colorectal Liver Metastases: Comparison of Outcome to a 
Contemporaneous Control Group. 
Torsten Liersch, Johannes Meller, Michael Bittrich, Bettina Kulle, Heinz Becker, and David 
M. Goldenberg. Department of General Surgery, University of Göttingen, Göttingen, Germany 

Background: We tested whether adjuvant radioimmunotherapy (RAIT) given after R0 resection of liver 
metastases (LM) of colorectal cancer is safe and can improve survival. Resection of LM from colorectal cancer is 
the standard of care in this setting, yet two thirds will eventually relapse, and adjuvant systemic chemotherapy 

has failed to improve survival. Methods: Twenty-three patients who underwent R0 resection for LM of 
colorectal cancer received a dose of 40 to 60 mCi/m2, 131I-labetuzumab, a humanized monoclonal antibody 
against carcinoembryonic antigen. Safety (n = 23), disease-free survival, and overall survival (n = 19) were 
analyzed, and efficacy was then compared retrospectively with a similar contemporaneous group of control 

patients (n = 19) treated at the same institution during the same time period but without RAIT. Results: At a 
median follow-up of 91 months (95% confidence interval [CI], 68.0 months to infinity), the median overall 

survival for RAIT patients was 58.0 months (95% CI, 55.0 months to infinity), versus 31.0 months (95% CI, 26.0 
months to infinity) at a 51-month median follow-up for the controls (P = .032). The median disease-free survival 
for RAIT patients was 18.0 months (95% CI, 11.0–31.0 months), versus 12.0 months (95% CI, 6.5–27.0 months) 
for the controls (P = .565). Corresponding survival rates (Kaplan-Meier analyses) were estimated to be 94.7% at 
1 year, 78.9% at 2 years, 68.4% at 3 years, and 42.1% at 5 years with RAIT and 94.7%, 68.4%, 36.8%, and 
15.8%, respectively, for the controls. RAIT was beneficial independently of bilobar involvement, size and 
number of LM, or resection margins. Transient myelosuppression was the principal adverse effect. Conclusions: 
This first evidence of a promising survival advantage of adjuvant RAIT after long-term follow-up of colorectal 
cancer patients given salvage resection of LM warrants confirmation in a prospective randomized trial. 

The Hypoxic Environment in Tumor-Stromal Cells Accelerates Pancreatic Cancer 
Progression via the Activation of Paracrine Hepatocyte Growth Factor/c-Met Signaling. 
Takao Ide, Yoshihiko Kitajima, Atsushi Miyoshi, Takao Ohtsuka, Mayumi Mitsuno, Kazuma 
Ohtaka, and Kohji Miyazaki. Department of Surgery, Saga University Faculty of Medicine, Saga, Japan 

Background: Pancreatic cancer is one of the representative solid tumors, in which the hypoxic 
microenvironment plays a crucial role in malignant progression. We previously demonstrated that tumor-stromal 
interaction under hypoxia enhances the invasiveness of pancreatic cancer cells through hepatocyte growth factor 

(HGF)/c-Met signaling. Methods: We investigated the immunohistochemical expression of hypoxia inducible 
factor-1  (HIF-1 ) c-Met, and HGF in both cancer and stromal cells using 41 pancreatic cancer tissue 
specimens, and tried to identify any correlations with the clinical features and survival. Results: Positive staining 
for HIF-1  was observed in both pancreatic cancer and the surrounding stromal cells in more than 30% of the 
cases, and it significantly correlated with lymph node metastasis (P < .05). A significant correlation was 
observed between the expression of HIF-1  and HGF in stromal cells (P < .05). In addition, the c-Met expression 
in cancer cells was found to significantly correlate with the HGF expression in not only cancer but also stromal 
cells. The disease-free survival rates of the patients with HIF-1  in cancer, stromal, c-Met in cancer, and an HGF 
expression in stromal cells was significantly worse than those without such expressions (P < .05). Conclusions: 
These data suggest that the HGF/c-Met signaling via HIF-1  may therefore negatively affect the prognosis in 

patients with pancreatic cancer, and targeting tumor stroma under hypoxia might thus be potentially useful as a 
novel therapy for this cancer. 

 
 
 



Recenzii                                                                               Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2007, Vol. 3, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 401

OSTEOSINTEZA MINIM INVAZIVĂ CU PLĂCI ÎN FRACTURILE 
FEMURULUI DISTAL 

Paul Dan Sîrbu 
Casa de editură Venus, 2007, 165 pagini 

 
Fracturile femurului distal reprezintă 

un capitol deosebit de important şi în acelaşi 
timp controversat din patologia traumatică. 
Consider astfel lucrarea d-lui dr. Paul Dan 
Sîrbu ca binevenită în peisajul medical 
ortopedic românesc, efortul autorului de a 
clarifica acest aspect al traumatologiei 
moderne fiind demn de apreciat. 

Pornind de la tratamentul conservator 
(dificil şi urmat de multe complicaţii, fiind 
acceptat doar în anumite condiţii) autorul 
prezintă gradat diverse tipuri de implante 
specifice acestor fracturi, începând cu cele 
clasice şi terminând cu plăcile cu contact 
limitat şi plăcile blocate. 

De fapt, scopul acestei monografii 
este abordarea unui subiect de ultimă oră în 
traumatologia mondiala, frecvent dezbătut 
la congresele naţionale şi internaţionale: 
osteosinteza minim invazivă cu plăci. Este 
meritul Dr. Paul Dan Sîrbu de a realiza o 
clasificare şi o prezentare bine documentată 
a acestui tip de osteosinteza (bazată pe 241 
titluri bibliografice), o premieră în literatura 
de specialitate românească. 

Deşi este efectuat numai pe 32 de pacienţi, studiul clinic realizat de autor reprezintă un 
exemplu de perseverenţă şi seriozitate. Capitolul subliniază avantajele osteosintezei  minim 
invazive cu placi, comparativ cu tehnicile tradiţionale (o mai bună şi rapidă consolidare, cu o 
frecvenţă mai mică a complicaţiilor). Studiul este cu atât mai interesant cu cât aceste tehnici 
chirurgicale au fost introduse de autor în premieră naţională la Iaşi şi publicate în reviste de 
specialitate sau comunicate la congrese naţionale şi internaţionale. Remarc astfel prezenţa a 
18 cazuri speciale bogat ilustrate imagistic precum şi calitatea analizei statistice. 

Iconografia este excepţionala, cuprinzând imagini originale, majoritatea de tip colaj, 
reprezentări de modelare tridimensională pentru capitolele de anatomie, biomecanica, 
clasificare, implante şi tehnici chirurgicale. Ceea ce impresionează cu adevărat este 
prezenţa unui CD ataşat în care cititorul regăseşte în imagini statice şi fişiere video 
exemplificări ale tehnicilor minim invazive descrise. 

Îl felicit pe autor pentru această lucrare de referinţă pe plan naţional dar şi pentru 
curajul abordării practice şi perfecţionării unor tehnici chirurgicale minim invazive cu plăci 
cu care foarte puţini autori din străinătate au experienţă. 

 
 

Acad. Prof. Dr. Nicolae Gorun 
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ACTUALITĂŢI DESPRE 
FISTULELE DIGESTIVE POSTOPERATORII 

- ETIOPATOGENIE, DIAGNOSTIC SI TRATAMENT - 
Mirela-Patricia Sîrbu-Boeţi 

Editura Medicală Celsius, Bucureşti, 2006, 382 pagini, ISBN 973-86165-9-X 
 

A apărut la editura Celsius lucrarea Actualităţi 
despre fistulele digestive postoperatorii, etiopatogenie, 
diagnostic si tratament semnată de asist univ. dr. Mirela-
Patricia Sîrbu-Boeţi, medic primar chirurg la Centrul de 
Chirurgie Generală şi Transplant hepatic - Institutul Clinic 
Fundeni .  

Cartea este structurată pe 10 capitole şi cuprinde 
numai puţin de 457 de indici bibliografici.. După capitolele 
de introducere, istoric şi consideraţii generale sunt tratate 
aspectele de etiopatogenie, diagnostic şi tratament a 
fistulelor digestive, după care, autoarea tratează aspecte 
particulare ale fistulelor esofagiene, gastroduodenale, 
intestin subţire şi colice, abordând astfel, întreaga paletă de 
fistule digestive. Ultimul capitol este rezervat concluziilor. 
Fiecare capitol este structurat didactic, cu informaţii bine 
structurate, sintetic. În această lucrare autoarea prezintă un 
studiu clinic retrospectiv în perioada 2000-2003, în care au 

fost trataţi la Institutul Clinic Fundeni, 103 pacienţi cu fistule digestive postoperatorii  şi sunt 
prezentate cazuri clinice pentru a puncta diferite aspecte semnificative ale acestei redutabile 
complicaţie postoperatorie. Cartea este bogat ilustrată cu imagini color, documente 
radiologice, mare parte din colecţia Centrului de Chirurgie Generală şi Transplant hepatic - 
Institutul Clinic Fundeni, schiţe efectuate de către autoare sau reproduceri după importante 
publicaţii. 

Această monografie vine în sprijinul chirurgilor care se confruntă cu o fistulă digestivă 
postoperatorie, complicaţie gravă, datorită consecinţelor hipovolemice, dezechilibrelor 
metabolice şi acido-bazice, subnutriţiei severe, imunosupresiei, tulburărilor psihice, creşterii 
perioadei de spitalizare şi a costurilor. Fistulele digestive postoperatorii se asociază cu o rată 
mare de complicaţii şi decese. Procedurile terapeutice pot fi conservatoare sau chirurgicale. În 
lucrare sunt definite clar indicaţiile chirurgicale şi momentul intervenţiei la pacientul cu 
fistulă digestivă postoperatorie. Abaterea de la aceste indicaţii, grăbirea sau întârzierea 
intervenţiei chirurgicale se pot dovedi nefaste pentru pacient. În această carte, Dr. Sîrbu-Boeţi 
prezintă o metodă originală de tratament conservator, metodă ocluzivă cu Gelaspon® a fistulei 
digestive externe, prin care au fost tratate cu succes 6 cazuri, în premieră naţională şi 
internaţională, dar „trebuie să recunoaştem că în definitiv, noi, medicii, încercăm tot ce ne stă 
în putere să ajutăm organismul bolnav, însă - în ultimă instanţă - acesta supravieţuieşte numai 
dacă este în stare să se ajute singur.” 

Nu în ultimul rând, nu se poate să nu remarcăm amprenta pe care o poartă acestei 
lucrări, cea a distinsului Prof. dr. Irinel Popescu, al cărui eminent discipol este dr. Mirela-
Patricia Sîrbu-Boeţi. 

 
Dr. A. Vasilescu 
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SUBSTITUENŢII DE OS ÎN TRATAMENTUL DEFECTELOR OSOASE 
Robert-Ioan Mihăilă, Heinz Redl, Dinu Antonescu, Nikolaus Schwarz, Paul-Dan Sârbu 

Casa de editură Venus, 2006, 154 pagini 
 

Tratamentul defectelor osoase de diferite 
cauze, rămâne o problemă dificilă şi o provocare 
pentru chirurgul ortoped. Defectele minore 
epifizo-metafizare sau diafizare şi până la marile 
pierderi de substanţă osoasă, precum cele rezultate 
din rezecţiile tumorale, se întâlnesc frecvent în 
practica medicală. 

Modalităţile lor de rezolvare sunt multiple, 
variate şi relativ complicate. Gama terapeutică se 
extinde de la clasica autogrefa capabilă numai de 
rezolvări limitate, la allogrefe, legate şi de 
existenţa unei costisitoare bănci de ţesut osos şi 
până la heterogrefe (xenogrefe), cu dificultăţi de 
preparare, cu riscul unor transmisii virale sau 
septice precum şi cu pierderea specificităţii 
antigenice. 

În clinică, ultimele remedii apărute, 
biomaterialele reparatorii sau substituenţii de os, 
reprezintă în fond motivaţia monografiei 
respective. 

Deşi diferitele cercetări şi experienţe 
ştiinţifice din acest domeniu abundă, martoră fiind 
şi bibliografia conexă, aceşti înlocuitori ai grefelor 

nu au intrat încă, larg, în practica curentă. Scepticismul, parţial îndreptăţit, este în raport de 
tolerabilitatea lor, de posibilitatea de producere a unor relaţii chimice cu ţesutul osos, de 
depunere de os sau chiar de a realiza o osteoinducţie. 

În literatura medicală autohtonă lipsea o astfel de monografie referitoare la acest actual 
şi interesant subiect. Salutăm deci iniţiativa doctorului Robert Mihăilă şi a colaboratorilor săi 
precum prof. dr. Dinu Antonescu, ing. Popescu-Negreanu ca şi a celorlalţi valoroşi parteneri, în 
publicarea unei astfel de realizări editoriale. 

Cartea se bazează pe o bogată experienţă de cercetare clinico-experimentală personală 
ca şi pe o eficientă colaborare internaţională, româno - austriacă. Monografia cuprinde, printre 
altele, date semnificative despre istoricul tratamentelor lipsei de substanţă osoasă, despre 
diferitele tipuri de substituenţi, despre cercetări experimentale proprii asupra utilizării lor în 
defecte osoase circulare şi segmentare şi precizări asupra evaluării radiologice, 
histomorfometrice şi biomecanice. Concomitent se conturează procesul indicaţiilor şi utilizării 
terapeutice după caz, precum şi rezultatele experienţei clinice austriaco - româneşti. 
Prezentarea posibilităţilor de utilizare a acestor substituenţi curativi în practica curentă poate fi 
considerată un ghid terapeutic deosebit de util pentru medicul specialist, bazele teoretice şi 
experimentale fiind în măsură să-l edifice şi să capete o înţelegere ştiinţifică a deciziei 
terapeutice.  

Apreciez că monografia prezentă poate deveni indispensabilă pentru ortopezi şi pentru 
alţi chirurgi (din chirurgia maxilo-facială, neurochirurgie) implicaţi în această complexă şi 
importantă actualitate terapeutică.  

 
O.Al. Medrea 
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MANAGEMENT ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE 
Constantin Etco  

Editura Epigraf, Chişinău, Republica Moldova, 2006, 862 pagini 
 
Tratatul reprezintă o noutate editorială de excepţie mult aşteptată de opinia medicală , 

el fiind consacrat „ ... învăţătorului şi îndrumătorului ..., ilustrului organizator al Ocrotirii 
Sănătăţii , savantului şi pedagogului, Marelui Patriot, Nicolae Testemiţanu”. 

Colectivul de coautori (opt la număr), specialişti recunoscuţi în managementul sanitar 
sub conducerea Profesorului Constantin Eţco au structurat Tratatul în 24 capitole. 

În capitolul 1 – Întroducere în Management. Evoluţia gândirii manageriale - sunt 
prezentate noţiuni generale despre Management; se încearcă, şi desigur, se reuşeşte a 
răspunde la întrebarea: „Ce este managementul ? Teorie sau practică, ştiinţă sau artă ?” 

În următoarele nouă capitole autorii abordează problema managementului sistemului 
sănătăţii, teoria dirijării ocrotirii sănătăţii, funcţiile managementului, elementele planificării 
sanitare, procesul decizional în conducere şi rolul comunicării. 

Începând cu capitolul 11 problema prioritară este rolul managementului în sistemul de 
sănătate. Autorii tratează problema din punct de vedere a psihologiei manageriale, 
creativitatea în management, etica managerială, managementul resurselor ş.a. 

Prezintă un interes deosebit managementul conflictelor şi al stresului. Se evaluează 
natura conflictului, cauzele şi se propun tehnici de soluţionare ale lor. 

Managementul financiar, una din problemele esenţiale ale dirijării unităţii sanitare, 
este un capitol important. Şi aici, autorii prezintă punctele cheie – informaţia, gestionarea şi 
eficienţa economico – financiară.  

În capitolul 20 se dau noţiuni despre calitatea serviciilor, metodica aprecierii calităţii, 
rezultatul final fiind refacerea sănătăţii pacienţilor. 

Capitolul 22 este dedicat sistemului informaţional al managementului, care stă la baza 
dirijării şi supravegherii indicilor principali ai dezvoltării sistemului sanitar . 

Un capitol aparte, cel de al 23-lea, prezintă managementul serviciilor medicale în 
cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Acest capitol este un ghid important 
pentru lucrătorii medicali. Aici se stipulează drepturile persoanelor asigurate, modul de creare 
a fondurilor de asigurări medicale. Se argumentează influenţa asigurărilor de sănătate la 
calitatea serviciilor şi oferirea unei autonomii financiare instituţiilor medicale. 

Capitolul final este consacrat practicii managementului, autorul propunând o serie de 
teste psihologice pentru folosirea în practica de dirijare. Testele sunt urmate şi de răspunsuri, 
ceea ce permite autocontrolul cunoştinţelor în domeniu. 

Micul dicţionar de termeni psiho-manageriali plasat pe un teren de 20 pagini este 
alfabetul managerial al fiecărui utilizator al acestui tratat. 

Bibliografia selectivă cuprinde 71 surse contemporane cu referire la autorii străini şi 
autohtoni. Cele 20 de anexe completează şi finalizează tratatul, subliniind caracterul practic al 
volumului apărut. 

Nu în ultimul rând, am sublinia calitatea editării şi prezentării, limbajul contemporan 
şi corect al ediţiei. Ne exprimăm convingerea că acest Tratat va fi de real folos studenţilor, 
rezidenţilor, medicilor practicieni, conducătorilor sistemului de sănătate - tuturor celor 
interesaţi în aprofundare cunoştinţelor în domeniul managementului sanitar. 

 
 

Gh.P. Ghidirim, R. Şcerbina, E. Târcoveanu 




