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TERAPIA CU AGENŢI BIOLOGICI ÎN BOALA INFLAMATORIE
INTESTINALĂ – PROFILUL PACIENTULUI
Cristina Cijevschi, Cătălina Mihai
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi
Centrul de Gastroenterologie şi Hepatologie
Spitalul Universitar “Sf. Spiridon” Iaşi
Bolile inflamatorii intestinale (BII) constituie o patologie mereu în actualitate,
atât prin creşterea constantă a incidenţei bolii Crohn (BC), cât şi prin progresele
diagnostice şi terapeutice [1]. Acestea din urmă au dus la necesitatea abordării
multidisciplinare a cazurilor de BII, în care doar o echipă format din gastroenterolog,
chirurg, radiolog, anatomopatolog, infecţionist, pneumoftiziolog poate realiza cu succes
managementul pacienţilor.
Agenţii biologici au revoluţionat practic abordarea terapeutică a pacienţilor cu
BII. Dacă în urmă cu câţiva ani ne propuneam pentru pacientul cu BC sau rectocolită
ulcero-hemoragică (RCUH) inducerea şi menţinerea remisiunii clinice, literatura
ultimilor ani vorbeşte despre aşa numita “deep remission” care presupune, pe lângă
remisiunea clinică şi biologică şi “vindecarea mucoasei” [2]. Acest ultim deziderat se
poate obţine cu ajutorul agenţilor biologici care, priviţi în această perspectivă, au
capacitatea de a modifica evoluţia şi istoria naturală a BII.
Piramida terapeutică clasică în BII porneşte de la derivaţi de 5 – aminosalicilic
(în RCUH), budesonid şi antibiotice (în BC) în formele uşoare şi moderate de boală,
trece apoi la corticosteroizi parenteral şi imunomodulatoare (azatioprină, metotrexat), în
“vârful” piramidei situându-se agenţii biologici şi terapia chirurgicală. Întrebarea
firească, în lumina celor enunţate anterior, este dacă a sosit momentul “inversării”
piramidei terapeutice, conform strategiei “top down” , prin introducerea precoce a
terapiei cu agenţi biologici.
Pe de o parte agenţii anti-TNF (infliximab, adalimumab, certolizumab)
acţionează ţintit pe mediatorii inflamaţiei intestinale şi şi-au dovedit eficienţa în
inducerea şi menţinerea remisiunii, în închiderea fistulelor, în manifestările
extraintestinale (artrite, pyoderma gangrenosum, eritem nodos), în reducerea
necesarului de corticosteroizi, a intervenţiilor chirurgicale şi spitalizărilor [3]. Mai mult
decât atât ei pot asigura vindecarea mucoasei şi pot modifica evoluţia bolii pe termen
lung. Pe de altă parte terapia biologică aduce cu sine costuri însemnate şi, nu în ultimul
rând, efecte secundare numeroase, dintre care infecţiile severe şi limfomul hepatosplenic cu celule T pot pune în primejdie viaţa pacientului [4].
Ghidurile şi protocoalele de terapie în BII (atât cele internaţionale cât şi
protocolul românesc) stipulează că terapia biologică este clar indicată la pacienţii cu BC
cortico-refractară sau cortico-dependentă, la cei refractari sau în caz de eşec al terapiei
imunmodulatoare, la cei cu fistule complexe, precum şi în RCUH refractară – forme
moderat-severe. Agenţii biologici sunt contraindicaţi în caz de infecţii (infecţii acute,
abcese sau infecţii latente netratate cum ar fi tuberculoza sau hepatita virală B), stenoze
fibroase, istoric de neoplazie sau boli limfoproliferative, insuficienţă cardiacă severă,
boli demielinizante [5-7].
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Există însă o categorie specială de pacienţi pe care ghidurile internaţionale îi
identifică ca având un prognostic nefavorabil la care introducerea precoce a terapiei
biologic ar putea influenţa evoluţia şi prognosticul bolii. Cercetările ultimilor ani se
focalizează pe identificarea parametrilor clinici, endoscopici, ai markerilor inflamatori,
serologici şi genetici care ar putea individualiza aceşti pacienţi.
Din punct de vedere clinic există numeroase studii care încearcă să definească
“BC disabilitantă” sau “BC severă”. Concluziile acestor studii arată că fumatul, vârsta
tânără la debut, boala extensivă, localizările “cu risc” (gastroduodenală, rectală),
interesarea ano-perianală, fistulele şi stenozele, nevoia iniţială de corticoterapie şi
manifestările extraintestinale (artrita, uveita, pyoderma gangrenosum) sunt principalii
factori de risc ai unui prognostic nefavorabil [8,9].
Există o strânsă legătură între activitatea endoscopică a bolii şi prognostic. În
BC prezenţa ulceraţiilor severe şi extinse se asociază cu un risc de colectomie de peste
50% după 8 ani de evoluţie [10]. Terapia biologică şi-a dovedit eficienţa la pacienţii cu
leziuni endoscopice severe (studiul SONIC a arătat remisiune la săptămâna 26 de
tratament cu infliximab la 50,5% din pacienţii cu leziuni endoscopice iniţiale
comparativ cu numai 33,3% la cei fără leziuni endoscopice) [11].
Markerii inflamatori nespecifici (VSH, fibrinogen, proteina C reactivă) nu şiau dovedit eficienţa în aprecierea evoluţiei bolii. În schimb, calprotectina fecală şi
lactoferina, în ciuda unei specificităţi reduse, pot evalua activitatea inflamatorie în BII şi
pot fi utilizate în monitorizarea terapiei şi ca marker surogat ai vindecării mucoasei [12].
În prezent se desfăşoară studii (CALM, ADACAL) care să stabilească rolul
calprotectinei în prognosticul BII.
Markerii serologici şi genetici se asociază în primul rând cu modul de evoluţie
al BII: titrul crescut de anticorpi pANCA semnifică un risc crescut de pouchită după
colectomie în RCUH, ASCA pozitivi (Ig G şi Ig A) se asociază cu evoluţie severă şi
necesar de chirurgie, Nod 2 creşte riscul de boală fibrostenozantă, IBD5, OCTN1 şi 2
semnifică asociere cu boala perianală, prezenţa Nod2/CARD 15 se corelează cu nevoia
precoce de chirurgie şi riscul crescut de recurenţă postchirurgicală [13,14].
Trebuie să subliniem faptul că în prezent nici unul din markerii clinici,
endoscopici, inflamatori, serologici sau genetici enunţaţi nu are putere discriminativă şi
nu poate individualiza singur pacienţii care necesită iniţierea precoce a terapiei
biologice. Indicaţiile şi contraindicaţiile “clasice” ale agenţilor - anti TNF sunt clar
stipulate în ghiduri şi protocoale. Decizia de “inversare” sau “accelerare” a piramidei
terapeutice în cazul pacienţilor cu prognostic nefavorabil trebuie luată de persoane
experimentate în terapia BII, care să pună în balanţă beneficiile vs riscuri pentru fiecare
pacient în parte. Se speră ca cercetările viitoare să identifice acei markeri biologici sau
genetici care ne vor ajuta să conturăm profilul pacientului ce necesită terapie biologică
în BII.
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DIAGNOSTIC LAPAROSCOPY IN COLORECTAL NEOPLASM (ABSTRACT): As for any
intraabdominal neoplasms, the adequate management of colorectal neoplasm mainly depends on the
accurate preoperative staging of the disease. Despite significant technical improvements, preoperative
imaging studies often fail to predict the presence of peritoneal carcinomatosis, lymph node metastases,
occult liver metastases or local spread and resectability of the tumor, which leads to many unnecessary
laparotomies with its related morbidity and consequently delaying the start of palliative or neoadjuvant
therapeutic protocols. These problems could be avoided by using diagnostic laparoscopy in association
with laparoscopic ultrasound, which is more accurate in detecting the intraabdominal disseminated tumor
spread as well as local tumor extent. The aim of this review is to highlight the importance of diagnostic
laparoscopy in the management of colorectal neoplasm and to discuss about its historic data, terminology,
indication and contraindications, advantages and disadvantages, technique, incidents and accidents and
possible complications of this very useful diagnostic method.
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INTRODUCERE
Diversificarea şi dezvoltarea din ultimii ani de zile a opţiunilor terapeutice în
cancerul colorectal a impus în primul rând existenţa unui diagnostic cât mai precis al
localizării leziunii şi al extensiei ei locale şi mai ales a diseminării neoplazice la
distanţă.
Managementul adecvat al neoplaziei rectocolonice implică stadializarea cât mai
precisă a leziunii în vederea alegerii tratamentului de elecţie chirurgical sau
chinioradioterapic specific fiecărui caz în parte, fie curativ ori paliativ. În pofida
progreselor tehnice realizate în ultimii ani, mijloacele de investigaţie imagistice
moderne cum ar fi ecografia transparietală, tomografia computerizată sau rezonanţa
magnetică nucleară, şi uneori chiar PET, au o sensibilitate ce nu depăşeşte de multe ori
80% în evaluarea diseminării neoplaziilor abdominale, în special a leziunilor
infracentimetrice [1].
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Acest fapt atrage după sine eşecul privind aprecierea preoperatorie adecvată a
bilanţului lezional şi implicit a rezecabilităţii tumorii, fapt care determină efectuarea
multor laparatomii inutile, cu toate complicaţiile ce decurg de aici şi/sau schimbarea
intraoperatorie a tacticii chirurgicale stabilie preoperator [1].
A fost meritul laparoscopiei diagnostice să umple golul lăsat în aprecierea
corectă a stadializării neoplasmelor colorectale dar şi a altor neoplazii abdominale.
Asocierea la ecografiei laparoscopice cu transductor flexibil liniar, care a căpătat avânt
în ultimii ani, a reprezentat un important pas înainte şi a înlăturat reproşul adus
laparoscopiei cu privire la feedback-ul tactil al tumorii cu care chirurgul era obişnuit în
chirurgia deschisă [1].
Dacă la mijlocul anilor ’90 mai erau încă destule voci medicale care puneau la
îndoială utilitatea şi siguranţa abordării laparosopice a patologiei maligne colorectale
comparativ cu chirurgia deschisă, după publicarea în ultimii ani a rezultatelor la distanţă
a unor largi trialuri multicentrice randomizate prospective COST [2], COLOR [3] sau
CLASICC [4,5], nimeni nu mai poate contesta fezabilitatea oncologică şi avantajele
unei astfel de abordări.
Rezultatele la distanţă ale acestor largi trialuri au demonstrat că îngrijorarea de
la începuturile introducerii laparoscopiei în managementul cancerului colorectal privind
o frecvenţă crescută a metastazelor de trocar este nejustificată, rata acestor metastaze
fiind comparabilă statistic cu cea a metastazelor parietale din chirurgia deschisă. Astfel,
o metaanaliză recentă [6] efectuată pe 12 studii randomizate relevante în chirurgia
laparoscopică pentru cancer colorectal publicate între anii 1990 şi 2011, având o
perioadă medie de follow-up de cel puţin 3 ani, a constatat o frecvenţă cumulativă a
metastazelor de trocar de doar 0,92 % (20 de cazuri din 2167 pacienţi) comparabilă
statistic cu cea a metastazelor parietale din lotul însumat de 1908 pacienţi cu rezecţii
colorectale deschise de 0,26 %.
Nu există nici un dubiu cu privire la valoarea deosebită diagnostică a
laparoscopiei în chirurgia generală, gastroenterologie şi oncologie [7], ori patologia
neoplazică colorectală se află tocmai la intersecţia domeniilor de interes ale acestor
specialităţi. Beneficiul maxim al procedurii ar fi dacă chirurgii ar putea utiliza de rutină
această facilitate diagnostică în activitatea lor mai ales că, precum se afirmă, chirurgia a
intrat deja într-o nouă eră, “era laparoscopiei”.
S-ar putea stabili cu certitudine diagnosticul într-un mod simplu şi sigur, ceea
ce-ar influenţa benefic managementul pacientului. Deasemenea, prin stabilirea cu
certitudine într-un mod miniinvaziv a invaziei locale sau metastazării peritoneale,
ganglionare sau hepatice a cancerului colorectal, s-ar putea evita în unele cazuri
depăşite chirurgical laparotomii inutile şi/sau efectua manevre paliative laparoscopice
de tipul colostomiei laparoscopice [8], s-ar reduce costurile totale ale tratamentului atât
prin reducerea morbidităţii şi recuperarea postoperatorie mai rapidă a pacientului, dar şi
prin faptul că s-ar putea limita folosirea ca metodă de diagnostic costisitoare financiar
imagistica medicală modernă [7], laparoscopia diagnostică fiind creditată ca având o
mai mare acurateţe în decelarea leziunilor neoplazice metastatice intraabdominale de
dimensiuni infracentimetrice decât generaţia curentă de computer tomografe [9].
Utilizarea laparoscopiei necesită echipament specific şi personal medical
specializat, dar trebuie spus că stăpânirea metodei laparoscopice ar trebui să fiu un
atribut al oricărui chirurg doritor să practice o chirurgie modernă, minim invazivă.
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DATE ISTORICE
Actul de naştere al acestei metode de investigaţie a abdomenului a fost semnat
de către George Kelling, care a realizat prima celioscopie în anul 1901 folosind un
cistoscop şi pneumoperitoneul cu aer, denumit plastic de către Wegner “emfizem
abdominal” [10]. La puţin timp după aceea, D.E. von Otto descrie un procedeu de
“iluminare şi inspecţie a cavităţii abdominale”, pe care îl denumeşte “ventroscopie”.
În 1944, Kurt Semm permite aplicarea mai facilă în practică a metodei prin
introducerea unui dispozitiv automat de insuflare a gazului intraperitoneal [11]. Este
meritul lui Fourestier de a îmbunătăţii laparoscopia prin introducerea în 1952 a sursei
de lumină “rece”, de xenon, evitând astfel un inconvenient major de până atunci,
arsurile viscerelor abdominale. Cel care avea să revoluţioneze însă metoda şi chirurgia
laparoscopică este fără îndoială chirurgul francez Dubois, care în 1988 a realizat
cuplarea laparoscopului la o cameră miniaturizată, transpunând astfel imaginea cavităţii
abdominale pe monitorul video TV şi deschizănd astfel drumul spre performanţele de
astăzi ale laparoscopiei [11]. Prima raportare a unei serii de 20 colectomii
laparoscopice a avut loc în septembrie 1991 de către Moises Jacobs et al. [12], care a
profeţit încă de atunci că laparoscopia colorectală va deveni în timp la fel de populară
precum colecistectomia laparoscopică.
TERMINOLOGIE
În practica clinică există mai multe aspecte ale utilizării laparoscopiei
(celioscopiei după terminologia franceză) cu suprapunerea sau sinonimia unor termeni
cum ar fi laparoscopia exploratorie, laparoscopia diagnostică şi laparoscopia de
stadializare.
Putem vorbim de o laparoscopie exploratorie atunci când intervenţia
chirurgicală este programată a se desfăşura laparoscopic şi ca timp iniţial după insuflare
şi introducerea laparoscopului se procedează la videoinspecţia întregii cavităţii
peritoneale cu scopul de a se descoperi şi alte leziuni noi sau metastaze la distanţă şi a
se stabili conduita terapeutica de urmat. Toate laparoscopiile terapeutice ar trebui să
includă ca prim timp laparoscopia exploratorie. Chiar şi atunci când diagnosticul
preoperator este “cunoscut” trebuie acordată toată atenţia explorării laparoscopice a
întregii cavităţi peritoneale pentru descoperirea leziunilor asociate ale altor organe.
Astfel, s-au raportat serii întregi de colecistectomii laparoscopice pentru litiază biliară la
care laparoscopia exploratorie prealabilă nu s-a efectuat cu atenţie, rezultatul fiind
diagnosticarea postoperatorie a unor afecţiuni care au fost ratate la momentul
colecistectomiei şi din care unele ar fi putut fi rezolvate laparoscopic atunci. Un studiu
din 2000, arăta că, dintr-un lot de 3425 de pacienţi colecistectomizaţi laparoscopic 10 au
fost diagnosticaţi între 1 săptămână şi 24 de luni postoperator cu neoplazii abdominale,
din care 3 cancere de sigmoid ce au ulterior rezecate dar şi 2 cazuri de cancer pancreatic
care erau la acel moment diagnostic depăşite chirurgical [13]. Alte studii, efectuate tot
pe loturi de colecistectomii laparoscopice (un act chirurgical relativ facil în care “se sare
pe leziune“ în dauna laparoscopiei exploratorii prealabile), relevau însumat 57 de
cancere intraabdominale nediagnosticate la momentul intervenţiei , din care 46 % erau
localizate pe colon, 30 % neoplasme gastrice şi 14 % cancere pancreatice [13-16].
Termenul de laparoscopia diagnostică se poate rezerva cel mai bine situaţiei în
care pacientul nu are un diagnostic stabilit cu certitudine sau explorările imagistice nu
sunt concludente, ceea ce ar fi apanajul, în cazul cancerului colorectal, a unor simptome
acute – abdomenul acut nontraumatic, care ar impune chirurgia de urgenţă.
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Evident o laparoscopie diagnostică realizează şi explorarea cavităţii peritoneale,
dar şi diagnostichează boala nu numai vizual dar şi histopatologic, prin efectuarea de
biopsii ale leziunilor suspecte. Totuşi, există şi situaţiile unor bolnavi cronici la care
imagistica nu poate stabili clar un diagnostic şi atunci se apelează ca o soluţie salvatoare
la laparoscopia diagnostică care ar putea releva un cancer de colon sau rect.
În fine un alt termen utilizat de articolele de specialitate este cel de laparoscopie
de stadializare (“staging laparoscopy”a autorilor anglo-saxoni) care se referă la
utilizarea metodei laparoscopice, de regulă în asociere cu ecografia laparoscopică,
pentru a stadializa cât mai exact un carcinom colorectal diagnosticat în prealabil
endoscopic şi imagistic dar la care extensia exactă intraperitoneală nu se cunoaşte cu
siguranţă. În acest mod se pot diagnostica metastaze hepatice colorectale şi/sau
peritoneale, în special cele de dimensiuni mici sau chiar o altă patologie asociată
abdominală, care a scăpat diagnosticului imagistic.
Noi vom folosi în continuare termenul generic de laparoscopie diagnostică (LD)
în care vom include după caz şi laparoscopia exploratorie sau de stadializare.
INDICAŢIILE LAPAROSCOPIEI DIAGNOSTICE
Vom aborda doar indicaţiile LD referitoare la cancerul colorectal cunoscut sau
suspectat. Acestea includ:
- stadializarea exactă conform clasificarii TNM a cancerului colorectal
(“staging laparoscopy”) şi stabilirea rezecabilităţii [11, 17-20]. Simpla LD
poate decela şi biopsia leziuni suspecte, posibil metastatice, de la nivel
peritoneal, ganglionar sau hepatic superficial. Combinaţia LD cu
ecolaparoscopia asigură poate cea mai precisă stadializare a acestei neoplazii
[21] atât prin aprecierea invaziei locale la nivelul peretelui intestinal şi/sau
invaziei în organele adiacente, cât şi prin aprecierea prezenţei adenopatiilor
ganglionare în limfonodulii regionali şi a metastazelor hepatice, inclusiv cele
intraparenchimatoase care scapă LD sau cele de dimensiuni mici care ar scăpa şi
imagisticii preoperatorii. Se poate realiza şi un control tip “second look” minim
invaziv la bolnavii operaţi în trecut pentru cancer colorectal, cu atât mai mult la
cei operaţi laparoscopic [22];
- pentru aprecierea sediului exact al leziunii neoplazice colonice sau rectale
superioare, fapt important în stabilirea tacticii operatorii. Cu excepţia rectului
subperitoneal, LD poate stabili exact locaţia pe cadrul colic a tumorii, ştiindu-se
faptul că endoscopia digestivă inferioară adesea localizează eronat tumora
neoplazică, în special în raport cu flexurile colonice [23]. Însă, în cazul
tumorilor de mici dimensiuni, situate posterior pe colon şi/sau fără expresie pe
seroasă, LD poate eşua în a le localiza. Acest impediment se poate rezolva prin
diverse artificii : colonoscopia intraoperatorie (dar i se reproşează faptul că
perturbă aranjarea câmpurilor operatorii, este consumatoare de timp iar distensia
aerică a cadrului colic ar face dificilă disecţia laparoscopică ulterioară);
laparoscopia asistată manual (“hand assisted-laparoscopy”), care ar aduce în
plus informaţii tactile, dar metoda nu aduce mari beneficii faţă de LD, este o
manevră ce impune un instrumentar special, nu a fost evaluată prin studii largi
randomizate, şi de aceea nu este foarte răspândită; “tatuarea” tumorii la
momentul colonoscopiei – injectarea unei cerneli speciale, eventual fluorescente,
la nivelul tumorii - fapt ce ar permite vizualizarea sub fasciculul de lumină al
laparoscopului, însă metoda nu ar asigura reuşita decât în 50% din cazuri [24].
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Aplicarea de clipuri radioopace la nivelul tumorii în momentul colonoscopiei,
ar reprezenta o metodă fiabilă [23] dar şi aplicarea tranductorului flexibil al
ecolaparoscopului pe cadrul colic cu efectuarea ecografiei laparoscopice
profitând şi de celelalte avantaje ale acestei metode [21].
în neoplasmul de rect mediu şi/sau inferior stenozant cu indicaţie de
radiochimioterapie neoadjuvantă atunci când laparoscopia poate stabili exact
extensia neoplazică intraperitoneală, preleva biopsii şi tot laparoscopic, la
vedere, se poate efectua colostomia sigmoidiană [8], sau după caz colostoma pe
transvers sau ileostoma; trebuie subliniat că utilizarea laparoscopiei nu
împiedică o rezecţie curativă a tumorii rectale după radiochimioterapie [25]. S-a
stabilit că indicaţia de efectuarea a unei stomii de degajare preiradiere pentru a
evita riscul unei ocluzii intestinale date de obstrucţia tumorală postiradiere este
atunci când lumenul rectal liber este mai mic de 1 cm [25]. Personal am folosit
această atitudine cu rezultate bune ori decâte ori am avut ocazia.
în urgenţă în abdomenul acut chirurgical nontraumatic, în special când
imagistica modernă nu ne este la îndemână, atunci când indicaţia operatorie
este clară dar diagnosticul incert sau mai ales când atât diagnosticul cât şi
decizia de intervenţie sunt incerte [26]. Nu de puţine ori, mai ales la pacienţii
vârstnici, vom diagnostica astfel un cancer colonic complicat. Folosirea LD în
aceste situaţii este însă o indicaţie relativă, unii autori considerând drept
contraindicaţie pentru laparoscopie carcinoamele ocluzive sau perforate [23], iar
în cazul ocluziei intestinale cu distensiei intestinală marcată existând un consens
de contraindicare a acestei metode [11,17,27].
în ascita de etiologie neprecizată [11], care ar putea fi apanajul unui cancer
colorectal avansat cu carcinomatoză peritoneală şi/sau metastaze hepatice
multiple; s-ar evita o laparotomie inutilă şi s-ar putea preleva lichid de ascită
pentru examen citobacteriologic sau biopsii pentru a se iniţia cât mai precoce
postoperator un eventual tratament oncologic paliativ sau neoadjuvant.
pentru prelevarea deliberată a unor biopsii hepatice sau peritoneale [19,20] în
cazul cancerelor colorectale avansate la care imagistica suspectează că sunt
depăşite chirurgical şi vrem şi o dovadă histopatologică a prezenţei metastazelor
pentru a se începe un eventual tratament polichimioterapic. Biopsia metastazelor
hepatice se poate face prin LD dacă sunt subcapsulare, vizibile sau percutanat,
sub ghidaj ecolaparoscopic, dacă sunt situate intraparenchimatos.
când nu există posibilitatea efectuării altor investigaţii imagistice performante
necesare stadializării neoplaziei colorectale.

CONTRAINDICAŢIILE LAPAROSCOPIEI DIAGNOSTICE
Contraindicaţiile absolute sunt contraindicaţiile anesteziei generale sub care
se efectuează laparoscopia: insuficienţa coronariană, insuficienţa cardiacă severă,
tulburările grave de ritm cardiac, insuficienţa respiratorie, hipertensiunea
intracraniană, glaucomul avansat [17]. Se mai pot include aici: coagulopatii severe
necorectate şi ciroza hepatică decompensată cu insuficienţa hepatică severă [11].
Totuşi anestezia generală se poate înlocui, în unele cazuri, cu anestezia peridurală înaltă
care ar avea avantajul reducerii durerilor postoperatorii.
Nu putem omite dintre contraindicaţii: refuzul pacientului pentru acestă metodă;
lipsa unui instrumentar specific adecvat şi funcţional; lipsa experienţei echipei
chirurgicale în laparoscopie.
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Contraindicaţiile relative ţin în mod specific de laparoscopie; sunt neuniform
acceptate de către autori şi impun conversia conversia în caz de eşec sau înlocuire
metodei cu o altă invastigaţie adecvată cazului. Este de preferat ca insuflaţia să se
efectueze la vedere în aceste situaţii. Contraindicaţiile relative includ:
- sarcina din ultimul trimestru cu distensia abdominală marcată [11].
- tumori maligne voluminoase, palpabile, cu invazie parietală cu sau fără invazia
organelor adiacente [17;23;23];
- distensia abdominală generalizată din unele ocluzii intestinale care nu permit
creearea camerei de lucru optime [17;27];
- suspiciune de periviscerita strânsă (abdomen “îngheţat”) sau aderenţe
peritoneale multiple, supraetajate care nu permit adezioliza laparoscopică
[17;23;27].
- contraindicaţii ce ţin de peretele abdominal la locul de inserţie al trocarelor :
cicatrici parietale extensive [28]; laparotomii multiple în antecedente - LD se
poate efectua totuşi, deşi tehnic mai dificil, prin insufaţia la distanţă de cicatricea
postlaparotomie; supuraţii parietoabdominale întinse ; hernii şi eventraţii
voluminoase [11]; obezitatea malignă [23;28];
- peritonitele vechi, neglijate şi/sau sepsis abdominal sever [11;27]
- cancerele obstructive şi perforate sunt contraindicaţii după unii autori [23], deşi
în cazuri selectate LD se poate folosi ca mijloc diagnostic cu atât mai mult cu cât
obstrucţia şi perforaţia sunt apanajul abdomenului acut la care diagnosticul
etiologic este de multe ori incert preoperator, iar cazul oricum necesită o
rezolvare chirurgicală.
AVANTAJELE LAPAROSCOPIEI DIAGNOSTICE
Multe din avantajele LD sunt în strânsă legătură cu utilizarea concomitentă a
ecolaparoscopiei:
- avantajele faţă de laparotomia exploratorie (avantajele abordului minim
invaziv) [17]: traumă parietală şi tisulară redusă; pierderi reduse de sânge;
dureri postoperatorii mult reduse; reluarea mai rapidă a tranzitului intestinal;
reducerea complicaţiilor parietale imputabile laparotomiei (supuraţii, eventraţii,
evisceraţii, etc.); lipsa constituirii sindromului aderenţial postoperator;
mobilizarea precoce a pacientului; externarea mai rapidă – de regulă, chiar
după 24 de ore dacă nu s-au efectuat şi alte gesturi terapeutice; beneficiu estetic.
- decelează prezenţa metastazelor peritoneale şi hepatice de dimensiuni mici
nedecelabile imagistic şi reduce rata laparotomiilor inutile cu până la 67 %
în unele serii [1;9;18;19;21;29]. Majoritatea studiilor arată că LD singură , dar
mai ales împreună cu ecografia laparoscopică, poate detecta leziuni metastatice
peritoneale şi hepatice infracentimetrice ale carcinoamelor colorectale care scapă
investigaţiilor preoperatorii, chiar de tip CT sau chiar RMN, scutind astfel
pacientul de trauma unei laparotomii programate pentru rezecţie curativă, cu
toate complicaţiile care ar putea decurge (supuraţii, evisceraţii,etc.). I se reproşa
metodei laparoscopice faptul că privează chirurgul de simţul tactil atât de util în
chirurgia deschisă. Acest inconvenient major a dispărut odată cu apariţia
ecografiei laparoscopice prin dezvoltarea tehnicilor de ultrasonografie de înaltă
frecvenţă adaptate laparoscopiei, care furnizează imagini detaliate, de rezoluţie
înaltă, a ţesuturilor neaccesibile la inspecţia laparoscopică [1] .

499

Articole de sinteză

-

-

-

-

-

-

-

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

consecutiv LD se pot efectua asociat manevre chirurgicale asistate
laparoscopic de tip jejunostomii sau, mai specific, colostomii [8]. Pentru
metastazele intraparenchimatoase hepatice LD este necesară obligatoriu
ecografia laparoscopică care pe lângă detectarea acestora poate ghida biopsierea
acestora [1;21]; permite biopsia metastazelor hepatice, peritoneale dar şi
ganglionare, recoltarea de lichid ascitic pentru citologie şi prin aceasta instituirea
unui tratament neoadjuvant sau pliativ adecvat [7;11;17;25];
îmbunătăţeşte stadializarea neoplasmului colorectal în asociere cu
ecolaparoscopia (frecvent, în sensul up-staging-ului ) prin aprecierea exactă a
parametrului M din clasificarea TNM (“staging laparoscopy”), permiţând şi
aprecierea corectă a rezecabilităţii acestuia, [1;9;11;18];
modifică tactica operatorie prin stabilirea exactă, singură sau în asociere cu
alte metode (vezi indicaţiile LD), a sediului exact al leziunii neoplazice de
colon şi rect superior sau prin decelarea eventualei invazii neoplazice locale
sau la distanţă. Abordul laparoscopic dă posibilitatea, pe lângă efectuarea unor
biopsii şi/sau ecografii laparoscopice, să se continue cu unele gesturi
chirurgicale, fie în sensul efectuării unei laparoscopii terapeutice radicale
(rezecţii radicale laparoscopice) sau paliative (derivaţii laparoscopice externe de
decompresie în cazul unor cancere stenozante- colostomie, ileostomie) [8;25],
fie a unei laparotomii dimensionată adecvat;
avantajele echipamentului video : înregistrări pe suporturi digitale în scop
ştiinţific sau medico-legal.
DEZAVANTAJELE LAPAROSCOPIEI DIAGNOSTICE
Abordul laparoscopic prezintă şi dezavantaje:
timp mai lung de ocupare al sălii operatorii , este un dezavantaj relativ care se
corectează odată cu căpătarea experienţei. Curba de învăţare se consideră a fi de
20 de colectomii laparoscopice, criteriul folosit în trialul multicentric randomizat
COLOR pentru selectarea chirurgilor participanţi la studiu [3]. În anumite cazuri
urgente, cum ar fi la pacienţii gravi din secţiile de terapie intensivă, există însă şi
posibilitatea efectuării LD direct la patul bolnavului [28];
mai costisitoare financiar şi prin timpul de ocupare al sălii de operaţie şi prin
cheltuielile cu echipamentul de laparoscopie. Totuşi, aceste cheltuieli pot fi
compensate comparativ cu laparotomia exploratorie printr-o morbiditate
postoperatorie mai redusă faţă de aceasta şi implicit o externarea şi integrare
socioprofesională mai rapidă, dar şi prin faptul că poate suplini efectuarea unor
investigaţii imagistice moderne dar scumpe, tip CT spiral, RMN, PET;
necesită selecţia adecvată a cazurilor (nu poate fi aplicată decât la anumiţi
pacienţi);
necesită echipament şi instrumentar special ca şi personal medical antrenat;
ca orice manevră invazivă (chiar dacă minim-invazivă) implică anumite
riscuri (vezi incidente şi accidente);
posibilitatea apariţiei metastazelor la locul de implantare al trocarelor sau a
minilaparotomiilor de extracţie, dar cu o incidenţă asemănătoare cu a
metasazelor parietale din chirurgia deschisă.
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Etiologia acestor metastaze este multifactorială un rol important avându-l
implantarea directă de celule tumorale la locul de extracţie a piesei tumorale,
contaminarea instrumentelor laparoscopice de lucru, manipulare inadecvată şi
excesivă cu traumatizarea tumorii, aerosolizarea celulelor neoplazice tumorale
prin intermediul pneumoperitoneului, “efectul de horn” la nivelul orificiilor de
trocar (“chimney effect”) sau o tehnic chirurgicală defectuoasă cu hemostază
precară. Trebuie subliniat încă odată că frecvenţa metastazelor parietale de la
nivelul orificiilor de trocar în cazul abordului laparoscopic în cancerul colorectal
este scăzută, conform datelor ultimelor studii multicentrice prospective
randomizate publicate recent (COST, COLOR şi CLASICC), aceasta variind
între 0,5–2,5 %, comparabilă cu cea din chirurgia deschisă (2-4;30).Astfel, mitul
laparoscopiei ca metodă “sigură”de însămânţare neoplazică parietală s-a dovedit
a fi nefondat.
INSTRUMENTAR
LD necesită un echipament comun pentru laparoscopie incluzând şi un
instrumentar adecvat:
- acul Veress sau trocar Hasson - pentru insuflaţie obişnuită sau deschisă;
- trocare de 10 mm şi de 5 mm (în funcţie de pensele folosite);
- laparoscop de 30 0 ;
- ace pentru prelevare de biopsii (core needle biopsy, fine needle biopsy, etc);
- canula de aspirare-irigare (necesară pentru evacuarea ascitei sau lavaj
peritoneal citologic, etc.);
- pense Grasper sau atraumatice
- cârligul electrod
- pensă bipolară, disector cu ultrasunete ori pensa Ligasure - pentru realizarea
hemostazei, disecţie sau adezioliză (opţional)
- sondă de ecografie laparoscopică (opţional)
În cazul minilaparoscopiei [7;11;26] tehnică adecvată urgenţelor şi cazurilor
grave din secţiile de ATI , se foloseşte instrumentarul special ce include trocare de 3
mm diametru.
Ca în orice procedură laparoscopică este necesară prezenţa la îndemână, alături
de instrumentarul specific laparoscopiei, a instrumentarului de chirurgie deschisă în
cazul necesităţii conversiei.
TEHNICA LAPAROSCOPIEI DIAGNOSTICE
LD este o metodă de investigaţie simplă şi destul de sigură în mâini antrenate,
dar care trebuie efectuată cu toată atenţia pentru a elimina orice posibil accident sau
complicaţie. Explorarea laparoscopică a cavităţii peritoneale trebuie să reprezinte nu
doar prima etapă clinică de învăţare a chirurgiei laparoscopice, dar şi primul timp
obligatoriu în orice operaţie de acest gen [11]. Vom schematiza în cele ce urmează
principalii timpi ai acesteia, adaptând prezentarea subiectului nostru de interes,
cancerul colorectal [7;11;22;28].
Insuflaţia şi creearea pneumoperitoneului se efecuează în modul cunoscut ca
la orice manevră laparoscopică cu acul Veress sau la vedere (eventual folosind trocarul
Hasson). În ultimul timp, personal am folosit în mod frecvent şi cu rezultate excelente
tehnica deschisă de introducere a trocarului scopic pentru mai multă siguranţă, mai ales
la abdomenul laparotomizat în antecedente.
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Trocarul scopic se introduce în marea majoritate a cazurilor supraombilical, dar
se poate introduce şi subombilical.În cazul abdomenului laparatomizat insuflaţia se va
realiza la distanţă de cicatricea operatorie, posibil în hipocondrul drept pe linia
medioclaviculară – punctul Murphy [11] sau în hipocondrul stâng în punctul echivalent.
În cazurile de distensie intestinală marcată, sau alte situaţii ce nu permit
insuflaţia la volume normale, presiunea pneumoperitoneului va fi evident mai mică
decât cea obişnuită care este de12 mmHg.
Dacă se vor efectua şi alte manevre (biopsii, ecografie laparoscopică) sau este
necesară adezioliza, se vor mai introduce şi alte trocare de dimensiunile necesare în
locurile corespunzătoare leziunii sau organului de explorat. Trocarele de lucru se vor
introduce prin transiluminarea peretelui sub control videoscopic; în prealabil se pot
infiltra cu diverse soluţii anestezice locale în scop antialgic postoperator toate punctele
de abord alese pentru introducerea trocarelor.
Explorarea cavităţii peritoneale trebuie să fie completă şi amănunţită, lucru
valabil pentru laparoscopia exploratorie din orice operaţie laparoscopică în pofida
“mirajului leziunii” ce face să nu acordăm atenţia cuvenită descoperirii unor leziuni
asociate nediagnosticate.
Această inspecţie a cavităţii peritoneale de multe ori nu se poate realiza doar cu
laparoscopul care oferă doar o “imagine de survol” a viscerelor abdominale [11]; este
necesară, precum am amintit, implantarea unor trocare ajutătoare (de regulă două –
pentru două pense de tracţiune sau una de tracţiune şi una de disecţie/hemostază ). Dacă
este cazul, în caz de aderenţe, se practică adezioliza laparoscopică folosind foarfeca
simplă sau cuplată la circuitul electric, cârligul electrod, disectorul cu ultrasunete, etc.
După o primă inspecţie de ansamblu a abdomenului, explorarea se va face
ordonat, conform unui protocol care să cuprindă toate cele patru cadrane abdominale şi
pelvisul, explorând şi zonele greu accesibile cum ar fi bursa omentală şi ajutându-ne
pentru explorare de poziţionarea adecvată a mesei operatorii.
Explorarea etajul supramezocolic se va face cu masa în poziţie antiTrendelenburg la 300 , rotată spre dreapta sau stânga dacă explorăm loja splenică sau
lobul drept hepatic; etajul submezocolic se explorează cu masa în poziţie
Trendelenburg, vizualizându-se micul bazin până la nivelul fundului de sac Douglas.
Etajul supramezocolic. Cu masa în poziţie Trendelenburg, ceea ce facilitează
mobilizarea marelui epiploon caudal, se explorează organele vizibile din hipocondul
drept: ficatul pe ambele feţe, numai segmentele posterioare scăpând directei vizualizări;
apoi, prin ridicarea feţei viscerale hepatice, vezica biliară, pediculul hepatic, porţiunea
antroduodenală şi flexura hepatică a colonului.
Se explorarează stomacul pe faţa anterioară şi joncţiunea esogastrică, pentru
aceasta fiind nevoie de ridicarea cu o pensă depărtătoare a lobului stâng hepatic. Pentru
vizualizarea feţei posterioare gastrice se creează o breşă avasculară în ligamentul
gastrocolic pătrunzându-se în bursa omentală şi astfel având acces şi la faţa anterioară a
pancreasului.
Se vor explora atent şi cupolele diafragmatice tapetate de peritoneu în
eventualitatea depistării unor metastaze la acest nivel. Apoi se trece la explorarea
cadranului abdominal superior stâng, inspectându-se splina (rotăm masa de operaţie
spre dreapta), coada pancreasului şi flexura stângă a colonului.
Etajul submezocolic. Pacientul fiind în decubit dorsal, rotat alternativ spre stânga
sau spre dreapta, se va explora marele oment şi intestinul subţire (derulându-l buclă cu
buclă de la valva ileocecală la unghiul Treitz).

502

Articole de sinteză

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

Se continuă apoi cu explorarea apendicului, ceco-ascendentului, colonului
transvers, descendent şi sigmoid. Prin transparenţa peritoneului se vor inspecta aorta
abdominală inferioară, bifurcaţia ei şi vasele iliace, eventual ureterele la indivizii slabi.
Inspecţia pelvisului necesită orientarea mesei în poziţie Trendelenburg, pentru
poziţionarea cranială a anselor intestinale. Se vor vizualiza rectul, vezica urinară, uterul,
trompele şi ovarele la femeie, acordându-se atenţie şi decelării unor leziuni metastatice
peritoneale sau lichid minim de ascită la nivelul cel mai decliv al cavităţii peritoneale,
fundul de sac Douglas (recoltându-se pentru ex. citologic). Se poate manipula rectul cu
pensele atraumatice laparoscopic sau, dacă pacientul se găseşte în poziţie ginecologică,
se poate mobiliza transanal folosind rectosigmoidoscopul rigid sau flexibil (ulterior este
posubilă explorarea endoscopică totală a colonului până la valva ileocecală). La femeie,
aflată în poziţie ginecologică, dacă este necesar se poate mobiliza facil uterul cu ajutorul
unui Hegar introdus transvaginal.
Pentru cancerul colorectal, mai ales în cadrul unei laparoscopii de stadializare, în
explorarea cavităţii peritoneale vom acorda atenţie mărită câtorva aspecte: decelării
locaţiei tumorii pe cadrul colic şi invaziei locale a acesteia, explorării ficatului,
peritoneului şi a adenopatiilor regionale.
Explorarea ficatului. Ficatul este primul organ parenchimatos care captează
atenţia laparoscopistului. Pentru detectarea unor metastaze la acest nivel, care ar
schimba prognosticul şi atitudinea terapeutică, explorarea acestuia trebuie să fie
minuţioasă. O bună imagine de ansamblu a ficatului se obţine ţinând laparoscopul la cca
5 cm depărtare, iar imaginile de detaliu prin apropierea camerei sau din rotiţa de zoom a
instrumentului. Se va vizualiza partea vizibilă a feţei diafragmatice a acestuia de-o parte
şi de alta a ligamentului rotund până la nivelul ligamentului falciform, apoi se va trece
la partea viscerală a acestuia folosindu-ne de o pensă depărtătoare.
Vom nota orice leziune suspectă, începând cu ciroza hepatică care, în fapt, este
subdiagnosticată prin metodele imagistice noninvasive. În cazul cirozei micronodulare
fără semne de hipertensiune portală, laparoscopia este considerată chiar metoda
princeps de diagnostic [11].
Căutarea metastazelor hepatice va fi principalul scop în exploarea ficatului întrun cancer colorectal. Morfologia metastazelor este variată : uneori apar ca “pete de
ceară” sau noduli albicioşi de dimensiuni variabile, diseminate sau confluente, alteori
sunt floride, dure, multiple sau unice. Decelarea lor obligă la efectuarea biopsiei
folosind ace speciale (Tru-cut, Menghini, Roholm-Iversen, etc.), pensa de biopsie sau
foarfecul (de preferat a se preleva un fragment tumoral de peste 0,5 cm necesar unui
examen histopatologic corect). Este necesară efectuarea ecografiei laparoscopice pentru
a detecta eventuale metastaze intraparenchimatoase, nevizibile la LD şi/sau nedetectate
nici preoperator. Se va avea în vedere evitarea lezării sau puncţionării unor formaţiuni
hepatice hemangiomatoase, identificate datorită aspectului caracteristic macroscopic,
când sunt subcapsulare, sau prin ecografierea cu examen Doppler (când sunt profunde),
datorită hemostazei foarte dificile la nivelul acestora.
Explorarea foiţelor peritoneului. Se vor căuta leziuni metastatice de tip
carcinomatoză peritoneală, în special cele de mici dimensiuni care ar scăpa altfel
diagnosticului imagistic; se va inspecta atent marele şi micul epiploon, peritoneul
visceral şi cel parietal, de la nivelul peritoneului diafragmatic până la nivelul fundului
de sac Douglas. Orice nodul suspect se poate exciza laparoscopic şi da la examenul
histopatologic.
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Se va recolta pentru examen citologic şi eventual bacteriologic, lichidul de
ascită întâlnit de regulă în Douglas; autorii japonezi au arătat însă că se pot pune în
evidenţă celule neoplazice în centrifugatul lichidului de lavaj peritoneal, ceea ce ar
semnifica diseminare tumorală intraperitoneală. Metoda este foarte simplă, fiind iniţial
descrisă în chirurgia deschisă pentru stadializarea cancerelor ovariene, gastrice şi
colorectale şi adaptată apoi pentru laparoscopie. În esenţă, constă în instilarea
intraperitoneală prin canula de aspirare-irigare a cca 200-300 ml ser fiziologic şi apoi
aspirarea acesteia la nivelul pelvisului [7].
Explorarea colonului şi rectului intraperitoneal se face începând de la cec spre
rect, din aproape în aproape, ajutându-ne dacă este necesar de două pense de tracţiune,
preferabil atraumatice tip Babcock, şi înclinând masa spre dreapta sau stânga în funcţie
de zona inspectată. Intestinul gros se poate vizualiza direct doar pe faţa sa anterioară,
explorându-se mai uşor segmentele mobile colon transvers şi sigmoid, decât cele fixe
cecoscendent şi colon descendent; o tumoră dezvoltată spre peretele posterior al acestor
segmente scapă de obicei vizualizării; şi tumorile mici fără expresie pe seroasă,
indiferent de localizare, pot fi greu de decelat. Vom folosi ecografia laparoscopică (Fig.
1) şi în aceste cazuri; deasemenea, pentru localizare exactă a tumorii, când nu o decelăm
vizual se practică colonoscopia intraoperatorie totală sub vizualizarea laparoscopului
(sub rezerva manipulării ulterioare mai dificile şi mai riscante a unui colon destins de
aer). Odată descoperită tumora se va stabili invazia în peretele intestinal sau organele
adiacente (parametru T) folosind ecografia laparoscopică, care ne poate arăta şi invazia
vasculară cu ajutorul examenului ecoDoppler. Dacă tumora are expresie pe seroasă (Fig.
2) se poate biopsia sau racla superficial cu o periuţă specială (“brush citology”). Este
posibilă încadrarea tumorii ca T4b, cu importanţă prognostică nefavorabilă, numai pe
baza găsirii de celule maligne în citologia din raclajul intraoperator al seroasei de
deasupra tumorii.

Fig. 1 Laparoscopie exploratorie cu
aplicarea sondei de ecografie laparoscopică
pe o tumoră de unghi hepatic

Fig. 2 Laparoscopie exploratorie ca timp
iniţial al chirugiei laparoscopice
Tumoră de joncţiune rectosigmoidiană

Explorarea grupelor ganglionare. Se poate realiza facil la indivizii slabi, fără
mezouri infiltrate grăsos. Pentru explorarea cu acurateţe şi decelarea adenopatiilor
patologice, în special cele peste 10 mm, este necesară însă utilizarea ecografiei
laparoscopice.
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Adenopatiile din grupele ganglionare paracolice se pot vizualiza mai facil la
nivelul arcadei marginale paracolice, iar cele intermediare pe traseul vaselor sangvine
care irigă segmentul colonic respectiv (Fig. 3,4). Au o semnificaţie prognostică
nefavorabilă adenopatiile din staţia centrală , de la originea arterei mezenterice din
aortă, vizibile pentru colonul stâng la nivelul emergenţei din aortă a mezentericei
inferioare. Decelarea unei adenopatii poate fi urmată de biopsierea ei, de preferat prin
disecţie laparoscopică şi excizia ganglionului întreg, ori prin puncţie ghidată vizual şi
ecografic folosind ace biopsice speciale heparinate (“fine needle aspiration citology”).

Fig. 3 Ecografie laparoscopică la acelaşi caz –
adenopatie metastatică la nivelul trunchiului a.
mezenterice inferioare (chenar)

Fig. 4 Ecografia laparoscopică decelează
prezenţa de adenopatii pe traiectul vaselor
colice drepte

Odată cu LD se pot efectua şi alte manevre asociate utile stadializării
neoplasmului colorectal amintite deja, cum ar fi biopsiile leziunilor suspecte hepatice,
peritoneale sau adenopatice, recoltarea lichidului de ascită sau de lavaj peritoneal,
ecografia laparoscopică sau chiar se va continua cu laparoscopie terapeutică (creearea
de stome etc.). Orice leziune suspectă hepatică sau peritoneală se va putea biopsia şi
trimite pentru examen histopatologic extemporaneu.
Efectuarea manevrelor asociate, în special biopsice, trebuie să se încheie cu
asigurarea unei hemostaze perfecte prin electrocoagulare şi, după caz, aplicarea locală
de pelicule hemostatice tip SurgicelR sau TachocombR. Controlul hemostazei este şi
unul din avantajele biopsiilor laparoscopice comparativ cu cele transparietale ghidate
ecografic sau tomografic.
Exsuflaţia trebuie să fie completă cu trocarele pe loc cu rolul în prevenirea
însămânţărilor neoplazice la orificiile de trocar dar şi a durerilor postoperatorii date de
pneumoperitoneul rezidual. Apoi se scot trocarele, se face sutura orificiilor parietale
mai mari de 10 mm, eventual drenajul prealabil (se poate lăsa de control un tub de dren
în Douglas) şi sutura tegumentului încheie intervenţia.
INCIDENTE ŞI ACCIDENTE INTRAOPERATORII
Nu trebuie să uităm că LD, în pofida avantajelor incontestabile, este totuşi o
procedură invazivă (chiar dacă minim invazivă), care implică anumite riscuri legate de
metodă, care pot fi însă maxim diminuate printr-o tehnică atentă [17;22].
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Când aceste incidente nu se pot rezolva laparoscopic, conversia se impune de la
sine. Incidentele şi accidentele LD se pot grupa în trei categorii:
- legate de insuflaţie. Sunt mai frecvente la insuflaţia cu acul Veress, care este o
manevră oarbă ca şi introducerea primului trocar, şi mai rare, în cazul insuflaţiei
la vedere – printr-o minilaparotomie (obligatorie pe un abdomen laparotomizat
anterior sau cu distensie intestinala). Cuprind injurii ale viscerelor abdominale,
injurii vasculare la nivel parietal sau visceral cu hemoragii, dificultaţi în
relizarea pneumoperitoneului (pneumoepiloon, emfizem subcutanat, etc).
- legate de introducerea trocarelor (necesare când se efectueză şi alte manevre
concomitent cu laparoscopia exploratorie) : sângerări parietale, leziuni viscerale
diverse, ş.a. Pentru a le evita, se va prefera introducerea trocarelor la vedere şi
prin transiluminare parietală prealabilă.
- legate de tehnica propriu-zisă . Manevrarea viscerelor abdominale trebuie să fie
făcută cu atenţie, folosind pense atraumatice, fără mobilizări excesive, în special
în cazul tumorilor avansate, invazive, ocluzive sau perforate, datorită riscului de
leziuni viscerale sau vasculare. O atenţie deosebită trebuie acordată decelării şi
rezolvării eventualelor perforaţii viscerale iatrogene. Nerecunoscute
intraoperator acestea pot fi cauza unor complicaţii postoperatorii imputabile
tehnicii. Biopsia laparoscopică poate fi şi ea cauza unor accidente hemoragice
sau perforaţii de tub digestiv.
COMPLICAŢII POSTOPERATORII
Deşi LD este considerată o procedură sigură, cu o morbiditate scăzută, nu sunt
excluse posibile complicaţii. Sunt însă mult mai rare decât cele ale laparotomiei
exploratorii; morbiditatea poate creşte odată cu complexitatea procedurilor asociate cu
LD în special dacă se continuă cu laparoscopia terapeutică. Majoritatea complicaţiilor se
pot rezolva tot pe cale laparoscopică. Principalele complicaţii posibile sunt cele
hemoragice (care pot impune reintervenţia de urgenţă în caz de hemoperitoneu), algice
(durerile abdominale postoperatorii sunt mult mai reduse în intensitate decât cele
postlaparatomie, fiind date în special de pneumoperitoneul restant), septice (supuraţii
parietale la nivelul orificiilor de trocar), ocluzive (nesemnificative ca frecvenţă,
laparoscopia având avantajul reducerii semnificative a frecvenţei ileusului postoperator
şi formării aderenţelor). Tardiv, au fost semnalate hernii la nivelul orificiilor de trocar
suturate precar (dacă sunt de peste 10 mm diametru) sau metastaze parietale la locul de
implantare al trocarelor, dar acestea din urmă au o frecvenţă redusă variind între 0,52,5%, comparabilă statistic cu cea din chirurgia deschisă [2-4].
LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICĂ ÎN URGENŢĂ
Laparoscopia prezintă o mai mare utilitate diagnostică şi în situaţiile
abdomenului acut chirurgical când precizarea unui diagnostic rapid şi exact poate salva
viaţa pacientului.
O parte din pacienţii cu cancer colorectal se prezintă la medic direct în faza
complicaţiilor de tip obstructiv sau perforativ. Este şi situaţia abdomenului acut
chirurgical nontraumatic în care laparoscopia diagnostică este indicată în cazurile cu
indicaţie operatorie clară (sindrom peritonitic sa ocluziv) dar diagnostic preoperator
insuficient conturat, pe de-o parte datorită imposibilităţii efectuării din diverse motive a
unor investigaţii imagistice moderne tip tomografie sau RMN sau pe de altă parte, în
unele cazuri, datorită rezultatelor diagnostice irelevante ale acestor investigaţii [26].
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Nu trebuie omis faptul că într-o situaţie de abdomen acut nu avem timp de
pierdut pentru a întârzia o decizie terapeutică, de aceea LD poate stabili rapid
diagnosticul [11] atât prin explorare vizuală şi ecografică cât şi prin prelevarea de
biopsii şi orientează conduita de urmat în continuare: laparoscopie terapeutică, curativă
sau paliativă, sau laparotomie, respectiv minilaparotomie dirijată laparoscopic.
Din acest motiv, trusa de laparoscopie nu ar trebui să lipsească din arsenalul
niciunei clinici de chirurgie de urgenţă, subscriind şi noi la faptul că, actualmente,
vechiul dicton al urgenţei chirurgicale abdominale “când ai dubii deschide”, se poate
înlocui cu dictonul “când ai dubii fă mai întâi o laparoscopie diagnostică”
(Neugebauer) [26].
Precum am amintit deja, laparoscopia diagnostică practicată şi în urgenţă are
avantajul de a reduce laparotomiile atât cele inutile cât şi înlocuirea celor necesare cu
laparoscopia terapeutică, stabilind diagnosticul cert în majoritatea cazurilor mai ales la
pacienţii cu simptomatologie nespecifică sau necooperanţi. Abordul laparoscopic se
poate utiliza şi ulterior în cazul apariţiei complicaţiilor postoperatorii precoce.
Studiile mai multor autori efectuate în abdomenul acut chirurgical netraumatic
abordat laparoscopic au arătat că laparoscopia a reuşit stabilirea diagnosticului în peste
90% din cazuri şi a rezolvat terapeutic afecţiunile în 67,7-88,2% din cazuri;
morbiditatea şi mortalitatea generală a fost de 5,8-11% respectiv 2-6,9% [26;31-34];
laparoscopia a modificat diagosticul iniţial în 20-30% din cazuri, inclusiv în cazurile în
care s-a efectuat ecografie şi tomografie computerizată preoperator, iar strategia
terapeutică iniţială a fost modificată în 10-28% din cazuri [26;33;34].
În cazul abdomenului acut prin peritonită, care ar putea ascunde şi o perforaţie
neoplazică colorectală, laparoscopia diagnostică se poate efectua doar cu precauţiile
tehnice de rigoare, studiile arătând că poate modifica diagnosticul iniţial preoperator şi
planul terapeutic în 25-58,8% din cazuri şi evita în 6,5-10% cazuri o laparatomie
inutilă, ori, când aceasta devine necesară, să o centreze pe leziune o şi dimensioneze
judicios în peste 20 % din cazuri [26;34;35].
În situaţia abdomenului acut prin ocluzie intestinală mecanică joasă dată de un
neoplasm colonic (circa 80% din cazuri), laparoscopia, deşi tehnic mai dificilă şi cu un
risc mai mare de complicaţii, se poate utiliza atât în scop diagnostic cât şi terapeutic,
incluzând aici derivaţiile intestinale dar şi rezecţiile laparoscopice.
Au fost publicate mai multe serii de pacienţi cu ocluzie prin neoplasm de colon
stang stenozant rezolvaţi cu success pe cale laparoscopică nu numai în sensul stabilirii
diagnosticului în urgenţă, cât mai ales al completării acestuia cu colectomia
laparoscopică după 4-5 zile de la trecerea unui stent endoscopic transtumoral şi reluarea
tranzitului intestinal [27].
Laparoscopia, în aceste situaţii, are avantajul că reduce riscul formării
aderenţelor postoperatorii şi previne astfel ocluziile prin periviscerită [17;27], dar şi
dezavantajul major al unui risc mai mare de perforaţii intestinale iatrogene, unele din ele
nerecunoscute intraoperator şi cu un potenţial mai mare de complicaţii ulterioare [27].
Contraindicaţiile specifice ale laparoscopiei în ocluzie includ distensia
abdominala importantă care face imposibilă creearea camerei de lucru optime ca şi
periviscerita strânsă [27]; insuflaţia este bine să se realizeze ca şi în cazul perforaţiei
prin metoda deschisă. Unii autori includ însă în general, la contraindicaţiile pentru
abordul laparoscopic în cancerul colorectal, obstrucţia şi perforaţia cu peritonită [23].
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S-au practicat în abdomenul acut chirurgical nontraumatic şi alte metode
laparoscopice cum ar fi minilaparoscopia diagnostică (ce implică folosirea unui
laparoscop şi instrumente diametre de cca 3 mm ) sau chiar laparoscopia asistată
manual (în care se foloseşte o mănuşă specială prin care se introduce mâna chirurgului
laparoscopist), dar acestea nu s-au impus pe scară largă [26].
O situaţie aparte în care LD de urgenţă este indicată o reprezentă pacienţii gravi
aflaţi în secţiile de terapie-intensivă, de regulă intubaţi şi/sau sedaţi şi al căror status
clinic se deteriorează progresiv în pofida tratamentului complex administrat. La aceşti
pacienţi suspectaţi de avea o leziune intraabdominală, de regulă septică, şi la care
rezultatele imagisticii moderne (CT, IRM) sunt neconcludente (sau fals negative) sau nu
sunt transportabili pentru a fi examinat radiologic, orice întârziere în stabilirea unui
diagnostic exact şi în iniţierea unui tratament adecvat etiologic ar putea fi fatală. Aici
intervine laparoscopia diagnostică efectuată direct la patul bolnavului (“bedside
diagnostic laparoscopy”) care implică introducerea laparoscopului intraperitoneal în
aceleaşi condiţii de sterilitate ca şi în sala de operaţie, sub anestezie generală, manevră
având o mare valoare în elucidarea diagnosticului cât mai precoce al afecţiunilor
abdominale [28].
Nu de puţine ori se va diagnostica astfel şi o patologie colorectală, de regulă
ischemică. Astfel, Bender et al. [36] a raportat o serie de pacienţi din secţia de terapie
intensivă cu dureri abdominale sau sepsis cu punct de plecare necunoscut, la care nu sau putut efectua investigaţii radiologice, unde LD efectuată la patul bolnavului a
diagnosticat două cazuri de gangrenă de colon şi la care intervenţia chirurgicală de
urgenţă consecutivă a dus la salvarea pacienţilor.
Alte studii au demonstrat că LD efectuată la patul pacienţilor din secţiile de
terapie-intensivă este o metodă sigură şi cu o acurateţe maximă în diagnosticarea
patologiei intraabdominale atunci când imagistica de rutină nu se poate efectua sau este
neconcludentă [37].
CONCLUZII
LD în asociere cu ecografia laparoscopică reprezintă în mâini antrenate o metodă
diagnostică sigură şi fezabilă care asigură cea mai adecvată stadializare TNM a
cancerului colorectal, putându-se efectua cu succes chiar şi la indivizii laparatomizaţi în
antecedente.
LD detectează cu acurateţe metastazele peritoneale, hepatice şi ganglionare,
chiar şi atunci când acestea nu pot fi depistate preoperator prin investigaţii radiologice
moderne; în plus, permite prelevarea de biopsii lezionale şi/sau citologie din lavajul
peritoneal în vederea stabilirii diagnosticului histopatologic de certitudine şi a instituirii
cât mai precoce a unui tratament oncologic neoadjuvant sau paliativ, cu efect însemnat
în creşterea supravieţuirii.
LD este foarte utilă în managementul iniţial al cancerului rectal stenozant, care
ar beneficia de radiochimioterapie, prin evaluarea exactă a extensiei intraperitoneale a
neoplaziei, depistarea pacienţilor cu carcinomatoză peritoneală şi/sau metastaze
hepatice infracentimetrice şi efectuarea unei stomii laparoscopice.
LD evaluează adecvat gradul invaziei locale tumorale şi ajută la aprecierea
corectă a rezecabilităţii tumorii colorectale evitându-se astfel laparotomiile inutile cu
toată morbiditatea asociată sau, în anumite cazuri, determină schimbarea în consecinţă a
tacticii chirurgicale stabilite preoperator.
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TRATAMENTUL MULTIMODAL AL CANCERULUI RECTAL –
ALEGEREA UNUI PROTOCOL TERAPEUTIC
Lili-Gabriela Lozneanu
Doctorand Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi
MULTIMODAL TREATMENT OF RECTAL CANCER- CHOOSING A THERAPY PROTOCOL
(ABSTRACT): Despite advances in screening, rectal cancer remain widely prevalent.The location of the
rectum within the pelvis presents challenges with regard to evaluation, staging and resection of rectal
cancer. Surgery remain the mainstay of treatment, it is standardized (Total Mesorectal Excision - TME),
but additionally neoadjuvant therapy has become more widespread in recent years. Neoadjuvant therapy
for rectal cancer remains non- standardized globally, but significant data favoring the use of preoperative
chemotherapy and /or radiation therapy continue to accrue.The management is of multidisciplinary type,
the surgeon is the leader of the team, but controversies still exist with regard to the type and the timing of
the therapeutical means. Further trials will likely refine strategies to identify optimal therapeutic
protocols.
KEY WORDS: RECTAL CANCER, MULTIMODAL TREATMENT,
RADIATION THERAPY MULTIDISCIPLINARY MANAGEMENT.
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Progresele înregistrate permanent în chirurgie şi anestezie, oncologie medicală şi
radiologică, imagistică şi stadializare, ca şi cele privind înţelegerea biologiei cancerului
rectal, toate au influenţat modul de tratament al pacienţilor cu cancer de rect. Ideal, o
echipă multidisciplinară formată din chirurgi, oncoterapeuţi, oncoradiologi, radiologi,
anatomopatologi şi alte categorii de practicieni cu expertiză specifică în cancerul
rectal, se reuneşte şi trece în revistă rezultatele evaluării preterapeutice, pentru a
recomanda un anumit protocol de tratament, bazat pe valoarea sa terapeutică, care este
dată de raportul beneficiului relativ şi a riscului relativ ce pot urma unui protocol
terapeutic, pentru un anumit cancer rectal, la un anumit pacient. În timp ce majoritatea
cancerelor rectale proximale sunt tratate cu rezectie anterioară (AR) indiferent de stadiu,
cancerele rectale mijlocii şi distale sunt tratate diferenţiat, adesea cu protocoale
multimodale, în funcţie de stadiul cancerului şi de alţi factori identificaţi în cursul
evaluării preoperatorii.
Este dificil a fi dogmatic, în ceea ce priveşte ce înseamnă terapie optimă pentru
cancerul rectal, deoarece tratamentul este puternic individualizat.Cu toate acestea, există
ghiduri de tratament general acceptate, bazate pe intenţia tratamentului şi pe rolul şi
eficacitatea componentelor tratamentului multimodal, inclusiv opţiunile chirurgicale
[1,2].
O discuţie directă şi onestă cu pacientul este esenţială în luarea unei decizii de
comun acord, cât şi în obţinerea consimţământului informat.

*

received date: 07.09.2011
accepted date: 29.10.2011

511

Articole de sinteză

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

INTENŢIA TRATAMENTULUI
Există două modalităţi de tratament: cu intenţie curativă sau paliativă.
Ocazional, intenţia curativă poate fi deliberat compromisă, fie datorită comorbidităţilor
asociate, prea severe pentru a permite o rezecţie standard în deplină siguranţă, fie
datorită refuzului pacientului de a accepta protocolul standard cu intenţie curativă.
Intenţia curativă, în tratamentul cancerului rectal, impune rezecţia şi/sau ablaţia
ţesutului neoplazic în întregime, fiind asigurată de o rezecţie R0, de obicei sub forma
unei rezecţii radicale standard (rezecţie anterioară-AR sau rezecţie abdomino-perineală
APR). În trecut, stadiul IV al cancerului rectal excludea intenţia potenţial curativă, dar
această dogmă a fost pusă sub semnul întrebării când s-a dovedit că metastazele(MTS)
izolate, hepatice sau pulmonare, pot fi rezecate, fie sincron cu tumora primară, fie prin
operaţii secvenţiale, cu o rată de supravieţuire la 5 ani de 25-40% din pacienţi [3].
În prezent, cazurile care erau odată o indicaţie clară pentru îngrijire doar
paliativă, sunt adesea abordate printr-o terapie agresivă multimodală, cu intenţia de a
ameliora stadiul bolii, până la punctul în care poate fi aplicată o chirurgie cu viză
curativă.
OPŢIUNI ALE TRATAMENTULUI MULTIMODAL
Chirurgia rămâne principala modalitate de tratament în cancerul rectal, deşi
asistăm la o extindere a rolul radioterapiei, chimioterapiei şi a noilor agenţi biologici
I. OPŢIUNILE CHIRURGICALE
Decizia de a apela la o rezecţie radicală standard, la o excizie locală sau o
operaţie extinsă sau la o intervenţie paliativă, se bazează în principal pe evaluarea
preterapeutică. Chirurgului îi revine rolul critic de a alege, printr-o judecată matură,
abordarea optimală, şi el devine, astfel, determinantul primar al rezultatului pentru
pacientul cu cancer de rect. Ca membru al echipei multidisciplinare, după evaluarea
datelor preliminare, chirurgul cu experienţă poate identifica potenţialele provocări
tehnice şi estima, în limite rezonabile, necesitatea efectuării unei anastomoze primare,
cu sau fără diversie fecală proximală temporară, comparativ cu o colostomie
permanentă. În majoritatea cazurilor se impune o rezecţie radicală standard (AR sau
APR), dar uneori sunt indicate proceduri locale de tratament. Informaţiile obţinute pot
alerta chirurgul asupra necesităţii de a modifica tehnicile standard pentru a răspunde mai
bine particularităţilor cancerului rectal; de exemplu, tipul histologic cu celule “în inel cu
pecete” va impune coborârea limitei de excizie distală, iar patologia colonică sincronă
poate impune o colectomie extinsă.Un aspect important, care trebuie considerat cu
obiectivitate şi discutat onest cu pacientul, este impactul anticipat al tratamentului
chirurgical prefigurat, asupra continenţei fecale şi asupra funcţiilor urinare şi sexuale.Un
pacient cu incontinenţă fecală sau afectare preexistentă a sfincterului poate beneficia
mai degrabă de o APR şi colostomie, decât de un efort bine intenţionat, dar eroic in
concepţie, de a salva sfincterul printr-o RA joasă sau ultrajoasă (LAR/uLAR). În
corelaţie cu extensia locoregională, pot fi indicate rezecţii multiviscerale. În raport cu
magnitudinea acestora, chirurgul poate solicita expertize suplimentare colegilor
specialişti în chirurgie hepatică, plastică, urologie, ginecologie, chirurgie toracică sau
altele.
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II.CONTROVERSE
În prezent, principalele controverse privind tratamentul multimodal al cancerului
rectal sunt:
1. Criteriile de selecţie a tumorilor (când va creşte terapia multimodală posibilitatea
de a realiza o rezecţie R0 sau va îmbunătăţi rezultatele oncologice, funcţionale
sau calitatea vieţii pacientului?);
2. Timing-ul tratamentului (ar trebui să fie preoperator, postoperator sau ambele?);
3. Dozele şi cursul radioterapiei (continuă sau de scurtă durată);
4. Alegerea chimioterapiei şi agenţilor biologici;
5. Utilizarea chimioterapiei în conjuncţie cu tratamentul chirurgical local;
6. Dacă marginea de siguranţă chirurgicală distală ar trebui să aibă la bază
evaluarea preterapeutică sau pe cea post-radio-chimioterapie neoadjuvantă;
7. Dacă un răspuns complet la radio-chimioterapie neoadjuvantă, este suficient
pentru urmărirea pacientului, fără a mai aplica un tratament chirurgical radical.
III. ROLUL RADIOTERAPIEI ÎN OPTIMIZAREA REZULTATELOR
CHIRURGIEI RADICALE
Recidiva locală şi/sau metastazele la distanţă survin la 50% din pacienţii cu
cancer rectal.Invazia profundă în peretele rectal, precum şi prezenţa adenopatiilor
metastatice sunt factori de prognostic negativ.În absenţa adenopatiilor, rata de recidivă
pelvină este de 5-19% în stadiul I, de 15-30% în stadiul II, iar în stadiul III, incidenţa
creşte la peste 50% [4-6]. Radioterapia (RT) este utilizată pentru a steriliza focarele
neoplazice microscopice şi a reduce riscul de recidivă locală.Rezecţia chirurgicală a
reprezentat mult timp singura modalitate terapeutică în carcinoamele rectale.Adăugarea
RT a demonstrat, la pacienţii cu boală avansată loco-regional, o ameliorare
semnificativă a controlului local, dar fără răsunet asupra supravieţuirii globale [6].
Cercetarea rolului asocierii RT preoperatorii la chirurgia radicală cu excizia
totala a mezorectului (TME) a arătat reducerea ratei recurenţelor locale de la 10,9% în
grupul tratat doar prin chirurgie la 5,6% în grupul cu RT asociată,dar nu s-au semnalat
diferenţe în ratele de supravieţuire a pacienţilor [7].
Rata complicaţiilor acute şi tardive postoperatorii a fost mai mare faţă de
pacienţii trataţi chirurgical per-primam (48% vs. 41%, p=0,008). Majoritatea
complicaţiilor înregistrate au constat în întârzierea vindecării plăgii perineale (29
vs.18%), tulburări ale funcţiei sexuale la ambele sexe, precum şi tulburări ale defecaţiei
[8]. Ocluzia intestinală a fost una din cele mai frecvente complicaţii [9].
Asocierea RT a arătat beneficii mai mari la pacienţii cu CR in stadiul III
comparativ cu stadiul lI (scăderea ratelor de recidivă de la 20, 6% la 1,7%), şi pentru
localizările în porţiunea mijlocie a rectului (intre 5 si 10 cm de marginea anală),
(scăderea ratelor de recidivă de la 13,7% la 3,7%). Avantajele conferite de RT
preoperatorie sunt mai consistente în condiţiile unui tratament chirurgical standard (cu
TME) [5].
Radioterapia ar putea fi omisă dacă examenul patologic al piesei de exereză
relevă un mezorect intact, cu margini de rezecţie radiale adecvate (>2mm), o penetrare
tumorală minimă în grăsimea perirectală, un număr adecvat de ganglioni limfatici
regionali negativi (>12), situaţia unor tumori moderat şi bine diferenţiate [6].
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Concluziile mai multor studii asupra asocierii RT la chirurgia cu TME sunt că
doar unele subgrupe de pacienţi (tumorile în stadiul III şi cele localizate pe rectul
mijlociu) au beneficii din asocierea RT la chirurgie. Asocierea RT determină o reducere
marcată a riscului de recidivă locală; aceasta este mai pronunţată în primii doi ani, dar
avantajele se menţin şi după 5 ani. Nu toţi pacienţii trebuie trataţi prin RT asociată
chirurgiei, ci doar cei din categoria cu risc înalt de recidivă (tumori in stadiul T3, cu
CRM pozitive sau potenţial invadate, cu invazie parietală completă sau în muşchii
pubo-rectali). Rata complicaţiilor tardive este mai mare la pacienţii care au primit RT
(în special riscul ocluziv şi cel de disfuncţie sexuală). RT poate fi asociată şi
postoperator, la pacienţii la care nu s-a realizat TME [10].
IV. RADIOTERAPIA PREOPERATORIE VERSUS POSTOPERATORIE
În trecut, cele mai multe cancere rectale erau tratate prin tratament chirurgical
radical, ca unică modalitate terapeutică. Pacienţii care supravieţuiau operaţiei decedau
ulterior prin metastaze la distanţă sau prin recidive pelvine. Chimioterapia (iniţial, doar
5-fluorouracil) şi RT pelvină (în doze suboptimale şi folosind tehnici departe de a fi
ideale) nu se dovedeau a fi eficace. Rata recurenţei pelvine, după tratamentul cu intenţie
aşa-zis “curativă”, era în unele serii de până la 40%. S-au facut eforturi pentru
perfecţionarea tehnologiilor de radioterapie şi creşterea eficacităţii acesteia, prin
asocierea,cu rol de senzitivare, a chimioterapiei. S-au descoperit noi agenţi
chimioterapici, cu eficacitate mai mare. Folosirea tratamentului multimodal a câştigat
teren in anii ’90, când Conferinţa de consens a Institutului Naţional de Sănătate din
USA a stabilit ca standard CHT-RT postoperatorie pentru pacienţii cu CR localavansat,stadiile II si III (T3/4 sau N+). Iradierea se incepea la 4-8 săptămâni după
tratamentul chirurgical.
O schimbare majoră în standardul de tratament s-a înregistrat in 2004, odată cu
apariţia rezultatelor studiului German Rectal Study Group, care a randomizat 823
pacienţi cu CR local-avansate (T3-4 sau N+) pentru CHT-RT preoperatorie sau
postoperatorie. CHT-RT a constat in administrarea a 50,4Gy în fracţiuni de 1,8Gy
concomitent cu 5-FU 1000mg/m2, săptămânile 1-5.Tratamentul chirurgical a cuprins
TME la toţi pacienţii şi a fost urmat de administrarea postoperatorie de 5-FU 500mg/m2
în zilele 1-5(4 cicluri/28 zile).Rata de supravieţuire la 5 ani a fost de 68% vs.65%, iar
supravieţuirea generală de 76% vs.74% [11].
RT preoperatorie a fost mai eficace decât cea postoperatorie, în studiul
randomizat efectuat de Dutch Colorectal Cancer Group pe 1861 de pacienti cu CR
“rezecabile”, cu RT preoperatorie (25 Gy-schema scurtă) şi TME, versus TME singură.
După o supraveghere mediană de 2 ani, ratele de supravieţuire au fost identice
(aproximativ 82%), cu reducerea semnificativă a riscului de recidivă la 2 ani (2,4% in
grupul cu RT preoperatorie vs.8,2% în grupul numai cu TME), iar la 5 ani, a demonstrat
că ratele de recidivă locală la pacienţii cu ganglioni negativi rămân la nivelul de 1520% [7]. Avantajele RT preoperaorii pot fi concretizate în:
- diminuarea posibilităţii de diseminare intraoperatorie a bolii neoplazice;
- creşterea rezecabilităţii prin reducerea volumului tumoral;
- sterilizarea micrometastazelor şi/sau adenopatiilor regionale;
- ameliorarea controlului local şi a supravieţuirii fără recidivă;
- creşterea procentelor de prezervare a aparatului sfincterian;
- complianţa crescută.
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Ghidurile actuale de tratament precizeaza că “în formele local-avansate, care
sunt frecvent nerezecabile (T4, unele T3) se preferă CHT-RT preoperatorie cu doză
totală de 50,4 Gy, 1,8 Gy/fracţie, concomitent cu 5-FU, urmată de chirurgia radicală
după 6-8 săptămâni”[12].
V. RADIOTERAPIA DE SCURTĂ DURATĂ VERSUS RADIOTERAPIA
CONTINUĂ
Radioterapia preoperatorie de scurtă durată a apărut ca o variantă pentru a
preveni complicaţiile legate de iradiere şi pentru a evita temporizarea actului chirurgical
timp de câteva luni.Aceasta constă într-o iradiere“short-course”, în doză mare,
hipofracţionată, care eliberează obişnuit 25Gy pe o perioadă de 5 zile. Aceasta asigură
expunerea la o doză echivalentă biologic cu cea din protocoalele de iradiere de lungă
durată (DT= 50,4Gy). Rezecţia radicală este practicată la 3 sau 4 zile după terminarea
iradierii.Acest protocol nu asigură reducerea volulmului tumoral (“down-sizing”) şi nu
este recomandat dacă CRM este interesată, dar pare să fie bine tolerat şi să aibă
eficacitate în multe cancere avansate.Un alt dezavantaj este acela că dozele mari de RT
pe fracţie cresc incidenţa efectelor tardive, cum ar fi leziunile la nivelul intestinului
subţire.Acest protocol nu este agreat în toate centrele. În 2007, Peeters şi colab.au
publicat rezultatele pe termen lung ale unui studiu randomizat care a arătat că ratele
scăzute ale recurenţei locale (5, 6% după RT de scurtă durată versus 10,9% după
chirurgie singură cu TME, p=0,001) se menţin şi după 6 ani de urmărire [13] dar, din
păcate, nu a arătat nici un beneficiu în ceea ce priveşte supravieţuirea lotului ce a
beneficiat de RT “short-course”. Nu s-au semnalat diferenţe, în ceea ce priveşte rata de
prezervare a sfincterului anal.
VI.CHIMIO-RADIOTERAPIA NEOADJUVANTĂ
Raportările privind morbiditatea prin chimio-radioterapie postoperatorie au
determinat investigatorii să propună chimio-radioterapia neoadjuvantă (preoperatorie),
ca o alternativă viabilă în tratamentul cancerelor rectale în stadii avansate.
Administrată înaintea actului chirurgical, RT induce obiectiv un răspuns, cu un
beneficiu potenţial, raportat la rata de rezecabilitate şi /sau de conservare a sfincterului
anal, în tumorile rectale avansate local.Chimioterapia (CHT) administrată comcomitent
a demonstrat o ameliorare suplimentară a acestor efecte [6].
Radio-chimioterapia preoperatorie vizează optimizarea controlului local al bolii,
prin conversia la operabilitate a tumorilor rectale avansate, datorită efectului demonstrat
de radiosensibilizare al CHT, precum şi ameliorarea controlului sistemic prin eradicarea
bolii micrometastatice. Studii randomizate recente au confirmat superioritatea acestei
asocieri neoadjuvante, comparativ cu RT singură: creştere de 3-4 ori a ratelor de răspuns
patologic complet (11-15 si 20-26% vs.3-5 si 6-12%). În plus, asocierea CHT la RT
reduce ratele de recidivă locală (7,6% si 8,6% vs.17,1 si 16,5%) faţă de RT ca singură
metodă de adjuvanţă [14-18].
Unul dintre cel mai frecvent utilizate chimioterapice în cancerul colo-rectal este
5-fluorouracilul (5-FU) [4,5,19].
Deşi CHT-RT conferă un real beneficiu în ceea ce priveşte controlul local,
indiferent de timing-ul de administrare (înainte sau după chirurgie), studiul de referinţă
realizat de German Rectal Cancer Study Group a demonstrat eficacitatea superioară a
administrarii preoperatorii a protocoalelor pe bază de 5-FU, în administrare continuă
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timp de 4 săptămâni, rata de recidivă locală la 5 ani fiind redusă la jumatate (6%
vs.13%) [11].
Incidenţa toxicităţii pe termen lung, în special cea gastro-intestinală, este mai
mică în favoarea grupului tratat preoperator.
CHT- RT preoperatorie este mai bine tolerată, asigură un control local mai bun,
dar nu pare să influenţeze frecvenţa apariţiei metastazelor la distanţă [11]. Deşi ratele de
supravieţuire fără boală la 5 ani şi de supravieţuire globală sunt echivalente cu ale CHTRT postoperatorii, este recomandată în prezent de majoritatea autorilor la toţi pacienţii
cu cancere rectale T3 sau T4 şi tinde să devină un nou standard in cancerul rectal [2].
VII. CONSIMŢĂMÂNTUL INFORMAT
Odată stabilit un protocol terapeutic de urmat, acesta trebuie explicat
pacientului, in vederea obţinerii consimţământului. Chirurgul conduce de obicei
discuţia, trecând în revistă informaţiile despre stadiul clinic, în contextul situaţiilor
tactice şi tehnice operatorii anticipate, a rezultatelor funcţionale scontate, riscului
operator, comorbiditătilor, tratamentelor anterioare şi situaţiei particulare a pacientului.
Uneori teama sau morbiditatea legată de tratament,precum şi rezultatele funcţionale
nesatisfăcătoare sau lipsa de înţelegere a ceea ce trebuie făcut şi a alternativelor
posibile, stau la baza refuzului pacientului de a accepta protocolul terapeutic
recomandat. Aceasta se întâmplă mai ales în situaţiile în care tratamentul recomandat
pacientului implică, pentru a obţine un control optim al cancerului rectal, o colostomie
permanentă. Un plan terapeutic de compromis este totuşi necesar, chiar dacă alegerea
are un impact negativ asupra rezultatului oncologic. Indiferent de protocolul selectat în
final, chirurgul cu experienţă în chirurgia colorectală, este probabil cel mai nimerit a
consilia pacientul în ceea ce priveşte opţiunile terapeutice şi aşteptările realistice privind
rezultatul funcţional şi prognosticul.
VIII. CATEGORII ŞI STRATEGII TERAPEUTICE
Acestea sunt precizate în detaliu în cadrul ghidului de tratament al
carcinoamelor colorectale aflat în vigoare în ţara noastră [20].
A. TUMORĂ RECTALĂ LOCALIZATĂ, OPERABILĂ - cuprinde stadiul
I TNM (T1-2NoMo) - stadializat preoperator cu ecografie endorectală şi CT/RMN
abdomino-pelvin.
Chirurgia radicală reprezintă tratamentul de electie. Standardul este reprezentat
de rezecţia transabdominală, cu tehnica adaptată limitei inferioare a tumorii:
-rezecţie anterioara (AR) cu rezecţie totală de mezorect si anastomoză colorectală joasă sau anastomoză colo-anală cu/fără rezervor;
-rezecţie abdomino-perineală (APR) cu rezecţie totală de mezorect.
Postoperator, conduita diferă, în funcţie de examenul histopatologic şi
stadializarea pTNM: urmărire(în cazurile pT1-2N0M0) sau chimio-radioterapie
adjuvanta(în situaţia pT3 sau pN1-2).
Rezecţia totală de mezorect (TME) este obligatorie pentru a realiza un tratament
chirurgical optimal în cancerul rectal. Această tehnică impune disecţie instrumentală
sub viziune directă, cu mobilizarea în totalitate a rectului, ceea ce permite obţinerea de
margini de rezecţie negative distal şi lateral, permiţând astfel reducerea ratei de recidivă
locală la sub 10%. Se recomandă excizia a minimum 4 ganglioni (ggl) pentru a afirma
statusul pN0. Noile achiziţii în ceea ce priveşte sutura mecanică au permis coborârea
limitei inferioare a tumorii la care se practică APR la 4 cm.
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Ca opţiuni intră în discuţie (1) rezecţia locală transanală, (2) radioterapia
exclusivă-curieterapie(de contact şi implant interstiţial) şi radioterapie externă, asociată
sau nu cu chimioterapie concomitentă sau (3) o combinaţie între rezecţia locală
transanală şi radioterapie pre- sau postoperatorie, obligatoriu cu includere de
curieterapie, cu scopul de conservare sfincteriană, la pacienţii care îndeplinesc
următoarele criterii: tumoră de maxim 3 cm, mobilă, la maximum 6 cm de marginea
anală(MA), interesarea a maxim 1/3 din circumferinţa rectală, margini de rezecţie
negative şi >3 mm, T1 sau T2 stadializat preoperator şi fără adenopatii decelabile
imagistic, G1-2 de malignitate, fără invazie vasculară, limfatică sau perineurală.
B. TUMORĂ RECTALĂ AVANSATĂ LOCO- REGIONAL - cuprinde
stadiile II-III TNM (T3-4 şi/sau N1-2).
Pentru tumorile rectale in stadiul II B şi III riscul de recidivă cu chirurgie
singură este de 50%, pentru ameliorarea controlului local fiind necesar un tratament
adjuvant.
Organele pelvine tolerează mai bine iradierea decât ansele intestinului subţire,
aşa încât, în cazul carcinoamelor rectale, tratamentul adjuvant cuprinde atât
chimioterapia (adjuvantă sistemică, similar carcinoamelor colice), cât şi radioterapia
(tratament adjuvant local, specific tumorilor rectale).
Pentru tumorile locoregional avansate T3-4 N0-2, radioterapia preoperatorie este
superioară celei postoperatorii în termenii controlului local, tolerabilităţii superioare şi
posibilităţii crescute de efectuare a chirurgiei de conservare sfincteriană.
Studii recente demonstrează beneficiul asocierii chimioterapiei concomitente
bazate pe 5FU la radioterapia preoperatorie cu fracţionare conventională.
Conduita standard este:
- Radioterapie preoperatorie fracţionare accelerată (25 Gy/fr.), urmată imediat
de chirurgie radicală şi, ulterior, de chimiotrapie adjuvantă, 6 luni;
- Radio-chimioterapie concomitentă preoperatorie (RTE 50 Gy/25 fr. + 5-FU+/Leucovorin în săptămânile 1 si 5 de RTE), urmată la 6-8 săptămâni de chirurgie
radicală şi, ulterior de chimioterapie adjuvantă, 4 luni.
Protocoalele agreate de chimio-radioterapie concomitentă sunt: (1) FU-FOL
bolus (Mayo), eventual abreviat (4 zile), în săptămânile 1 si 5 de iradiere; (2) FU-FOL
săptămânal; (3) 5-FU 225 mg/mp în perfuzie i.v. continuă în cursul celor 5 săptămâni de
iradiere. Ca opţiune se poate alege chirurgia radicală, urmată de radio-chimioterapie
concomitentă adjuvantă.
C. TUMORĂ RECTALĂ INOPERABILĂ FĂRĂ METASTAZE LA
DISTANŢĂ
Conduita standard este radio-chimioterapia concomitentă (DT=60 Gy,
concomitent cu chimioterapie FU-FOL Mayo sau săptămânal). La 40-50-GY se face o
reevaluare a operabilităţii.
Dacă tumora s-a mobilizat, se practică chirurgie radicală, urmată de
chimioterapie adjuvantă cu unul din protocoalele agreate,iar în caz contrar, se
completează iradierea până la 60 Gy, urmată de chimioterapie cu unul din protocoalele
recomandate la cazurile metastatice.
In caz de contraindicatii pentru chimioterapie/radioterapie se apelează exclusiv
la RT (DT = 60Gy), respectiv chimioterapie.
Opţiunile sunt reprezentate de radioterapia exclusivă şi chimioterapia exclusivă.
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D. TUMORĂ RECTALĂ METASTATICĂ
1. Tumoră rectală rezecabilă cu metastaze hepatice sau pulmonare
sincrone rezecabile.
Standardul este reprezentat de chirurgie radicală a tumorii primare şi rezecţia
sincronă sau într-un timp operator ulterior a metastazelor hepatice sau pulmonare sau
chimioterapie sau radio-chimioterapie neoadjuvantă, urmată de chirurgie radicală a
tumorii rectale şi a metastazelor (sincron sau ulterior).
Protocoalele agreate de chimio-radioterapie concomitentă sunt: FU-FOL bolus
(Mayo), eventual abreviat (4 zile), în săptămânile 1 şi 5 de iradiere sau FU-FOL
săptămânal sau 5 FU 225 mg/mp i.v.în perfuzie continuă, în cursul celor 5 săptămâni de
iradiere. Protocoalele agreate de chimioterapie neoadjuvantă sunt: FOLFOX sau
FOLFIRI cu/fără bevazucimab, iar cele de chimioterapie adjuvantă sunt: FU-FOL bolus
(Mayo) sau FU-FOL infuzional (De Gramont) sau FOLFOX, 6 luni.
Ca opţiune pentru metastazele hepatice se poate realiza o combinaţie între
rezecţia chirurgicală şi ablaţia cu radiofrecvenţă.
2. Metastaze sincrone nerezecabile
2.1. IP (ECOG) = 0-2
Standardul este reprezentat de chimioterapia paleativă, fiind agreate urmatoarele
protocoale: FOLFOX sau FOLFIRI sau FU-FOL bolus (Mayo) sau FU-FOL
infuzional (DeGramont) cu-fără bevazucimab; Capecitabina; UFT
asociat cu
Leucovorin.
Răspunsul trebuie evaluat, la fiecare 2-3 luni. În caz de reconversie la
operabilitate se practică chirurgie radicală cu/fără chimioterapie adjuvantă (în funcţie de
durata tratamentului preoperator), iar în caz de eşec se trece la chimioterapia de salvare.
Pentru metastazele hepatice exclusive nerezecabile opţiunea este reprezentată de
ablaţia cu radiofrecvenţă combinată cu chimioterapie paleativă.
2.2. IP (ECOG) = 3-4
Tratamentul simptomatic este conduita standard. În cazul in care IP se
ameliorează se recomandă chimioterapia paleativă.
Opţiunile sunt tratamentele locale (paleative): rezecţia limitată a tumorii rectale,
colostomia, recanalizarea laser sau stent, radioterapia
cu/fără chimioterapie
concomitentă.
3. Tratamente de salvare
A. Eşecul prin recidive locale impune următoarele atitudini:
(1) Reintervenţie - dacă este posibil.
(2) Radio-chimioterapie neoadjuvantă - dacă reintervenţia nu este posibilă sau sa rezumat la o laparotomie şi pacientul nu a efectuat anterior radioterapie.
(3) Chimioterapie neoadjuvantă - dacă reintervenţia nu este posibilă sau s-a
rezumat la o laparotomie şi pacientul a efectuat anterior radioterapie.
Sunt de ales protocoalele moderne, cu rate de răspuns obiectiv de minim 5060%, eventual cu asocierea de bevazucimab (şi/sau probabil în viitor de cetuximab), în
vederea maximizării şanselor de convertire la operabilitate. Protocoalele agreate de
chimioterapie neoadjuvantă sunt: FOLFOX sau FOLFIRI sau FU-FOL bolus (Mayo)
sau FU-FOL infuzional (De Gramont) cu/fără bevazucimab.
În caz de reconversie la operabilitate se practică chirurgie radicală cu/fără
chimioterapie adjuvantă (în funcţie de durata tratamentului preoperator), iar în caz de
eşec, chimioterapie de salvare.
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Pacienţii cu recurenţă (dacă radioterapia nu a fost efectuată iniţial) pot să
primească radioterapie cu chimioterapie concomitentă. În cazul pacienţilor
preradiotrataţi se va încerca suplimentarea dozei de radioterapie, utilizând fie
radioterapie externă, fie brahiterapie, fie radioterapie intraoperatorie (IORT), în funcţie
de dozele tolerate de ţesuturile normale. În cazul pacienţilor preradiotrataţi şi la care
chirurgia de salvare nu este posibilă, chimioterapia sistemică este o opţiune.
B. Eşecul prin metastaze cu/fără recidivă loco-regională.
B.1. Metastaze hepatice sau pulmonare rezecabile
Conduita standard este chirurgia radicală, urmată, după rezecţia completă a
metastazelor(R0), de chimioterapie adjuvantă. Ca opţiune, pentru metastazele hepatice
se recomandă o combinaţie între rezecţia chirurgicală şi ablaţia cu radiofrecvenţă.
Protocoalele agreate de chimioterapie adjuvantă sunt: FOLFOX sau FOLFIRI sau FUFOL bolus (Mayo) sau FU-FOL infuzional (DeGramont), 6 luni; Capecitabina, 24
săptămâni; Floxuridina asociat cu Dexametazona intraarterial hepatic cu/fara FU-FOL
i.v. 6 luni.
B.2. Metastaze nerezecabile cu/fără recidivă loco-regională:
IP (ECOG) = 0-2
Conduita standard este chimioterapia paleativă, fiind agreate următoarele
protocoale: (1) FOLFOX sau FOLFIRI sau FU-FOL bolus (Mayo) sau FU-FOL
infuzional (De Gramont) cu/fără bevazucimab; (2)Capecitabina; (3)UFT asociat cu
Leucovorin.
In caz de recidivă locală optiunile includ şi tratamente locale(paleative):
-colostomie
-recanalizare laser sau stent
- radioterapie cu/ fără chimioterapie concomitentă.
Răspunsul trebuie evaluat, după fiecare 2-3 luni. În caz de reconversie la
operabilitate se recomandă chirurgie radicală cu/fără chimioterapie adjuvantă (în funcţie
de durata tratamentului preoperator), iar în caz de eşec se apelează la chimioterapie de
salvare.
Pentru metastazele hepatice exclusive nerezecabile există, ca opţiune, ablaţia cu
radiofrecvenţă combinată cu chimioterapia paleativă.
IP (ECOG) = 3-4
Standardul este tratamentul simptomatic, iar ca opţiuni tratamentele locale
(paleative), în caz de recidivă locală: colostomie sau recanalizare laser sau stent.
În cazul in care IP se ameliorează, se recomandă chimioterapie paleativă.
C. Chimioterapia de salvare
Protocolul de chimioterapie de salvare va fi ales in funcţie de tratamentul
anterior, IP, comorbidităţi şi toleranţa la chimioterapia anterioară. (Tabel 1). În cazul în
care IP=3-4, se indică doar tratament simptomatic.
IX.CONTROVERSE CLINICE SPECIFICE
Leziunile obstructive
Alegerea opţiunilor terapeutice adecvate în cancerul rectal obstructiv este încă
controversată. Din punct de vedere istoric, conduita a constat dintr-o operaţie iniţială, ca
de exemplu operaţia Hartmann cu rezecţie şi colostomie temporară, urmată de tratament
adjuvant, în funcţie de indicaţii, şi reanastomoză. Odată cu evoluţia chimioterapiei
neoadjuvante care a devenit tratamentul preferat pentru cancerul rectal, alte soluţii de
temporizare au devenit mai prevalente.
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Una dintre opţiuni este reprezentată de utilizarea diversiei intestinale fără
rezecţie şi poate fi realizată folosind tehnici convenţionale sau asistate
laparoscopic [21-24].

Chimioterapia linia I
FOLFOX+/-bevazucimab
FOLFIRI+/-bevazucimab
FU-FOL bolus(Mayo)+/bevazucimab
FU-FOL infuzional (De
Gramont)+/-bevazucimab
Capecitabina
UFT+Leucovorin

Tabel 1
Chimioterapia de salvare
Chimioterapia linia II
Irinotecan/FOLFIRI
FOLFOX
Irinotecan+Cetuximab
FOLFOX
Irinotecan/FOLFIRI
Cetuximab

Chimioterapia linia III
Irinotecan+ Cetuximab
Irinotecan+Cetuximab
FOLFOX
Irinotecan+Cetuximab

Abordul leziunilor rectale neoplazice obstructive se poate realiza şi folosind o
alternativă nechirurgicală, reprezentată de stentarea endoscopică. Această variantă
impune posibilitatea pasajului unui fir-ghid prin lumenul stenozei tumorale, utilizarea sa
fiind limitată la tumorile situate la mai putin de 5 cm de marginea anală [25].
Morbiditatea şi mortalitatea, la pacienţii care necesită tratament chirurgical în urgenţă
pentru cancere colorectale obstructive, au fost de 39% şi respectiv 12%, comparativ cu
23,5% şi respectiv 3,5% la pacienţii trataţi prin stentare şi convertiţi la tratament
chirurgical electiv [26]. O analiză a 54 de studii asupra utilizării stenturilor colorectale a
arătat rate de succes tehnic (94%) şi clinic (91%), cu morbiditate şi mortalitate minimă
(3,5%, respectiv 0,58%) [27,28]. În plus faţă de abilitatea de a converti chirurgia in
urgenţă la un scenariu electiv, mai sigur, studiile au arătat că chimioradioterapia
neoadjuvantă poate fi administrată mai sigur în prezenţa unui stent rectal [29,30].
Cancerul rectal cu metastaze hepatice sincrone rezecabile
Luarea unei decizii clinice, în condiţiile prezenţei metastazelor hepatice la
momentul diagnosticului iniţial al cancerului rectal primar, constituie o dilemă dificilă.
În ciuda existenţei ghidurilor clinice generale de practică, pacienţii sunt foarte
heterogeni în ceea ce priveşte atât caracteristicile tumorii primare cât şi situsurile
metastatice, şi fiecare situaţie trebuie abordată individualizat. De aceea, este necesară şi
esenţială o abordare multidisciplinară largă, pentru a stabili includerea şi timing-ul
chirurgiei la aceşti pacienţi.
Aproximativ 50-60% din pacienţii diagnosticaţi cu cancer colorectal vor
dezvolta metastaze hepatice [31] şi din aceştia, 15-20% le vor prezenta în manieră
sincronă. Din păcate, doar 10-20% din pacienţii cu metastaze hepatice sunt candidaţi la
chirurgie hepatică cu intenţie curativă [32]. Cu toate acestea, la aceşti pacienţi, ratele de
supravieţuire la 5 ani pot depăşi 50% după rezecţia hepatică [33].
Atât timp cât tumora primară este adecvată rezecţiei, primul pas critic este de a
determina rezecabilitatea metastazelor. Aceasta va oferi posibilitatea de a determina
dacă se va alege un obiectiv curativ, mai agresiv, sau se va opta pentru unul paleativ. La
pacienţii cu metastaze hepatice nerezecabile şi un cancer rectal primar asimptomatic, se
va iniţia chimioterapia standard pentru boala avansată. În prezenţa unor simptome
semnificative, înaintea unui tratament sistemic, pot fi necesare: diversia chirurgicală,
stentarea, chimioradioterapia sau chiar rezecţia chirurgicală.
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Abordarea pacienţilor care au cancer rectal rezecabil cu metastaze hepatice
sincrone este decisă în funcţie de extensia bolii la nivelul situsurilor primar si
metastatic. Opţiunile acceptabile pentru tratamentul iniţial includ: rezecţia chirurgicală
sincronă sau secvenţială, chimioradioterapia neoadjuvantă şi combinaţia unor regimuri
de chimioterapie sistemică ce asociază bevazucimab.
Rezecţia secvenţială sau sincronă a bolii primare şi metastatice
Prezenţa metastazelor sincrone poate indica un stadiu mai diseminat de boală şi
poate presupune un prognostic mai sever, decât dezvoltarea lor metacronă [34]. De
aceea, unii experţi sugerează că ar fi mai prudentă chimioterapia iniţială [35-37].
Morbiditatea şi mortalitatea rezecţiilor hepatice practicate sincron creşte semnificativ, în
situaţia rezecţiilor hepatice majore (mai mult de un lob), comparativ cu abordarea lor
secvenţială. De aceea, se recomandă precauţie în utilizarea abordului sincron, la
pacienţii care necesită rezecţii hepatice largi. În abordarea secvenţială, după rezecţia
tumorii primare, se poate efectua rezecţia hepatică la interval de 4-6 săptămâni, sau, ca
alternativă, se poate administra iniţial chimioterapia, urmată de reevaluare. Rezecţia
sincronă poate fi cea mai adecvată în situaţia unei extensii minime a bolii în ambele
situsuri (primar şi metastatic).
Chimioradioterapia neoadjuvantă
Administrarea chimioradioterapiei ca prim pas(neoadjuvanta), poate fi luata în
considerare în special in cazul unei boli local avansate simptomatice (leziuni sângerânde
sau cu obstrucţie incompletă) şi asociată ideal, cu un volum redus al metastazelor
hepatice. Aceasta poate ameliora simptomatologia şi îmbunătăţi controlul local. Ea
poate fi urmată de rezecţia, secvenţială sau sincronă, a metastazelor, aşa cum s-a
precizat anterior.
Ca o alternativă, se poate administra iniţial o cură de chimioterapie sistemică,
urmată de reevaluare. Cu toate acestea, chimioradioterapia poate induce o toleranţă
redusă la bevazucimab, astfel alterând tratamentul potenţial al bolii metastatice [38].
Combinaţia bevazucimab - chimioterapie sistemică
Chimioterapia sistemică initială reprezintă o opţiune acceptabilă pentru pacienţii
cu metastaze hepatice sincrone. Ea poate fi urmată fie de rezecţia, secvenţială sau
sincronă, hepatică, fie de chimioradioterapie, în funcţie de extensia bolii la nivelul celor
doua situsuri. Chimioterapia neoadjuvantă se adresează bolii sistemice, dar poate avea
impact şi asupra tumorii primare [39]. Mai mult, răspunsul la chimioterapia
neoadjuvantă înaintea rezectiei hepatice a fost corelat cu supravietuirea globală. Chiar
dacă supravieţuirea la 5 ani a pacienţilor cu chimioterapie neoadjuvantă anterior
rezecţiei hepatice a fost similară cu a celor fără chimioterapie (43% versus 35%), cei
care au beneficiat de chimioterapie şi a căror boală nu a progresat au avut o
supravieţuire mai bună (85% versus 35%) [39].
Bevazucimab poate fi asociat cu un risc crescut de sângerare chirurgicală şi de
aceea experţii recomandă oprirea sa, cu cel puţin 6-8 săptămâni anterior unui gest
chirurgical major, şi iniţierea sa după cel puţin 4 săptămâni postoperator [40].
Chimioterapia sistemică în administrare prelungită creşte riscul de
hepatotoxicitate [41] (regimurile cu irinotecan/oxaliplatin mai mult decât cele cu 5-FU),
iar prezenţa steatohepatitei la pacienţii cu rezecţii hepatice creşte semnificativ
mortalitatea la 90 zile(14,7% versus 1,6%). Rezecţia hepatică, atunci când este fezabilă,
trebuie efectuată dupa 4-6 cicluri de chimioterapie sistemică.
La pacienţii care au beneficiat de rezecţii a tumorilor primare şi ale metastazelor
hepatice fără iradiere pelvină se poate apela la chimioradioterapie.
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În cazurile in stadiul pT1/T2N0Mo, riscul de metastaze adiţionale este mai mare
decât cel de recidivă locoregională,şi de aceea trebuie administrată chimioterapie
sistemică, putând renunţa la radioterapie.
Tumorile rectale T3N0M0
Din punct de vedere istoric, ratele de recurenţă locală după tratamentul
chirurgical al cancerului rectal variază larg, dar s-au redus dramatic după introducerea
tehnicii de excizie completă a mezorectului (TME). În consecinţă, s-a pus problema
dacă tratamentul chirurgical optimal ca singură modalitate terapeutică (fara tratament
adjuvant) este adecvat pentru controlul cazurilor de cancer rectal T3N0M0. Există studii
care susţin posibilitatea omiterii, în cazuri selecţionate, a tratamentului adjuvant
chimioradioterapic, pentru cazurile de cancer rectal T3N0M0 [42].
Cu toate acestea, chimioradioterapia neoadjuvantă rămâne varianta preferată de
tratament pentru cancerul rectal cT3N0M0, chiar dacă există riscul unui
“overtreatment” la pacienţii suprastadializaţi preterapeutic [42,43]. Astfel, studiul
German Rectal Cancer Study Group a aratat că 18% din pacienţii desemnaţi de
ecografia endorectală ca fiind adecvaţi pentru tratament preoperator pot fi
suprastadializaţi [42]. Un studiu recent pe 198 pacienţi cu cancer rectal cT3N0Mo trataţi
preoperator cu chimioradioterapie a arătat, la analiza finală anatomopatologică, că 22%
din pacienţi prezentau rezidual interesare nedetectată a ganglionilor mezorectali,
sugerând o lipsă de acurateţe în natura tehnicilor de stadializare preterapeutică [43].
Deşi un subgrup de pacienţi vor fi suprastadializaţi, şi astfel trataţi excesiv,
experţii sugerează că un număr şi mai mare de pacienţi vor avea o substadializare a
interesării ganglionare, în absenţa tratamentului neoadjuvant, aceştia din urmă având
indicaţie de chimioradioterapie postoperatorie, care se asociază cu un control local mai
prost, o toxicitate mai mare şi o funcţie intestinală inferioară [11].
Tratamentul conservator al tumorilor T2/T3 după neoadjuvanţă
Excizia locală este acceptată ca o opţiune în tratamentul adenocarcinoamelor
rectale T1 şi este asociată cu rate scăzute ale recurenţei şi ale morbidităţii chirurgicale
[44,45]. Utilizarea sa pentru leziuni mai avansate (T2 si T3) a fost raportată cu rate
foarte înalte de recurenţă (17-62%), chiar în condiţiile asocierii chimioradioterapiei
adjuvante, ceea ce a condus la scăderea semnificativă a entuziasmului pentru această
opţiune.
Cu toate acestea, odată cu creşterea utilizării chimioradioterapiei în cancerele
rectale local avansate, s-a constatat o creştere a interesului pentru excizia locală, în
cazuri selecţionate T2/T3.
Utilizarea tratamentului neoadjuvant poate conduce la un răspuns
anatomopatologic complet în până la 30% din pacienţi [46,47].
Chirurgia radicală este considerată încă standardul de îngrijire pentru aceşti
pacienţi, dar poate asocia o morbiditate semnificativă (infecţii, dehiscenţa anastomotică,
necesitatea unei stomii, complicaţii genito-urinare). În consecinţă s-a ridicat problema
dacă chirurgia radicală poate fi evitată la pacienţii care au un răspuns semnificativ la
modalităţile combinate de tratament preoperator.
Un aspect foarte important este însă acela că un răspuns clinic complet nu
prezintă acurateţe mare in predicţia unui răspuns complet anatomopatologic. Chiar dacă
sunt unele studii cu rezultate încurajatoare [48], excizia locală pentru tumori T2/T3
după chimioradioterapie trebuie să rămână rezervată pacienţilor care nu pot tolera sau
refuză chirurgia radicală, sau în cadrul trialurilor clinice.
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CONCLUZII
Tratamentul multimodal şi-a demonstrat rolul în reducerea morbidităţii şi
mortalităţii în cancerul rectal, dar şi în îmbunătăţirea supravieţuirii la distanţă.
Abordarea multidisciplinară este de importanţă majoră, atât pre cât şi postoperator.
Tratamentul chirurgical a rămas principala modalitate de tratament şi este standardizat,
dar sunt încă controverse în tipul şi “timingul”celorlalte mijloace terapeutice. Trialuri
viitoare vor “rafina” strategiile pentru a identifica protocoalele optime de tratament.
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CRITERII MORFOMETRICE ÎN EVALUAREA FROTIURILOR
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MORPHOMETRIC CRITERIA IN THE ASSESSMENT OF MAMMARY SMEARS (ABSTRACT):
The applications of the computer-assisted image processing and analysis in the field of pathology are now
developed in order to design, validate and implement supplementary and/or complementary tools for
automated identification and classification, based on the characterization of the lesions in terms of the
measurement values. The aim of our study is to create an original computerized technique for the
investigation of the mammary smears. The study group included 20 Papanicolaou mammary smears,
diagnosed as normal, benign and malign. From all smears, we captured digitized images, corresponding
to significant microscopic fields – as cellularity. By using the Zeiss KS400 software, we constructed the
macro generically named MAMAR, which includes a sequence of the automated operations allowing the
extraction of the morphometric parameters for the representative cells. For all defined parameters (cell
area, nuclear area, nucleo-citoplasmic ratio, equivalent diameter and form factor), an automated
measurement function was applied. The comparison between the morphometric parameters that
characterize normal, benign and, respectively, malign cells offers a unbiased point of view that certainly
increase the accuracy of the diagnosis. Within the framework of this morphometric analysis, the
equivalent diameter and the form factor ensure the refinement of the numerical information given by the
cellular and nuclear areas.
KEYWORDS: BREAST CANCER, SMEAR, COMPUTERIZED MORPHOMETRY
Corespondenţă: Adriana Grigoras, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi, Disciplina
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INTRODUCERE
În medicină şi biologie, preocupările legate de analiza şi procesarea asistată de
calculator a imaginilor datează de la începutul anilor 90, făcându-se apel la diverse
produse program ce înglobau facilităţi de tip sistem-expert orientate pe problematica
bio-medicală studiată [1,2]. Spre deosebire de aceste abordări de pionierat (în cea mai
mare măsură bazate pe programe elaborate artizanal), a doua jumătate a deceniului zece
a însemnat derularea şi raportarea cercetărilor în conformitate cu standardele create prin
apariţia unor produse ale firmelor de software internaţionale de prestigiu [2].
Aplicaţiile analizei şi procesării de imagine asistate de calculator [3-5] în
domeniul patologiei sunt orientate cu predilecţie asupra studiului biologiei tumorale, în
scopul de a concepe, valida şi implementa instrumente suplimentare şi/sau
complementare pentru identificare şi clasificare automată, în baza caracterizării
leziunilor în termeni absoluţi (valori de măsurători) [2].
*
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Astfel, este acceptată utilitatea analizei de imagine asistate de calculator în
identificarea celulelor maligne în leziuni care conţin un număr important de celule
aparent benigne (de exemplu în neoplasmul tiroidian folicular) [6,7], definirea punctelor
de referinţă în transformarea de la statusul normal la cel neoplazic (secvenţa colon
normal – adenom – adenocarcinom) [8], diferenţierea între tipuri aparent similare de
neoplasme (carcinom pulmonar cu celule mici / limfom cu celule mici) [9,10].
Trecerea în revistă a literaturii dedicate aplicaţiilor de morfometrie
computerizată pentru citologia mamară relevă existenţa unui număr relativ mic de
lucrări, comparativ cu publicaţiile axate pe cercetarea morfologică microscopică clasică
de tip calitativ sau semi-cantitativ. Acest fapt este explicabil prin complexitatea
demersului de investigare computerizată, ce impune existenţa unei tehnologii software
specializate, alături de capacitatea utilizatorului de a dezvolta programe aplicabile
pentru obiectivele definite [3-5].
În acest context, studiul nostru îşi justifică caracterul de noutate, obiectivul
urmărit fiind dezvoltarea unei tehnici originale de citometrie computerizată care să
permită un studiu complex în patologia mamară.
MATERIAL ŞI METODĂ
Materialul de studiu a fost reprezentat de un număr de 20 cazuri cu frotiuri
mamare corespondente (Serviciul de Anatomie Patologică şi Prosectură, Spitalul
Judeţean Brăila, Cytopath SRL), recoltate prin puncţie cu ac fin şi colorate
Papanicolaou, încadrate, sub raportul diagnosticului, ca normale, leziuni benigne (boală
fibrochistică) şi maligne. Frotiurile normale au format lotul martor. Toate frotiurile au
fost utilizate pentru realizarea de imagini digitizate corespunzătoare unor câmpuri
reprezentative, sub raportul celularităţii.
Metodologia de lucru a utilizat mediul software Zeiss KS400 [11], disponibil în
cadrul Disciplinei de Histologie, UMF „Gr. T. Popa” Iaşi şi a constat în analiza
cantitativă computerizată a imaginilor digitizate, în vederea conceperii unui macrou
aplicabil pentru întreaga cazuistică.
REZULTATE - ALGORITM DE EVALUARE PRIN MORFOMETRIE
COMPUTERIZATĂ
Macroul denumit generic MAMAR a fost conceput ca succesiune de operaţii
care să conducă la extragerea trăsăturilor morfometrice de interes pentru celulele
considerate reprezentative. Selectarea interactivă a celulelor de interes a fost realizată cu
ajutorul editorului grafic, pe imaginile sursă. Dezvoltarea macroului a permis
practicarea algoritmului de măsurare succesiv, pe fiecare imagine sursă. Pentru fiecare
astfel de imagine sursă au fost create două imagini binare, complet negre, spre a servi
drept suport pentru aplicarea planului grafic în care s-a realizat desenarea contururilor.
Desenarea acestor contururi a fost făcută în două etape distincte: pentru celule şi,
respectiv, pentru nuclei. Prin aplicarea planului grafic cu contururile celulare peste
prima imagine binară a rezultat o primă imagine alb-negru, iar prin aplicarea planului
grafic cu contururile nucleare peste a doua imagine binară a rezultat o a doua imagine
alb-negru. Aceste imagini intermediare au avut rolul de imagini de lucru, aplicându-li-se
procedeul de umplere a găurilor şi, ulterior, operaţia booleană SAU-EXCLUSIV
(XOR). Rezultatelor noastre sunt exemplificate pentru un fibroadenom mamar (Fig. 15) şi pentru un carcinom mamar (Fig. 6-10).
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Parametrii pentru măsurători, definiţi în cadrul macroului, au fost: aria celulară,
aria nucleară, raportul nucleo-citoplasmatic, diametrul echivalent şi factorul de formă.
Pentru aceşti parametri a fost aplicată funcţia de măsurare automată.

Fig. 1 Frotiu mamar benign (Pap, x 20)
– contururi celulare şi nucleare trasate
interactive.

Fig. 2 Frotiu mamar benign – aplicarea
contururilor celulare şi nucleare in
imagine binară

Fig. 3 Frotiu mamar benign – imagine
binară utilizată pentru măsurarea ariei
celulare

Fig. 4 Frotiu mamar benign – imagine
binară utilizată pentru măsurarea ariei
nucleare

Fig. 5 Frotiu mamar benign – imagine
binară utilizată pentru măsurarea
raportului nucleo-citoplasmatic
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Informaţiile numerice obţinute au fost memorate succesiv într-o bază de date
special creată, de unde au fost extrase şi organizate de KS400, în formă tabelară.

Fig. 6 Frotiu mamar malign (Pap, x 20)
– contururi celulare şi nucleare trasate
interactiv

Fig. 7 Frotiu mamar malign – aplicarea
contururilor celulare şi nucleare in
imagine binară

Fig. 8 Frotiu mamar benign – imagine
binară utilizată pentru măsurarea ariei
celulare

Fig. 9 Frotiu mamar benign – imagine
binară utilizată pentru măsurarea ariei
nucleare

Fig. 10 Frotiu mamar benign – imagine
binară utilizată pentru măsurarea
raportului nucleo-citoplasmatic
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DISCUŢII
Repere fundamentale pentru aplicaţiile morfometriei în patologia mamară
O scurtă trecere în revistă a principalelor rezultate raportate în literatură este relevantă
pentru a încadra demersul nostru de cercetare în ansamblul preocupărilor existente, cu
accent asupra elementelor care individualizează prezentul studiu doctoral şi care
justifică, implicit, modalitatea de abordare prin morfometrie computerizată.
Un prim studiu de morfometrie computerizată, publicat în 1987 de Malberger et
al., a vizat modificările celulare în epiteliul glandei mamare în raport de ciclul menstrual
[12]. Rezultatele au confirmat faptul că modificările celulare în epiteliul mamar sunt
corelate cu ciclul menstrual. Consecutiv, deoarece unele modificări proliferative pot
sugera atipie, este recomandată efectuarea puncţiilor mamare în timpul fazei
preovulatorii a ciclului.
Un alt studiu de pionierat în investigarea automată a leziunilor citologice mamare
a fost publicat de către Spina et al. în 1992, fiind axat pe densitometrie realizată pe nuclei
din linii celulare epiteliale benigne şi maligne [13]. Prin analiza de varianţă a tuturor
valorilor pentru indexul de gradient de contrast nuclear a fost obţinută o diferenţă
semnificativă între populaţiile de celule epiteliale benigne şi maligne.
La finalul anilor 90, Herrera-Espiñeira et al. introduc pentru prima dată ideea unui
„clasificator” al leziunilor de sân, pentru a diferenţia leziunile citologice de tip benign şi,
respectiv, malign [14]. Metodologia de lucru a constat în tehnici de segmentare automată
care au fost aplicate pe imagini microscopice reprezentative. Regiunile de interes vizate
au fost nucleii celulelor epiteliale, pentru care au fost investigate 28 de variabile.
Rezultatele au demonstrat faptul că tehnicile de segmentare automată sunt eficiente în
discriminarea între benign şi malign.
O altă preocupare în studiul morfometric computerizat al frotiurilor mamare a
vizat identificarea şi validarea celor mai fiabili parametri morfometrici: aria nucleară
medie, deviaţia standard a ariei nucleare, diametru nuclear, aria convexă, perimetrul
convex şi perimetrul [15-18], anizonucleoza, cromatina şi iregularitatea membranei
nucleare [19].
Pornind de la ideea conform căreia tehnica de realizare a frotiurilor poate afecta
rezultatele, a fost investigat potenţialul morfometriei nucleare în interpretarea frotiurilor
realizate prin fixare şi, respectiv, prin centrifugare, în cancer mamar, fibroadenom şi
boală fibrochistică [20, 21]. Datele obţinute demonstrează că, indiferent de tehnica
utilizată în realizarea frotiurilor, parametrii morfometrici nucleari şi densitometria ADN
pot contribui la diferenţierea leziunilor premaligne şi, respectiv, maligne.
Cercetările realizate de Ohri et al. [22] au introdus analiza fractală asociată
tehnicilor de analiză automată a imaginilor, în scopul de a evalua potenţialul
standardizării măsurării automate a dimensiunii fractale în diferenţierea celulelor
benigne şi, respectiv, maligne.
O direcţie de cercetare recentă este orientată asupra caracterizării morfometrice a
celulelor cilindrice prezente pe în citologia mamară [23], dimensiunea nucleară având
valoare de parametru cheie în evaluarea atipiei nucleare.
Dezvoltarea tehnicilor de morfometrie computerizată a permis, prin
caracterizarea nucleară şi celulară obiectivă, stabilirea unor corelaţii directe cu impact
asupra prognosticului şi terapiei. Astfel, valoarea grading-ul nuclear, ca şi trăsătură
nucleară cantitativă, în carcinomul ductal in situ, a fost asociată cu recurenţa şi
progresia spre carcinom invaziv [24].
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Aria nucleară medie mare prezentă în carcinomul ductal invaziv se corelează cu
grading-ul histologic şi negativitatea ER, reprezentând un indicator de agresivitate [25].
Studiul dezvoltat de Serrano et al. [26] susţine calitatea modificărilor cantitative nucleare,
ca biomarker în trialurile de chimioprevenţie.
Dezvoltarea “know-how”-ului în analiza de imagine asistată de calculator –
contribuţii personale
În utilizarea analizei de imagine asistată de calculator, complexitatea implementărilor
poate varia de la nivelul unor programe simple, al căror control necesită intervenţia
utilizatorului (măsurătorile sunt proiectate şi realizate efectiv de către un observator
uman, care, în final, furnizează rezultatele determinărilor numerice) [27], până la
aplicaţii ce includ elemente de inteligenţă artificială, de tipul sistemelor expert [3, 4].
Stadiul actual de dezvoltare al resurselor software cu care pot fi dotate calculatoarele
personale permite înglobarea instrumentelor de procesare a imaginilor histo-patologice
în aplicaţii de mare complexitate organizate pe principiul sistemelor expert [2]. Pe lângă
efectuarea automată a măsurătorilor (ca urmare a procesării digitale a imaginilor), un
sistem expert dedicat morfologiei microscopice este capabil să interpreteze rezultatele
respectivelor măsurători, îndeplinind astfel sarcini care uzual necesită intervenţia
inteligenţei umane [3-5, 28]. Facilităţile de această factură oferite de sistemul expert
sunt asigurate de posibilitatea interogării automate a unor baze de date şi a unor baze de
cunoştinţe, construite anume (în faza de proiectare a sistemului expert) pentru a păstra
informaţii numerice şi principii calitative ce constituie esenţa experienţei practice a
morfologului în formularea diagnosticului. În consecinţă, aplicaţia software, în
ansamblul ei, acţionează asemănător unui “expert” în probleme de patologie, ceea ce,
din punct de vedere etimologic, a condus la apariţia denumirii de “sistem expert”,
conferită acestor tipuri de aplicaţii.
Multiple rapoarte de cercetare ştiinţifică informează asupra aplicabilităţii
mediului software KS400 [11] în diverse tipuri de investigaţii (mineralogie, tehnologia
materialelor, control de calitate, medicină, biologie) [29-34], gama largă de
aplicabilitate rezultând din însăşi filozofia de realizare a software-ului. În baza
experienţei existente
Trecerea în revistă a principalelor rezultate raportate în literatură relevă faptul că
autorii nu oferă decât rareori date concrete despre software-ul utilizat, cu detalii
referitoare la etapa de programare esenţială în realizarea unei aplicaţii automatizate, care
poate fi utilizată repetitiv pe preparate microscopice cu caracteristici similare de
culoare. Absenţa acestor informaţii reflectă în esenţă interesul major pentru protecţia
know-how-ului, ca proprietate intelectuală.
În mod concret, contribuţia personală a dezvoltarea know-how-ului în analiza de
imagine asistată de calculator este reprezentată de conceperea şi testarea unui macrou
dedicat investigării citologiei mamare. Acest rezultat se bazează pe dezvoltarea
abilităţilor personale de scriere în limbajul specific KS400, care permite exploatarea
profesionistă a software-ului prin eliminarea apelării la cutiile de dialog, şi reducea
timpul efectiv de lucru. Prin elaborarea macroului MAMAR, măsurătorile proiectate
sunt implementate sub formă de program care permite efectuarea lor automată şi
returnarea rezultatelor determinărilor numerice. Precizia ridicată pe care o asigură
această tehnică este o consecinţă a rafinării măsurătorilor la nivel de pixel. Macroul
conceput a fost testat pe frotiurile corespunzătoare celor 20 de cazuri selectate.
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Evaluarea fiabilităţii sale susţine calitatea de instrument operaţional pentru o
analiză obiectivă a celulelor tumorale din cancerul mamar, ale căror modificări nucleare
şi citoplasmatice semnificative pot constitui elemente de referinţă pentru gradarea
leziunilor. Considerăm că parametrii aleşi, anume aria celulară, aria nucleară, raportul
nucleo-citoplasmatic, diametrul echivalent şi factorul de formă, sunt relevanţi pentru
caracterizarea în detaliu a celulelor normale, benigne şi maligne, oferind criterii
cuantificabile care pot susţine o diferenţiere a patologiei benigne de cea malignă în
diagnosticul citologic.
CONCLUZII
Morfometria computerizată constituie un instrument modern de cercetare cu
aplicabilitate în patologia mamară. Investigarea comparativă a trăsăturilor morfometrice
specifice celulelor normale, celulelor corespunzătoare leziunilor benigne şi, respectiv,
maligne oferă patologului un punct de vedere obiectiv, care poate creşte acurateţea
diagnosticului. Evaluarea parametrilor morfometrici diametru echivalent şi factor de
formă rafinează caracterizarea bazată exclusiv pe aria celulară şi nucleară.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

BIBLIOGRAFIE
Tossi P, Cottier H. What’s new in quantitative pathology? Path Res Pract. 1989; 184(6):
652-655.
Căruntu ID. Morfometrie computerizată microscopică în histologie şi histopatologie. Iaşi:
editura Gr. T. Popa, 2003.
Shapiro LG, Stockman GC. Computer Vision, New Jersey: Prentice Hall, 2001.
Pratt WK. Digital Image Processing, 3rd., New York; John Wiley & Sons, 2001.
Alvira M, Shireman PK, Minarcik JR. Digital Imaging in Pathology. ASCP National Meeting,
Workshop 9674, San Diego, California, 2000.
Rajesh L, Saha M, Radhika S, Das Radotra B, Rajwanshi A. Morphometric image analysis of
follicular lesions of the thyroid. Anal Quant Cytol Histol. 2004; 26(2): 117-120.
Wang SL, Wu MT, Yang SF, Chan HM, Chai CY. Computerized nuclear morphometry in
thyroid follicular neoplasms. Pathol Int. 2005; 55(11): 703-706.
Eynard HG, Soria EA, Cuestas E, Rovasio RA, Eynard AR. Assessment of colorectal cancer
prognosis through nuclear morphometry. J Surg Res. 2009; 154(2): 345-348.
Politi EN, Lazaris AC, Kavantzas N, Koutselini H. Comparison between morphometry and
immunostaining of malignant cells in non-small cell lung cancer. Anal Quant Cytol Histol. 2003;
25(3): 169-176.
Okudela K, Woo T, Mitsui H, Yazawa T, Shimoyamada H, Tajiri M, Ogawa N, Masuda M,
Kitamura H. Morphometric profiling of lung cancers-its association with clinicopathologic,
biologic, and molecular genetic features. Am J Surg Pathol. 2010; 34(2): 243-255.
Kontron Electronik GmbH. Imaging System Zeiss KS400. Munchen, http: //www.kontron.com,
2002
Malberger E, Gutterman E, Bartfeld E, Zajicek G. Cellular changes in the mammary gland
epithelium during the menstrual cycle. A computer image analysis study. Acta Cytol. 1987; 31(3):
305-308.
Spina D, Disanto A, Luzi P, Tosi P, Gallorini M, Mouthon AM, Kraft R, Cottier H. Novel,
contrast gradient-oriented, automated chromatin texture analysis. I. Feasibility study on nuclei
from benign and malignant breast epithelial cell lines in fine needle aspirates. Virchows Arch B
Cell Pathol Incl Mol Pathol. 1992; 62(2): 119-124.
Herrera-Espiñeira C, Marcos-Muñoz C, Esquivias J. Automated segmentation of cell nuclei in
fine needle aspirates of the breast. Anal Quant Cytol Histol. 1998; 20(1): 29-35.
Dey P, Ghoshal S, Pattari SK. Nuclear image morphometry and cytologic grade of breast
carcinoma. Anal Quant Cytol Histol. 2000; 22(6): 483-485.
Rajesh L, Dey P, Joshi K. Automated image morphometry of lobular breast carcinoma. Anal
Quant Cytol Histol. 2002; 24(2): 81-84.

532

Articole originale

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

17. Nijhawan R, Rajwanshi A. Cytomorphologic and morphometric limitations of the assessment of
atypia in fibroadenoma of the breast. Anal Quant Cytol Histol. 2005; 27(5): 273-276.
18. Kalhan S, Dubey S, Sharma S, Dudani S, Dixit M. Significance of nuclear morphometry in
cytological aspirates of breast masses. J Cytol. 2010; 27(1): 16–21.
19. Ozkara SK, Ustün MO, Paksoy N. The gray zone in breast fine needle aspiration cytology. How
to report on it? Acta Cytol. 2002; 46(3): 513-518.
20. Elzagheid A, Collan Y. Fine needle aspiration biopsy of the breast. Value of nuclear
morphometry after different sampling methods. Anal Quant Cytol Histol. 2003; 25(2): 73-80.
21. Elzagheid A, Kuopio T, Korhonen AM, Collan Y. Apocrine change in fine-needle aspiration
biopsy: nuclear morphometry and DNA image cytometry. APMIS. 2003; 111(9): 898-904.
22. Ohri S, Dey P, Nijhawan R. Fractal dimension in aspiration cytology smears of breast and
cervical lesions. Anal Quant Cytol Histol. 2004; 26(2): 109-112.
23. Lim CN, Ho BC, Bay BH, Yip G, Tan PH. Nuclear morphometry in columnar cell lesions of the
breast: is it useful? J Clin Pathol. 2006; 59(12): 1283-1286.
24. Axelrod DE, Miller NA, Lickley HL, Qian J, Christens-Barry WA, Yuan Y, Fu Y, Chapman JA.
Effect of quantitative nuclear image features on recurrence of ductal carcinoma in situ (DCIS) of
the breast. Cancer Inform. 2008; 6: 99-109.
25. El Sharkawy SL, Farrag AR. Mean nuclear area and metallothionein expression in ductal breast
tumors: correlation with estrogen receptor status. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2008;
16(2): 108-112.
26. Serrano D, Gandini S, Mariani L, Bonanni B, Santinelli A, Guerrieri-Gonzaga A, Pelosi G,
Cassano E, Montironi R, Decensi A. Computer-assisted image analysis of breast fine needle
aspiration in a randomized chemoprevention trial of fenretinide vs. placebo in HRT users. Breast.
2008; 17(1): 91-97.
27. Hamilton PW, Allen DC. Morphometry in histopathology. J Pathol. 1995; 175(4): 369-374.
28. Baak JP. Artificial intelligence systems (expert systems) as diagnostic consultants for the
cytologic and histologic diagnosis of cancer. J Cancer Res Clin Oncol. 1988; 114(3): 325-334.
29. Chmelar J, Sandvik K. A comparison of wet and dry autogeneous grinding. Mineral Processing
on the Verge of the 21st. Century, 2000, Balkema, Antalya, Turkey, 35-39.
30. Malkusch W. Fundamentals and problem-solving sequences of quantitative image analysis. Lab
Focus. 2000; 4.
31. Carl Zeiss Vision GmbH. Imaging Components and Systems. Halbergmoos, http:
//www.zeiss.de/Imaging, 2002
32. Caruntu ID. Highly effective techniques in computerized dental tissue morphometry. J Cell Mol
Med. 2002; 6(4): 631-642.
33. Caruntu ID, Scutariu MM, Dobrescu G. Computerized morphormetric discrimination between
normal and tumoral cells in oral smears. J Cell Mol Med. 2005; 9(1): 160-168.
34. Caruntu ID, Covic A. Renal corpuscle morphometry with increased reliability and high level of
automation. Pathol Res Pract. 2007; 203(1): 9-20.

533

Articole originale

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]
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THE PROGNOSTIC VALUE OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS L1 CAPSID PROTEIN IN
CERVICAL PRECANCEROUS LESIONS (ABSTRACT): The development of cervical intraepithelial
precursors lesions and cervical cancer are strongly associated with human papillomavirus (HPV)
infection. The protein capsid L1 of HPV represents the major target of the cellular immune response in
the cervical squamous intraepithelial lesions. The aim of this study was the assessment of the protein
capsid L1 of high risk (HR) HPV in cervical low and high grade squamous intraepithelial lesions (LSIL
and HSIL), in the context of their progression to malignancy. The study involved 80 patients, between 1638 years old, with abnormal cervical cytology, who underwent subsequent cervical biopsies under
colposcopic guidance, as follows: 52 cases with LSIL (CIN1, cervical intraepithelial neoplasia) and 28
cases with HSIL (18 cases with CIN2 and 10 cases with CIN3). The conventional smears and the cervical
biopsies were Papanicolau and Hematoxylin-Eosin stained and evaluated for the immunoexpression of
L1HPV protein. For the cervico-vaginal smears, the HPV L1 capsid protein was expressed in 67% of
LSIL and 24% of HSIL. For the cervical biopsies, the HPV L1 capsid protein was expressed in 62% of
LSIL and 20% of HSIL (CIN2). The absence of immunoexpression of HPV L1 protein capsid, in smears
and biopsies is correlated with the progression of cervical squamous intraepithelial lesions. The
immunochemical assessment of L1 HPV creates the premises for a comprehensive study, by the
combination of multiple molecular and clinic-morphological parameters, in the context of monitoring the
events that interest cervical neoplasia progression.
KEYWORDS: HPV, L1 CAPSID PROTEIN, LSIL, HSIL.
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INTRODUCERE
Studiul rolului carcinogenic al virusului papilloma uman (HPV) continuă să
reprezinte principalul domeniu de cercetare al biologiei moleculare a cancerului cervical
[1]. Aceste cercetări au o reală semnificaţie practică, cancerul cervical reprezentând a
doua malignitate ca frecvenţă la femei, la nivel mondial. În tările în curs de dezvoltare,
cancerul cervical rămâne de multe ori cea mai frecventă formă de cancer la femei,
constituind până la 25% din cancerele genitale feminine [2]. Virusurile papilloma
umane (HPV) reprezintă virusuri ADN dublu-catenare care infectează celulele epiteliale
ale pielii şi mucoaselor, inducând leziuni proliferative benigne şi maligne.
Consideraţiile teoretice despre posibilitatea unei asocieri între HPV şi cancerul de col
uterin datează de la sfârşitul anilor ’70 [3].
*
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Ca urmare a cercetărilor asupra structurii şi ultrastructurii celulei epiteliale
scuamoase anormale (koilocit) detectate la pacientele cu displazii şi carcinom scuamos
invaziv [4], s-a publicat un studiu în care se sugera că celulele din condiloma acuminata,
care conţineau particule virale compatibile cu HPV în microscopia electronică erau
citologic identice cu koilocitele descrise de Koss [5].
La scurt timp, mai multe echipe de cercetatori au detectat, prin microscopie
electronică şi imunohistochimie, particulele virale sau proteinele capside HPV, în
leziunile intraepiteliale scuamoase de grad scăzut (LSIL) [6]. Prin tehnicile moleculare
aplicate studiului neoplasmului cervical, s-au făcut progrese rapide în înţelegerea
relaţiilor dintre HPV şi cancerul cervical [7].
Se consideră că organizarea genomică a diferitelor tipuri de HPV este similară,
deşi numeroasele tulpini virale studiate prezintă o specificitate semnificativă în corelaţie
cu localizarea anatomică a epiteliului infectat şi cu tipul leziunilor produse la locul
infecţiei [8]. Genomul viral este divizat în trei regiuni: o regiune circumscrisă (eng.
upstream regulatory region (URR), long central region (LCR)), o regiune timpurie (eng.
early, E) şi o regiune tardivă (eng. late, L) [9]. URR sau LCR este o regiune necodată a
genomului viral, cu importanţă în reglarea replicării virale şi transcripţia secvenţelor în
aval din regiunea timpurie. Regiunea timpurie (E) este transcrisă precoce în ciclul de
viaţă viral şi codifică predominant proteine cu rol în replicarea virală, în timp ce
regiunea tardivă codifică proteine structurale virale ce sunt produse tardiv în ciclul de
viaţă viral. Acestea din urmă, L1 şi L2 alcătuiesc structura icosaedrică a virionului. L1
este proteina majoră a capsidei, în timp ce L2 reprezintă componenta minoră.
Ultrastructural, L1 formează particule aproximativ de marimea unui virion complet,
motiv pentru care sunt numite particule virus-like (VLPs). Proteina L2 poate de
asemenea să prezinte expresie la nivelul celulelor, unde va forma o structură capsidică
similară cu L1. Expresia comuna a L1 şi L2 determină creşterea nivelului de VLPs,
sugerând că L2 ajută astfel la stabilizarea capsidei [10].
Cele peste 100 de tipuri de HPV izolate şi studiate au fost împărţite în trei mari
grupe. Cel de-al treilea grup, care cuprinde mai mult de 40 tipuri de tulpini HPV,
infectează predominant tractul anogenital. Proteinele capside L1 şi L2 au fost depistate
în proporţii mari în condiloma acuminata şi în LSIL şi în cantităţi mici în HSIL (leziuni
intraepiteliale scuamoase de grad înalt) şi carcinoamele cervicale. Virusul papilloma
alterează procesele normale de diferenţiere programată observate la nivelul
keratinocitelor. Se consideră că locul iniţial al infecţiei HPV este reprezentat fie de
celulele bazale, fie de celulele primitive basal-like ale epiteliului scuamos imatur, aspect
care se datorează prezenţei unor receptori specifici pentru HPV de pe celulele bazale.
Un potenţial receptor, localizat pe celulele bazale ale epiteliului stratificat scuamos este
reprezentat de familia de integrine ce conţin alfa6 integrina, în complex cu integrina
beta1 sau beta2 [11]. HPV poate exista în celule bazale în două stări biologice diferite.
Una este infecţia neproductivă (latentă), în care ADN HPV continuă să habiteze în
celulele bazale, fără a fi produşi virionii infecţioşi. Cealaltă formă de infecţie HPV este
infecţia virală productivă, în care replicarea ADN viral apare independent de sinteza
ADN cromozomial al celulei gazdă. Această replicare independentă produce mari
cantităţi de ADN viral, rezultând virioni infecţioşi. Replicarea ADN viral are loc
predominant în celulele straturilor superficial şi intermediar ale epiteliului stratificat
scuamos.
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Pe masură ce celulele epiteliale infectate se maturează şi se deplasează spre
suprafaţa epiteliului, factorii transcripţionali de diferenţiere specifici, derivaţi celular,
produşi de către epiteliu stimulează producerea proteinelor capside virale. Acest proces
permite să se formeze mari cantităţi de virioni intacţi şi produce efectele citopatice
caracteristice ale infecţiei HPV, care pot fi detectate citologic şi histologic (acantoza,
vacuolizarea citoplasmatică, koilocitoza, multinucleerea şi atipiile nucleare) [12].
Majoritatea femeilor active sexual dezvoltă infecţii HPV tranzitorii, cu o durată
relativ scurtă de timp, în final o mare parte devenind ADN HPV negative. Doar o mică
proporţie din femeile expuse la HPV vor prezenta infecţie persistentă, cu niveluri
detectabile de ADN HPV în epiteliul genital.
Aceste femei aparţin categoriei infectate cu tulpini high risk şi care, prin infecţia
persistentă, prezintă riscul de a dezvolta carcinom cervical invaziv. Se consideră că un
rol important în evolutia unei infecţii HPV îl au tipul viral şi factorii imunologici [13].
Proteina capsidă L1 a HPV este considerată a fi ţinta majoră a răspunsului imun celular
în leziunile scuamoase intraepiteliale cervicale [14]. Având în vedere cele expuse,
scopul sudiului de faţă a fost evaluarea imunoexpresiei proteinei capside L1 a tulpinilor
high risk (HR) a HPV în leziunile scuamoase de grad scăzut şi înalt (LSIL şi HSIL), în
contextul progresiei acestora spre malignitate.
MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul a cuprins 80 de paciente cu vârsta cuprinsă între 16-38 de ani, care
prezentau o citologie cervico-vaginală anormală, 52 de cazuri cu LSIL (CIN1, neoplazie
intraepitelială cervicală) şi 28 de cazuri cu HSIL (18 cazuri cu CIN2 şi 10 cazuri cu
CIN3). Pacientelor li s-a realizat ulterior biopsie cervicală sub ghidaj colposcopic.
Frotiurile cervico-vaginale, fixate prin pulverizarea frotiurilor proaspete cu spray
fixator, au fost reintroduse în etanol 95% şi colorate folosindu-se metoda Papanicolau.
Biopsiile cervicale au fost fixate pentru 24 de ore în formalină tamponată şi procesate
pentru includere la parafină. Secţiunile seriate de 4-5 μm au fost deparafinate ulterior şi
colorate cu Hematoxilin-Eosină.
Atât frotiurile convenţionale cât şi biopsiile cervicale corespunzătoare au fost
evaluate pentru imunoexpresia proteinei capside L1 a HPV.
După citodiagnosticul Papanicolau, realizat în acord cu terminologia Bethesda
2001 şi după diagnosticul histopatologic al biopsiilor cervicale, frotiurile cervicovaginale şi secţiunile histologice au fost decolorate şi utilizate pentru detectarea
expresiei proteinei capside L1 a HPV, prin examen imunocitochimic, respectiv
imunohistochimic. În ambele cazuri s-au folosit anticorpii monoclonali împotriva
tulpinilor high-risk (HR) ale HPV (16, 18, 33, 35, 39, 45, 56 şi 58), (Cytoactiv HPV L1
High Risk Set REF SCA0850, Cytoimmun Diagnostics GmbH) într-un protocol de
lucru standardizat.
Metoda imunochimică pentru detecţia proteinei capside virale L1
Frotiurile cervico-vaginale şi secţiunile histologice au fost introduse în xilen,
pentru îndepărtarea lamelelor şi rehidratate prin plasare în băi succesive de alcool cu
concentraţii descrescătoare: 96%, 70%, 50%. Lamele introduse în soluţie de tampon
citrat au fost tratate termic la microunde pentru demascarea antigenică. După blocarea
situsurilor de legare nespecifică, probele au fost incubate cu anticorpul primar (High
Risk Antibody VAHP), în camera umedă timp de 30 de minute, la temperatura camerei.
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Developarea reacţiei a constat în incubarea lamelor cu reactivul de detecţie timp
de 30 de minute şi cu soluţia de cromogen timp de 10 minute, la temperatura camerei.
După contracolorarea cu hematoxilină şi montarea lamelei în mediu solubil în apă,
lamele au fost examinate la microscop.
Un singur nucleu de celulă epitelială scuamoasă, colorat în roşu a fost suficient
pentru a indica o reacţie imunochimică pozitivă a probei.
REZULTATE
Pentru cazurile luate în studiu, diagnosticele histopatologice au corespuns cu
citodiagnosticele, după cum urmează: 52 de cazuri cu LSIL (CIN1) şi 28 de cazuri cu
HSIL (18 cazuri CIN2 şi 10 cazuri CIN3).
Infecţia cu HPV a fost confirmată morfologic prin prezenţa efectului citopatic
viral, tradus prin existenţa koilocitelor, atât pe frotiurile cervico-vaginale cât şi pe
secţiunile histologice corespunzătoare biopsiilor cervicale. Astfel, pentru frotiurile
convenţionale, atipii koilocitare au existat în toate cazurile diagnosticate cu LSIL
(100%) şi în 8 cazuri diagnosticate cu HSIL (28,57%).
Pentru biopsiile corespunzătoare, efectul citopatic viral s-a constatat în toate
cazurile cu displazii minore, LSIL (CIN1) (100%) şi în doar 14 cazuri diagnosticate cu
HSIL (CIN2) (50%).
Modificările de tip citopatic viral au fost prezente predominant la pacientele cu
vârste între 22-34 de ani. Anomaliile morfologice notate au fost de obicei cele nucleare
şi aspectele koilocitare tipice.
Imunocitochimia în frotiurile cervico-vaginale
Pentru frotiurile cervico-vaginale, proteina capsidă L1 a fost exprimată în 67%
(34 cazuri LSIL) din displaziile minore şi în 24% (6 cazuri) din displaziile tip HSIL
(tabel 1). Imunoexpresia proteinei capside a fost semnificativ redusă pentru cazurile
HSIL HPV pozitive. În cazurile LSIL HPV pozitive (Fig. 1) nu s-a putut demonstra o
reducere semnificativă a expresiei proteinei capside L1.

Fig. 1 Frotiu convenţional cervico-vaginal, LSIL. a. Celulă exocervicală scuamoasă cu
displazie minimă, imunopozitivitate nucleară (anti L1 HR-HPV x 20); b. Celulă exocervicală
scuamoasă cu efect citopatic HPV, imunopozitivitate nucleară (anti L1 HR-HPV x 40)

Imunohistochimia în biopsiile cervicale
În cazul leziunilor scuamoase intraepiteliale diagnosticate histopatologic,
proteina capsidă L1 a fost exprimată în 62% (32 cazuri LSIL) din displaziile minore şi
în 20% (5 cazuri) din displaziile HSIL (CIN2) (Tabel 1).
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Pentru imunodetecţia proteinei capside L1 a HPV, reacţia pozitivă s-a
caracterizat printr-o colorare intensă a întregului nucleu, înconjurat de o citoplasmă fără
marcaj (Fig. 2). În majoritatea cazurilor, reacţia pozitivă s-a observat în koilocitele
tipice sau în diskeratocite, cu caracteristici nucleare de HSIL (CIN2). Pentru cazurile
diagnosticate LSIL, pozitivitatea nucleilor a fost prezentă doar în koilocitele tipice (Fig.
2).
Evoluţia leziunilor a fost corelată doar cu pozitivitatea nucleilor, nu şi cu
intensitatea şi procentul de celule imunomarcate.
Regresia leziunilor a fost prevalentă pentru cazurile L1-pozitive, în care 28 de
cazuri au prezentat remisie, în timp ce 12 au progresat, de la CIN1 sau CIN2 la CIN3, la
monitorizarea de la 6, 12 şi 18 luni.
Tabel 1
Evaluarea imunodetecţiei proteinei capside L1 HPV în cazurile LSIL şi HSIL pentru frotiurile cervicovaginale şi biopsiile cervicale
Cazuri investigate
Proteina capsidă L1 în cazurile
Proteina capsidă L1 în cazurile
LSIL
HSIL
Frotiuri cervico-vaginale
67%
24%
Biopsii cervicale
62%
20%

Fig. 2 Epiteliu scuamos exocervical, displazie cervicală minimă (LSIL, CIN1)
a. imunocolorare nucleară la nivelul treimii bazale a epiteliului (anti L1 HR-HPV x 20);
b. Koilocite cu imunocolorare nucleară (anti L1 HR-HPV x 10)

DISCUŢII
Proteina capsidă L1 este exprimată în faza activă a infecţiei cu HPV şi este
necesară în completarea ciclului celular viral. În consecinţă, detecţia proteinei virale,
prin reacţie imunochimică reprezintă o evidenţă a infecţiei active HPV în frotiul sau
ţesutul examinat [10]. Proteina capsidă virală L1 reprezintă o ţintă majoră a răspunsului
imun celular [14]. Leziunile LSIL şi displaziile moderate, fără imunodetecţie a proteinei
L1 sunt corelate, în mai mult de 80% din cazuri, cu progresia displaziei. Griesser et al.
certifică acest aspect, subliniind că leziunile scuamoase minore şi moderate fără
expresie a proteinei capside L1 sunt semnificativ mai expuse la progresie comparative
cu cazurile L1 pozitive [15].
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Aceste afirmaţii sunt în concordanţă cu rezultatele studiului nostru, în care
regresia leziunilor L1-pozitive a fost însemnată, la monitorizarea de la 6, 12 şi 18 luni,
28 de cazuri prezentând remisie şi 12 progresie, de la CIN1 sau CIN2 la CIN3.
În general, infecţiile HPV anogenitale au tendinţa de a fi tranzitorii şi de o durată
relativ scurtă, atât la femeile tinere cât şi la cele mai în vârstă. Deoarece la majoritatea
femeilor HPV pozitive infecţia se remite spontan, prevalenţa infecţiilor HPV scade cu
creşterea vârstei.
Astfel, istoria naturală a infecţiilor HPV se bazează pe faptul că majoritatea
femeilor tinere active sexual sunt expuse la virus la un moment dat, după începerea
vieţii sexuale [16]. Majoritatea acestor femei dezvoltă infecţii HPV tranzitorii, cu o
durată relativ scurtă de timp şi în cele din urmă majoritatea femeilor infectate cu HPV
vor deveni ADN HPV negative. Doar o mică proporţie din femeile expuse la HPV
dezvoltă o infecţie persistentă şi continuă sa aibă niveluri detectabile de ADN HPV în
epiteliul scuamos genital. Aceste femei aparţin categoriei infectate cu tulpini high risk şi
care prin infecţia persistentă prezintă riscul de a dezvolta carcinom cervical
invaziv [17].
Se consideră că un rol important în evoluţia unei infecţii HPV îl au factorii
imunologici [13]. Mucoasa genitală deţine arme inductoare şi efectoare ale răspunsului
imun, ceea ce face ca infecţia HPV să interfere cu mecanismele imune vigilante locale
[13]. Cu toate că imunitatea locală şi sistemică determină latenţă în infecţia cu HPV şi
în evoluţia leziunilor înspre displaziile de grad înalt, răspunsurile imune mediate celular,
la nivel periferic se consideră a fi în mare măsură epifenomene, din moment ce
răspunsul imun relevant este local [13]. Studiile au relevat că mucoasa cervicală
normală se află sub supravegherea unui mic număr de limfocite T reglatoare, dispersate
în stroma imediat subjacentă membranei bazale a epiteliului [13,18,19]. Infiltratul
lezional în cervicite este bogat în limfocite CD4+ şi CD8+, dar nu prezintă limfocite T
reglatoare. În contrast, o mică proporţie de cervicite HPV pozitive prezintă un număr
semnificativ de limfocite T reglatoare în epiteliul scuamos metaplazic [19]. Această
constatare a dus la concluzia că limfocitele T reglatoare prezente în epiteliul infectat cu
virusul papilloma pot modula răspunsul limfocitelor T efectoare şi pot contribui la
menţinerea toleranţei locale, permiţând astfel infecţiei să persiste [13]. Se consideră că
regresia leziunilor scuamoase CIN2 şi CIN3 este mediată de un răspuns imun mediat
celular local, care este dereglat în leziunile scuamoase de grad înalt [13]. S-a observat că
foliculii limfatici sunt mai frecvenţi în leziunile scuamoase de grad înalt comparativ cu
mucoasa cervicală normală, ceea ce poate indica o activitate imună locală crescută [20].
Infiltratul limfocitar conţine predominant limfocite T CD4+ în stroma cervicală
adiacentă displaziei şi limfocite T CD8+ în interiorul epiteliului displazic [21,22].
Cel mai probabil, lipsa antigenului HPV este datorată unei sinteze proteice slabe,
sub limita minimă de detecţie imunochimică. Deoarece L1 reprezintă ţinta majoră a
răspunsului imun [14,22], translaţia sa deficitară poate duce la o epurare neeficientă a
celulelor infectate, promovând integrarea ADN-ului viral în genomul celulei gazdă şi
transformarea celulelor epiteliale imature. Observaţia care afirmă că scăderea
pozitivităţii capsidei HPV16 în serul pacientelor cu carcinom cervical este un indicator
de prognostic rezervat, susţine importanţa unui răspuns umoral specific. Imunodetecţia
proteinei capside L1, pe frotiurile cervico-vaginale, pot indica în consecinţă statusul
imun indus local asupra infecţiei HPV şi poate oferi informaţii prognostice, mai ales în
leziunile cu displazii minime (LSIL).
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Cu toate că majoritatea carcinoamelor cervicale prezintă integrarea ADN viral,
acesta este detectabil doar într-o mică proporţie a displaziilor LSIL şi HSIL [23]. Aşa
cum a fost deja raportat în literatură [14], probabil că există mecanisme adiţionale de
control care conduc la o imunoexpresie negativă a proteinei L1 pentru cazurile
menţionate.
Dezvoltarea antigenului L1 al capsidei virale depinde de factori de transcripţie
ce pot fi exprimaţi în timpul procesului de maturare, de la celula epitelială bazală la
celula superficială [10]. În leziunile HSIL, structura naturală ca şi maturarea epiteliului
sunt dereglate, astfel că celulele scuamoase bazale displazice reprezintă tipul celular
predominant cu expresie redusă a proteinei capside L1.
Din cadrul frotiurilor cervico-vaginale, datele noastre relevă faptul că proteina
capsidă L1 a fost exprimată în 67% din cazurile LSIL şi 24% din cazurile HSIL.
Prezenţa nucleilor imunopozitivi pentru proteina L1 a putut fi corelată cu evoluţia
clinică. Imunoexpresia L1 a fost semnificativ redusă pentru cazurile HSIL HPV
pozitive. În cazurile LSIL HPV pozitive, nu s-a putut demonstra o reducere
semnificativă a imunoexpresiei proteinei capside virale L1. Datorită ratei scăzute a
pozitivităţii L1 HR-HPV identificată în cazurile cu HSIL, putem admite că detecţia
HPV nu este utilă în gradarea leziunilor intraepiteliale scuamoase cervicale, ceea ce este
în acord cu datele din literatură [24].
În studiul nostru, vârsta medie a pacientelor a fost 27 de ani. Acest fapt este în
concordanţă cu studiile existente, în care s-a demonstrat că prevalenţa infecţiei HPV
variază cu vârsta şi regiunea geografică, atingând ratele cele mai înalte sub vârsta de 35
de ani [25].
Infecţia cu HPV a fost confirmată morfologic, în cazurile studiate, prin prezenţa
efectului citopatic viral, tradus prin existenţa koilocitelor, atât pe frotiurile cervicovaginale cât şi pe secţiunile histologice corespunzătoare biopsiilor cervicale. Astfel,
pentru frotiurile convenţionale, atipii koilocitare au existat în toate cazurile
diagnosticate cu LSIL (100%) şi în 8 cazuri diagnosticate cu HSIL (28,57%). Pentru
biopsiile corespunzătoare, efectul citopatic viral s-a constatat în toate cazurile cu
displazii minore, LSIL (CIN1) (100%) şi în doar 14 cazuri diagnosticate cu HSIL
(CIN2) (50%). Anomaliile morfologice notate au fost de obicei cele nucleare şi
aspectele koilocitare tipice. Deşi leziunile displazice pot fi depistate precoce, evoluţia
neoplaziilor intraepiteliale nu poate fi prevăzută prin criterii morfologice. Este deja
admis că dezvoltarea şi persistenţa leziunilor precanceroase cervicale necesită prezenţa
ADN-ului viral şi că dispariţia ADN anticipează regresia celulelor neoplazice, chiar şi
în stadii avansate ale leziunilor displazice [26].
În infecţiile latente neproductive, un numar mic de copii ale genomului HPV
rămân de obicei în nucleu, într-o formă circulară liberă numită episom. Replicarea ADN
episomal în infecţiile latente este strâns cuplată cu replicarea celulelor epiteliale şi apare
doar în paralel cu replicarea ADN cromozomial al celulei gazdă. Deoarece particulele
virale complete nu sunt probabil produse în infecţiile latente, efectele citopatice
caracteristice ale infecţiei HPV nu sunt prezente iar HPV nu poate fi identificat decât
prin metode moleculare. Epiteliul cu infecţie latentă nu prezintă deci anomalii
morfologice.
CONCLUZII
Absenţa imunoexpresiei proteinei capside virale L1, în frotiuri sau biopsii este
corelată cu progresia leziunilor intraepiteliale scuamoase cervicale.
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Evaluarea imunohistochimică a proteinei L1 a HPV creează premisele unui
studiu complex, prin îmbinarea mai multor parametri moleculari şi clinico-morfologici,
în contextul monitorizării evenimentelor ce interesează progresia neoplaziei cervicale.
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TRANSVAGINAL VERSUS TRANSGASTRIC ENDOSCOPIC
PERITONEAL APPROACH – A COMPARATIVE
EXPERIMENTAL STUDY
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TRANSVAGINAL VERSUS TRANSGASTRIC ENDOSCOPIC PERITONEAL APPROACH – A
COMPARATIVE ANIMAL STUDY (ABSTRACT): Background: During the last 30 years the advent
of laparoscopy and interventional endoscopy induced the emergence of a new approach - Natural Orifice
Translumenal Endoscopic Surgery (N.O.T.E.S.) in which the peritoneal cavity is accessed through
stomach, vagina or other natural orifice, as a even lesser minimally invasive surgery. Method: A total of 8
female pigs (20-35 kg), were assigned to either transgastric or transvaginal endoscopic procedures.
General anesthesia with orotracheal intubation was applied following a pre-established protocol in both
groups. Transgastric peritoneoscopy, tubal excision and oophorectomy were performed in the first group,
and transvaginal liver biopsy and colecistectomy in the second one, with a 14 days follow-up and
necropsy at the end of the experiment. Results: All the procedures were successful, with no major
intraoperative incidents. Postoperative evolution was uneventful. Necropsy showed mild to moderate
peritoneal adhesions in both groups, with small perigastric abscesses in one animal (transgastric-NOTES).
No other complications were noted. Conclusions: Both transgastric and transvaginal NOTES procedures
are feasible and safe, but should have different indications and limitations. More research and sustained
technical development are imperative before clinical implementation.
KEYWORDS: TRANSGASTRIC SURGERY, TRANSVAGINAL SURGERY, NOTES.
ABBREVIATIONS: OTSC clip ~ over the scope clip, SpO2 ~ oxygen saturation, TG-NOTES ~
transgastric NOTES, TV-NOTES ~ transvaginal NOTES.
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Up to the late twentieth century, laparotomy was considered the optimal solution
for an adequate access to the peritoneal cavity. The advent of laparoscopy and
interventional endoscopy shattered our classical view of surgical approach and changed
into that of minimal invasive surgery. Natural orifice translumenal endoscopic surgery
(N.O.T.E.S.) is a more recent concept consisting in a revolutionary idea of accessing
closed cavities of the body (peritoneal or thoracic) through the natural orifices thus
avoiding any skin incision.
The field of NOTES grew rapidly in just a few years, from simple
peritoneoscopy [1-4] to more complex operations like splenectomy, sigmoidectomy etc.
[5-8], mostly in experimental animal models.
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NOSCAR (Natural Orifice Surgery Consortium for Assessment and Research)
group – a research consortium stated in 2005 the challenges that need to be overcome in
order to introduce NOTES in clinical practice [9]. An effective closure, maintaining
spatial orientation, multitasking platforms and adequate training are some of them. One
of the most important problem is peritoneal access. Several approaches have been
tempted – transgastric, transvaginal, transvesical or transcolonic but comparative data
are not sufficient to draw a definite conclusion [10-12].
Considering all those aspects, we aimed to compare two types of endoscopic
translumenal access in an animal acute experiment in terms of feasibility, incidents,
accidents and complications of certain minimal surgical procedures.
MATERIAL AND METHODS
Subjects:
The animal study was conducted in accordance to the European and national
legislation for animal use (directive 86/609/EEC) and the protocol had the approval of
Craiova Medical University Ethics Committee. Eight female pigs (Sus scrofus
domesticus) with a body weight of 20 to 35 kg were used in this experiment separated
in two subgroups, transgastric and transvaginal, each consisting of 4 animals.
Preoperative care:
Five days before the planned procedure the animals were placed in quarantine in
special rooms, with adequate space and controlled temperature and light cycles, in our
University’s new Animal Facility. The pigs were removed from woodchip bedding 3
days later in order to avoid gastric fitobezoars, and placed into separate cages, with
access to a liquid diet. 24 hours before surgery animals were fasted with a 6 hours
restriction from water.
For the transvaginal group food and water was provided ad libitum, the only
precaution taken was total alimentary restriction 12 hours before the surgical
intervention. For an adequate decontamination of the access site, repeated vaginal
irrigation with diluted 10% Polyiodine® solution (Hexi Pharma Co., Bucuresti,
Romania) was performed preoperatively.
Every animal was monitored daily for signs of distress by qualified personnel.
The surgical interventions were performed by a mix group of surgeons, endoscopists,
veterinary technicians and anesthetists.
Anesthesia:
All surgical procedures were performed under general anesthesia with endotracheal intubation. Preoperative antibioprophilaxy with Ceftriaxone (Cefort®,
Antibiotice SA, Iasi, Romania) was provided in both subgroups.
After premedication (i.m. injection of Ketamine 20mg/kgc, Xylazyne 2mg/kgc
and A- tropine 0.015mg/kgc), anaesthesia induction was managed with Propofol 35mg/kgc, after placing a peripheral venous catheter 18G or 20G (WellcathPlus™,
Wellmed, Noida, India) at the marginal vein of the ear. Endotracheal intubation was
achieved with a 7mm endotracheal tube with simple lumen (MedicalExpand, La
Talaudiere, France), the animal placed in dorsal decubitus for intervention.
Anaesthesia maintenance was achieved by Propofol 0,5mg/kgc/h in continuous
perfusion, Fentanyl 3 μg/kgc bolus every 45 minutes, Pavulone® (Pancuronium Br,
Schering-Plough) 0,1 mg/kgc in a normal saline solution 5 ml/kgc/h, with controlled
pressure anesthesia with 12/minut frequency, 50% FiO2 and tidal volume.
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After endotracheal intubation the swine were kept on a semi-open circuit,
inhalation of 1-3% Isoflurane under ECG monitoring and SpO2, the sensor being placed
at the level of the ear.
Equipment:
The following endoscopic equipment was used for this study: single channel
colonoscope (Olympus Evis Exera™ INNOFLEX CF-Q160AL), chemically sterilized
with PeraSafe™ solution (Rely+On™, DuPont, Suffolk, UK) following producer’s
specifications, endoscopy tower (Olympus mobile workstation WM-30, Olympus Corp.,
Tokyo, Japan), 0.035inch guidewire (THSF-35-400 Wire Guide, Wilson-Cook Medical
Inc., Limerick, Ireland), snare (SnareMaster™ SD-221U-25, Olympus EndoTherapy,
Tokyo, Japan), endoscopic OTSC™ clips( OVESCO Endoscopy GmbH, Tuebingen,
Germany).
In case of the transvaginal hibrid group, we used laparoscopy instruments as
5mm and 12mm single-use trocars (Versaport Bladeless / V2, Autosuture™, Covidien,
MA, U.S.), laparoscopic forceps (EndoGrasp, Autosuture™, Covidien) and multi-loads
clip appliers (EndoClip II ML, Autosuture™, Covidien). The surgical procedures were
recorded on a DVD-recorder (Panasonic Diga™ DVD-recorder DMR-EH68, Panasonic
Corp., Osaka, Japan).
Technique for transgastric access:
The transgastric NOTES procedure (TG-NOTES) started with a normal esogastroscopy to evaluate the integrity of the stomach and to find an adequate puncture
site. The translumenal access consisted in puncturing the anterior gastric wall with the
needle knife, after local gastric lavage with sterile saline solution. The guidewire was
inserted and the endoscopic balloon was inflated in order to obtain an orifice large
enough to allow the passage of the endoscope into the peritoneal cavity. The
peritoneoscopy evaluated both supra and submezocolic floor, the exposure being
granted by the endoscopic forceps and by placing the operating table at different angles,
in Trendelenburg / anti-Trendelenburg position with a left-right tilt.
TG-NOTES surgical procedure
The actual intervention in the transgastric group was unilateral or bilateral
adnexectomy with oophorectomy, achieved with the help of a polipectomy snare. Local
haemostasis was ensured by endoscopic monopolar diathermy. The specimen was
extracted translumenally, after which the gastric access site was closed with an OTSC™
clip.
Technique for transvaginal access:
In the transvaginal NOTES group (TV-NOTES) the animal was placed in a 30 º
Trendelenburg position and a 1.5 cm long posterior colpotomy was created. The
endoscope was advanced through the transvaginal incision into the peritoneal cavity and
a thorough examination of the intraabdominal organs was performed in the same
manner as in the transgastric group.
TV-NOTES surgical procedure
The gallbladder was identified and the Calot’s triangle exposed with the help of
a laparoscopic forceps introduced through a laparoscopy trocar inserted in the right
upper quadrant. After endoscopic dissection, the cystic artery and duct were clipped
using a laparoscopic multiple clip applier and then cut. The gallbladder was separated
from the liver bed using the needle-knife and extracted transvaginally using the
polipectomy snare.
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At the end of the intervention the colpotomy was closed with interrupted 3-0
monofilament polydioxanone (Marisorb® violett, Catgut GmbH, Germany).
In both groups pneumoperitoneum was induced and maintained by the
insufflation mechanism of the colonoscope. At the end of each procedure gas was
endoscopically evacuated.
For hybrid NOTES procedures, the skin incision was sutured in a standard
fashion using 3-0 PDS monofil.
After 14 days of postoperative follow-up the animals were sacrificed by a single
dose of sodium pentobarbital (200mg/kg i.v.) and necropsy was performed.
RESULTS
Both transgastric and transvaginal access routes proved successful in all animals.
In case of TG-NOTES, despite thorough gastric lavage with an 18Fr/Ch oro-gastric
tube, consistent residues were observed in one animal. For the other subjects, as a result
of the strict hygiene measures taken a significantly lower quantity of food particles was
noted.

Fig. 1 Gastric access using the needle-knife

The incision site was chosen on the anterior gastric wall, at the level of the
antrum (Fig. 1). The pneumogastrum and the endoscopic transilumination proved to be
of great help in correctly identifying the exact spot for incision. During this initial step,
the pneumogastrum was also considered a potential danger during the last part of the
translumenal access due to the close contact with the abdominal wall and nearby
structures (liver, gallbladder, bowel) and the risk of damaging these structures.
Consequently, after marking the access spot with the needle-knife, the air was partially
evacuated and the procedure could continue as planned. We took this precaution
measure after having accidentally punctured the peritoneum of the anterior gastric wall
(Fig. 2).
The average time to perform the gastrotomy was 18.36 min (04.46-33.24 min).
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Following the gastrotomy creation the visualization of the submesocolic organs
proved easy, as it showed to be in the direct axis of the endoscope. For this reason tubal
excision was considered as the most appropriate intervention for this type of
translumenal access.

Fig. 2 Accidental lesion of the ventral abdominal wall
during transgastric access

Inspection of the upper quadrants of the abdomen and the access site required
the endoscopic “U” turn, with the subsequent retroverted image of the operative field
(Fig. 3).

Fig. 3. Retroverted image of the liver and gallbladder. Transgastric endoscopic view.
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In case of the transvaginal approach, the colpotomy creation and endoscopic
access time averaged between 7 min – 10.30 min (mean 8.37 min), with no incidents
occurring in this period, thus proving quicker and easier than for the transgastric access.
Supramesocolic structures were identified with ease. Following the same logic as in the
transgastric group, colecistectomy was chosen as an adequate procedure to perform (fig
4).
The translumenal incision was successfully closed in the TG-NOTES using
OTSC™ clips in 14.05 min ± 2.05 min as for the TV-NOTES it required an average of
4 min (3-5 min).
The total time of each operation varied from 80.28 min to 112.20 min in the
transgastric group, and from 96 min to 191 min for the transvaginal interventions.

Fig.4 Endoscopic view of the gallbladder in transvaginal NOTES

The hemodynamic and respiratory parameters in the two groups showed normal
results in terms of blood pressure value, pulse and O2 saturation. In the first transgastric
animal aspiration of pneumoperitoneum was requested by the anaesthetist at the
beginning of the intervention.
We encountered two complications in the TG-NOTES, bleeding at the incision
site in one case, which was successfully managed by monopolar coagulation, and a
minor abdominal wall lesion with no influence upon the success of the intervention and
no consequence in the postoperative evolution.
In the postoperative course no particular events were noted, with a single
exception in case of the transgastric group with fever, lack of appetite and a tendency
for isolation since the 3rd p.o. day. Consequently, antibiotics (Linco-Spectin™, Pfizer
Animal Health div., Pfizer Inc., NY, U.S.) 7ml/day, were administered for five
consecutive days, with favorable response. The necropsy revealed perigastric abscess
and gastric ulcer confirmed by the histopathological examination, yet no leakage was
uncovered.
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The gross examination found good cicatrisation at the translumenal entry site in
all animals, aspect confirmed in case of TG-NOTES by the gastric air bursting tests, and
mild to moderate peritoneal adhesions.
DISCUSSION
The path for the translumenal endoscopic surgery is open and the numerous
animal experiments performed to this date are the solid proof of the interest it elicited
among surgeons and gastroenterologists. Many aspects need to be investigated before
its safe and wide-spread introduction into clinical practice. The fact that this concept
involves multiple access options means that one of the directions of research must be
oriented towards the comparative analysis of different approaches. Our team focused on
this aspect in a comparative study regarding the two most frequently used routes for
peritoneal translumenal access: the transgastric and the transvaginal ones. In order to
accomplish it, we considered that it is mandatory to have an overall analysis concerning
the feasibility of each type of surgery, of the intraoperative and postoperative problems,
follow-up, total and specific access and closure time.
A major but less mentioned problem in animal transgastric NOTES is the
preoperative gastric preparation, which is more demanding, takes longer to perform and,
in many cases, it shows to be suboptimal [13]. However, this is a problem that should be
less encountered in humans view the different physiology of gastric empting, diet and
compliance.
Transgastric peritoneal exploration is easier for the submesocolic organs that are
in direct view. Still, tissue retraction and exposure was difficult due to the excessive
flexibility of the colonoscope and the inadequate endoscopic accessories. The individual
examination of each loop of the small bowel was accomplished by grasping with the
endoscopic forceps and moving them with the articulated end of the endoscope, in
certain cases proving quite difficult and time-consuming due to the small size of the
endoscopic instruments and their poor haptic capabilities. As in laparoscopy, the
visceral mass is displaceable using gravity by tilting the operating table at different
angles.
Another aspect pledging for transvaginal approach is the cost of the procedure:
the need for single-use equipment (needle-knife, endoscopic balloon, polipectomy
snare, closure devices) and preoperative preparation means higher costs in case of
transgastric surgery.
The specimen extraction was easy to perform in both groups mainly because
both translumenal orifices have excellent elastic properties, being able to expand easily
and regain its original shape. One possible drawback for TG-NOTES is the limited
calibre and fragility of the oesophagus, with direct consequences over the maximum
size of the retrievable specimen.
Closure of the posterior colpotomy is rapid and without difficulties; based on
gynaecologic experience some even argue that incisions can be left open, leaving the
secretions to spontaneously drain [14]. As for the gastric closure methods in NOTES,
they have continuously evolved. Since the first translumenal endoscopic experiments in
pigs more than seven years ago, using only endoscopic clips or no closure at all for the
gastrotomy, new devices were created, such as T-tags (Ethicon, Cook Endoscopy), LSI
Solutions prototype (LSI Solutions, N.Y., U.S.), TPD (NDO Surgical Inc., U.S.), Eagle
Claw™ (Olympus America, Inc.), OTSC™ etc.
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All those devices represent a step forward but they lack the reliability, safety and
the ergonomics of laparoscopy or open surgery [15].
The main drawback for the transvaginal approach in natural orifice surgery is
that this route, contrary to the transgastric access, is available only for half of the
population. Several exclusion criteria lessen even more the applicability of this access
route: active vaginal infection, local malignancies, pregnancy and, arguably,
endometriosis. There are also some questions regarding postoperative pain and
dispareunia [16], although most studies tend to disprove this idea [17-19]. The lower
innervation of the posterior cul de sac is probably linked to the absence of this type of
symptomatology [20].
One final aspect concerning translumenal endoscopic surgery, mandatory for all
involved in this field, is safety. Even if the total number of subjects taken into account is
too small for any statistical analysis and despite the hybrid nature of the TV-NOTES,
we believe that in our study transvaginal approach was safer, considering the intra- and
postoperative accidents and complications. Other authors describe sometimes important
complications related to TG-NOTES such as perigastric abscesses, gastrocolic fistula,
peritonitis etc sustaining this idea [21-23]. It appears that, more than everything, the
safe introduction of transgastric endoscopic surgery depends on a reliable closing
solution. Unlike transvaginal approach an inefficient gastric closure may in the end
imperil patient’s life.
CONCLUSION
Both transgastric and transvaginal surgical procedures proved feasible.
Considering the current stage of endoscopic development, transvaginal endoscopic
surgery may offer some advantages over the transgastric access route, especially
regarding the virtually inexistent risk of peritonitis. Regardless of the access route,
advanced multitasking endoscopic platforms are required in order to successfully
implement this method into clinical practice.
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TENDINŢE ACTUALE ALE CHIRURGIEI VALVEI MITRALE –
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NEW TRENDS IN MITRAL VALVE SURGERY- IBCV IASI EXPERIENCE (ABSTRACT):
Objective: The purpose of this study is to assess the results of mitral valve surgery in the past ten years, in
IBCV Iasi, referring particularly to surgical volume, incidence of various pathology, and surgical conduct.
Methods: We retrospectively studied the medical records of 617 consecutive patients, who received mitral
valve replacement (410) and mitral valve reconstructive procedures (207), operated in Cardiovascular
Institute Iasi, between 2000-2010. We also analyzed concomitant surgical procedures and the number of
mitral repairs. Results: In the studied group, CABG was associated in 7.89% of cases (n = 41), aortic
valve replacement in 17.91% of cases (n = 93), aortic and tricuspid valve replacements in 2,89% of cases
(n = 15). Of the 617 patients, 304 (49.27%) had mitral insufficiency, 125 (20.25%) mitral regurgitation
and stenosis, and 189 (30.63%) mitral stenosis. In 68.09% (n = 207) of patients with severe mitral
regurgitation were performed reconstructive mitral procedures. Operative mortality was 1,3%.
Conclusions: The incidence of degenerative mitral valve disease is increasing along with increased
severity of basic mitral disease, the number of diabetic patients, patients over 65 years, emergency
surgery and the number of male patients.
KEY-WORDS: MITRAL VALVE SURGERY, MITRAL REPAIR
Corespondenţă: Dr. Mihail Enache,doctorand UMF Iaşi, medic specialist Chirurgie Cardiovasculară,
Institutul de Boli Cardiovasculare “George I.M. Georgescu” Iaşi, B-dul Carol I, nr.50, e-mail:
menacke_misha@yahoo.com*.

INTRODUCERE
Odată cu creşterea adresabilităţii pacienţilor către clinicile de cardiologie şi
chirurgie cardiacă, a crescut şi incidenţa patologiei valvulare mitrale. În cadrul bolilor
valvulare, incidenţa leziunilor degenerative, asociate înaintării în vârstă, este din ce în
ce mai mare. Metoda clasică de protezare valvulară este din ce în ce mai puţin preferată,
în prezent, punându-se accent pe efectuarea procedurilor reconstructive mitrale [1].
La începutul chirurgiei cardiace, în ţara noastră, chirurgia mitrală a fost
preponderent bazată pe patologia reumatică şi, în special, pe stenoza mitrală
reumatismală. Pe parcursul ultimilor ani se constată o scădere a proporţiei etiologiei
reumatismale şi o creştere a incidenţei etiologiei ischemice şi degenerative, concomitent
cu scăderea numărului de protezări şi creşterea numărului de plastii.
Numărul procedurilor valvulare mitrale a ajuns, în clinica noastră, la
aproximativ 100 proceduri pe an, un număr relativ mic comparativ cu by-passul aortocoronarian.
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MATERIAL ŞI METODĂ
În perioada 2000-2010, au fost operaţi 617 pacienţi pentru patologie valvulară
mitrală singulară, asociată altor leziuni valvulare şi asociată bolii coronariene.
Preoperator, 170 pacienţi erau in clasa funcţională NYHA II, 390 pacienţi erau
în clasa funcţională NYHA III şi 57 erau în clasa funcţională NYHA IV. Vârsta medie a
fost de 56,8±2,2 ani, 46,82% au fost bărbaţi şi 53,17% femei şi ritmul sinusal a fost
asociat în 31,44% cazuri (n=194) (Tabel 1).
Tabel 1
Caracteristicile demografice ale pacienților mitrali
Date preoperatorii
Număr pacienți (n=617)
Vârsta
56,8±2,2 ani
Femei
289
Bărbaţi
328
Diabet zaharat
28
Insuficienţă renală
18
Clasa II NYHA
170
Clasa III NYHA
390
Clasa IV NYHA
57
Infarct miocardic acut
12
Operație cardiacă în antecedente
41
Fibrilaţie atrială
325
FEVS peste 50%
410
FEVS 30-50%
67
Boală mitrală cu insuficienţă
111
mitrală gr. I
Boală mitrală cu insuficienţă
69
mitrală gr. II
Insuficienţă mitrală gr. III
75
Insuficienţă mitrală gr. IV
75
Etiologia patologiei mitrale:
Degenerativă
212
Reumatică
240
Ischemică
41
Endocardită
59
Mixtă
65

%
53,17
46,82
4,53
2,91
27,55
63,20
9,23
1,94
6,64
52,67
66,45
10,85
17,90
11,18
12,15
12,15
34,35
38,89
6,64
9,56
10,53

Patologia mitrală a fost clasificată în boală mitrală, stenoză mitrală și
insuficiență mitrală.
Ecocardiografia transtoracică a fost efectuată tuturor pacienţilor, asociată cu
coronarografia la pacienţii peste 39 ani şi suplimentată cu ecocardiografia
transesofagiană intraoperator pentru a estima dimensiunile cavităţilor cardiace pre şi
postoperator, gradienţii presionali transvalvulari, severitatea regurgitării valvulare şi
pentru evaluarea rezultatului chirurgical conform recomandărilor ghidurilor societăţii
americane şi europene de ecocardiografie [2,3].
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Înlocuirile valvulare mitrale au fost efectuate de mai mulţi chirurgi, pe parcursul
studiului, şi au constat în rezecţia cuspei mitrale anterioare şi prezervarea, cel puţin
parţială, a cuspei mitrale posterioare şi prezervarea parţială sau totală a aparatului
subvalvular mitral, în vederea prezervării funcţiei ventriculului stâng. Aceste proceduri
de prezervare a aparatului subvalvular permit păstrarea funcţiei ventriculare stângi,
astfel se creează avantaje funcţionale faţă de protezarea valvulară mitrală clasică [4,5].
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Atât înlocuirile valvulare mitrale, cât şi operaţiile reconstructive au fost realizate
prin sternotomie mediană, cu circulaţie extracorporeală în hipotermie moderată, cu
şnuruirea şi încanularea ambelor vene cave.
Majoritatea pacienţilor cu insuficienţă mitrală semnificativă au beneficiat de
operaţii reconstructive ale valvei mitrale. Astfel, din 219 pacienţi cu insuficienţă mitrală
gr.II-IV, 187 (85,4%) au beneficiat de plastii mitrale [6,7].
Prolapsul valvei mitrale anterioare cauzat de elongarea cordajelor sau a
muşchilor papilari a fost rezolvat prin inserţia de neocordaje (78 pacienţi). La unii
pacienţi, această procedură a fost asociată cu translocarea cordajelor de la nivelul cuspei
mitrale posterioare la nivelul cuspei mitrale anterioare. Comisurotomia (anterioară,
posterioară sau bilaterală) a fost efectuată în 6 cazuri, asociată cu splitting de pilieri la 5
pacienţi. Calcificările au fost localizate, cel mai adesea, la nivelul valvei mitrale
anterioare. Extensia cuspală cu petec de pericard autolog fixat în glutaraldehidă (32
pacienţi) a fost realizată pentru a mări suprafaţa şi, în consecinţă, pentru a utiliza un inel
mai mare. Anuloplastia tricuspidiană cu inserție de inel a fost asociată reconstrucţiei
mitrale la 3 pacienţi, protezarea tricuspidiană la 6 pacienţi şi anuloplastia De Vega la 7
pacienţi. Operaţia reconstructivă a fost completată cu inserţia de inel în majoritatea
cazurilor (n=103).
Din cei 617 pacienţi, 207 au prezentat proceduri reconstructive ale valvei
mitrale, 370 au avut protezări valvulare mecanice şi 40 protezări biologice. Din cei 207
pacienţi cu proceduri reconstructive ale valvei mitrale, 98 au avut decalcifiere de valvă
mitrală anterioară şi protezare aortică, 27 au asociat protezare aortică și 17 au asociat
revascularizare miocardică, din care 5 au asociat și protezare aortică (Tabel 2).

Înlocuire
Reconstrucţie

Tabel 2
Chirurgia valvulară mitrală şi procedurile concomitente
Doar Mitrală
+Aortică
+Revasc mioc.
238
108
24
49
125
17

+Tricuspidiană
40
16

Incidenţa procedurilor mitrale a crescut de la 28 de proceduri, în primul an, la 90
de proceduri, în 2010.
Experienţa clinicii noastre, ilustrează creşterea, în ultima perioadă, a numărului
de pacienţi peste 65 de ani (Fig.1). Această creştere se datorează unei adresabilităţi
crescute şi schimbării spectrului demografic al pacienţilor cardiovasculari.
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Fig.1 Dinamica pacienţilor după vârstă
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De asemenea, se constată o creştere (Fig.2) – în ultimii ani - a numărului de
pacienţi cu afectare sistolică a ventricului stâng, fracţia de ejecţie a ventriculului stâng
fiind unul din determinanţii majori ai supravieţuirii pe termen lung la pacienţii cu
proceduri valvulare mitrale.
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Fig.2 Dinamica fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng

În această serie de pacienţi nu s-au înregistrat eşecuri operatorii care să ducă la
revizia plastiei mitrale sau la conversia către protezare, ceea ce sugerează că opţiunea
pentru protezare a fost făcută la pacienţii care nu suportau o operaţie reconstructivă
mitrală. Mortalitatea operatorie a fost de 1,3%.
După cum se observă şi în graficul anterior, proporţia de operaţii reconstructive
mitrale a crescut semnificativ, odată cu scăderea numărului de protezări (Fig.3).
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Fig.3 Dinamica procedurilor valvulare mitrale

Spectrul patologiei mitrale care a necesitat intervenţie chirurgicală s-a schimbat
uşor în ultimii ani: epidemiologia chirurgicală a valvei mitrale este dominată de
etiologia reumatică (n=240), cu tendinţa la scădere în ultimii 5 ani, de la 52,3% la 40%;
incidenţa bolii valvulare de cauză ischemică fiind de 6,64% (n=41), observându-se o
tendinţă la creştere în ultimii 5 ani; incidenţa etiologiei degenerative de 18,47 (n=114).
O observaţie importantă este absenţa complicaţiilor - în lotul studiat - legate de
valva mitrală la pacienţii cu proceduri reconstructive mitrale.
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Incidenţa patologiei valvulare mitrale degenerative (Fig.4) este în creştere,
concomitent cu creşterea severităţii bolii mitrale de bază, a numărului de pacienţi
diabetici, a pacienţilor peste 65 de ani, a urgenţelor chirurgicale şi a numărului
pacienţilor de sex masculin.
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Fig.4 Dinamica etiologiei patologiei mitrale

În momentul actual, cardiologii, chirurgii cardiovasculari şi anesteziştii se
confruntă cu un mai mare număr de pacienţi mai în vârstă şi cu mai multe comorbidităţi
comparativ cu acum 5 ani. Patologia mitrală este dominată de insuficienţa mitrală,
stenoza mitrală fiind mult mai rar întâlnită, lucru care a făcut posibilă prezervarea unui
număr din ce în ce mai mare de valve native, comparativ cu anii din urmă, ceea ce duce
la creşterea calităţii şi duratei vieţii pacienţilor chirurgicali.
În centrele cu experienţă în reconstrucţia valvei mitrale, alternativa plastiei este
de primă intenţie chiar şi în situaţia pacienţilor în vârstă, pentru care protezarea mitrală
este un predictor independent al mortalităţii [8].
CONCLUZII
Putem afirma că rezultatele noastre bazat pe intervenţiile mitrale efectuate între
2000-2010, încurajează opţiunea plastiei mitrale, chiar dacă protezarea reprezintă o
alternativă acceptabilă.
Provocarea anilor următori va consta în tratarea pacienţilor din ce în ce mai în
vârstă, cu funcţie ventriculară sever alterată şi cu multiple comorbidităţi. Insuficienţa
mitrală la pacienţii în vârstă va deveni o importantă problemă în viitor, având în vedere
îmbătrânirea populaţiei şi creşterea rapidă a prevalenţei insuficienţei cardiace.
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THE ANESTHESICAL AND GYNECOLOGICAL PARTICULARITIES IN LAPAROSCOPIC
SURGERY OF THE BENIGN OVARIAN TUMORS (ABSTRACT): Laparoscopic surgery has changed
in the last years the therapeutic management of ovarian tumors. The role of the anesthesist is to prevent
and reduce the physiological effects of increased intra-abdominal pressure and to prepare the patient with
severe comorbidities for laparoscopic surgery. The aim of the study was to analyze the anesthesical and
gynecological particularities of 130 patients undergoing laparoscopic surgery for the treatment of ovarian
tumors in the Municipal Emergency Hospital Moinesti. Material and method. This study included a
number of 130 patients laparoscopicaly treated for benign ovarian tumors. Of these 130 patients, 3 were
at prepubertal age, 109 at reproductive age and 18 cases were postmenopausal. Preoperative evaluation of
patients has included clinical examination, biochemical, hematological tests, ultrasound and
determination of tumor markers. Results. Types of laparoscopic surgery performed were cystectomy (76),
anexectomy (45) and ovariectomy (3). In 6 cases, the laparoscopy has been transformed in laparotomy
due to the anatomical conditions (extensive adhesions, large size of tumor) and because the suspicion of
malignancy. Intraoperative conditions, recovery times, postanesthesia recovery scores and postoperative
outcomes were recorded. Conclusion. The right selection of the cases lead to the success of the
laparoscopic interventions.
KEYWORDS: LAPAROSCOPIC SURGERY, OVARIAN TUMORS
Corespondenţă: Dr. Laura Cotîrleţ Gavril, medic rezident, Clinica de Anestezie Terapie Intensivă,
Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, doctorand Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi, email:
cotirlet_laura@yahoo.com*.

INTRODUCERE
Formaţiunile chistice ovariene sunt încadrate în cea mai frecventă patologie
ovariană la pacientele aflate în perioada reproductivă, ce necesită tratament chirurgical.
În general, tumorile ovariene pot ridica mai multe probleme din punct de vedere
al terapiei:
- dacă formaţiunile ovariene lichidiene sunt benigne, maligne sau încadrate în
grupa “borderline”;
- dacă au nevoie de tratament chirurgical sau nu şi
- dacă da, acesta să se poată realiza pe cale laparoscopică.
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Tehnica minim invazivă a schimbat în ultimii ani managementul terapeutic al
formaţiunilor tumorale ovariene încât astăzi poate fi considerată opţiunea de elecţie,
standard, preferată şi de marea majoritate a pacientelor informate.
Uneori, este foarte dificil de stabilit limitele chirurgiei laparoscopice în cazul
chisturilor ovariene, unii autori indicând managementul minim invaziv doar pentru
formaţiunile tumorale ovariene care se prezintă fără semne de malignitate, tratamentul
laparoscopic conservator al formaţiunilor tumorale “ borderline” fiind adoptat de unele
şcoli europene de chirurgie endoscopică în cazul pacientelor de vârstă fertilă.
Chirurgia laparoscopică poate ridica o serie de probleme specifice din punctul de
vedere al anestezistului. În general, acesta se află în faţa unor condiţii mai speciale
generate de poziţia pacientei pe masa de operaţie (Trendelenburg moderat 20-25 grade)
şi de pneumoperitoneul provocat de insuflarea de CO2 în cavitatea peritoneală, pentru
formarea camerei de lucru, şi, nu în ultimul rând, de monitorizarea constantă a
parametrilor vitali (hemodinamica, respiraţie – TA, AV, ECG, SPO2), precum şi de
urmărirea continuă a end - tidal CO2 [1].
Scopul studiului a fost analiza particularităţilor actului anestezico-ginecologic în
cazul a 130 de paciente care au beneficiat de chirurgia laparoscopică pentru tratamentul
tumorilor ovariene în Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti.
MATERIAL ŞI METODĂ
În perioada noiembrie 2007 – iunie 2011 în Spitalul Municipal de Urgenţă
Moineşti au fost operate laparoscopic 130 paciente diagnosticate cu tumori ovariene.
Pacientele au fost informate cu privire la tipul de anestezie, tipul intervenţiei
chirurgicale şi riscurile acestora (complicaţii intraoperatorii, probleme postoperatorii) şi
au semnat consimţământul informat de participare la studiu.
Acestea au fost evaluate preoperator prin anamneza, examen clinic, ecografic
transvaginal şi în unele cazuri Doppler color, teste biochimice si hematologice, dozare
de markeri tumorali serici.
Rezultatele au fost exprimate ca medie ± deviaţie standard. Prelucrarea statistică
a datelor s-a făcut cu testul chi pătrat (p<0,05 semnificativ statistic), având un interval
de încredere (CI) = 95%.
REZULTATE
Vârsta pacientelor a fost cuprinsă între 13 şi 77 ani, cu o medie de 33,21 (DS=
14,53).
Din cele 130 de paciente, 3 (2%) se aflau la vârsta prepubertară, 109 (84%) la
vârsta reproductivă si 18 (14%) cazuri aflate în postmenopauză (Fig. 1).
În urma consultului preanestezic, s-a făcut încadrarea pacientelor în scala de risc
anestezic: 101 paciente au avut ASA I-II şi 29 paciente au fost ASA III, datorită
comorbiditătilor prezente. La aceste cazuri a fost necesară pregătirea preoperatorie
pentru compensarea bolilor asociate, cu examenele de specialitate adiacente: medicină
internă, cardiologie, boli de nutriţie şi metabolism. Intervenţiile chirurgicale
laparoscopice s-au efectuat imediat după parcurgerea acestor etape, de regulă în aceeaşi
zi cu internarea.
Operaţia s-a efectuat sub anestezie generală cu intubaţie orotraheală, inducţia s-a
făcut cu fentanyl, diprivan, vecuronium/atracurium şi menţinerea anesteziei, pivot
volatil sevofluran.
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Pacientele au fost ventilate mecanic în volum, cu oxigen 100 % , menţinându–se
un nivel de CO2 expirat între 35-45 mm Hg. Administrarea de fluide, perianestezic s-a
făcut imediat după abordul venos, cantitatea medie fiind între 750 şi 1000 ml., obişnuit
cristaloide.

Fig. 1 Distribuţia pacientelor în funcţie de perioada de
fertilitate

Evoluţia intraoperatorie a parametrilor hemodinamici (TA, AV, ECG) şi
respiratori (SpO2, Et CO2) a fost monitorizată permanent, în timp real, cu monitorul
Cardiocap 5 şi Compact Anestesia al platformelor maşinilor de anestezie GE, DatexOhmeda, S/5 Aespire şi Avance.
După o evaluare preoperatorie riguroasă, tratamentul laparoscopic a fost limitat
la tumorile ovariene benigne şi borderline, singurul caz de cancer ovarian diagnosticat
laparoscopic fiind rezolvat prin laparotomie. Managementul chirurgical al celor 130 de
paciente a presupus practicarea de: 76 chistectomii ovariene; 45 anexectomii, dintre care
42 unilateral şi în 3 cazuri, anexectomii bilaterale; 3 ovariectomii; 28 adeziolize şi în 6
cazuri s-a realizat conversia prin laparotomie (Fig. 2).

Fig. 2 Tipul intervenţiilor laparoscopice
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Din punct de vedere al diagnosticului anatomo-patologic au fost identificate 128
de tumori ovariene chistice benigne, împarţite astfel:
- tumori chistice funcţionale (58,59%): chistul de incluziune - 6, chistul folicular
– 14, corpul luteal chistic - 7, chist tecal luteinic – 47, endometriom -1
- tumori cu punct de plecare epiteliul ovarian de suprafaţă (35,93%):
chistadenom seros – 6, chistadenom mucinos – 2, chist seros - 38.
- tumori de origine stromală (1,56%): fibromul ovarian – 2, tumori cu originea in
celulele germinale (3,92%), teratom matur chistic (dermoid) – 5.
Prepubertar au fost diagnosticate 3 cazuri, dintre care 2 paciente aveau chisturi
seroase pentru care s-a practicat chistectomie ovariană, al treilea caz fiind un teratom
chistic matur (dermoid) care a necesitat anexectomie.
Pacientele de vârstă reproductivă au reprezentat 67 cazuri cu tumori ovariene
funcţionale, dintre care 14 au fost chisturi foliculare, 46 chisturi tecale luteinice şi 7
chisturi de corp luteal. La 26 de bolnave au fost formaţiuni chistice eclatate rezultând
hemoperitoneu (în special chisturile tecale luteinice), iar la 12 paciente formaţiunile au
fost torsionate, intervenindu-se chirurgical de necesitate. S-a practicat în majoritatea
cazurilor chistectomii ovariene, anexectomia fiind rezervată formaţiunilor ovariene mari
şi celor devitalizate în urma torsiunii.
Formaţiunile ovariene organice au fost in număr de 42 la pacientele de vârsta
reproductivă, dintre care: 30 chisturi seroase, 1 chist ovarian endometriozic, 4 teratoame
chistice benigne, 3 chistadenoame seroase sau seroase papilare, 2 chistadenoame
mucinoase multiloculate şi un adenofibrom chistic ovarian. Acestea au fost abordate
laparoscopic, practicându-se chistectomii ovariene în cazul majorităţii chisturilor
seroase, a endometriomului, a adenofibromului ovarian şi a 2 teratoame chistice benigne
şi anexectomii pentru celelalte formaţiuni, identificându-se şi o formaţiune borderline
(chistadenom seros papilar borderline).
Pacientele aflate în postmenopauză (18 cazuri) au beneficiat de anexectomie
unilaterală sau bilaterală şi mai puţin de chistectomia ovariană. Cazurile au fost
împarţite astfel: 6 au avut chisturi seroase, 6 chisturi de incluziune, 1 pacientă chist
luteinic, 3 au fost diagnosticate cu chistadenoame seroase papilare şi una cu
adenofibrom ovarian. Într-un sigur caz la o pacientă de 61 ani a fost diagnosticată o
formaţiune malignă – chistadenocarcinom seros, pacienta la care laparoscopia
exploratorie s-a continuat cu laparotomie.
Conversia prin laparotomie a fost dictată în 6 cazuri (4,61%) datorită aderenţelor
pelvine strânse, dimensiunilor mari ale unor formaţiuni tumorale şi datorita suspiciunii
de malignitate.
Durata intervenţiilor chirurgicale a fost între 30 şi 80 de minute, cu o medie de
48,35 minute.
DISCUŢII
Vârsta pacientei este cel mai important factor în determinarea potenţialului de
malignitate, formaţiunile diagnosticate prepubertar şi postmenopauzal fiind considerate
anormale şi necesitând o evaluare rapidă [2].
Chisturile funcţionale sunt rare la pacientele prepubertare, deoarece nu sunt sub
influenţa hormonilor gonadotropi.
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Formaţiunile ovariene la această vârstă au un risc mai mare de malignitate decât
cele diagnosticate la femeile de vârstă reproductivă, intervenţia chirurgicală fiind
considerată o necesitate imediată. Nici un caz malign nu a fost identificat la aceste
paciente.
La pacientele de vârstă reproductivă cele mai frecvente formaţiuni tumorale sunt
chisturile funcţionale ovariene – chisturile foliculare, chisturile tecale luteinice,
chisturile de corp luteal, care în majoritatea cazurilor nu necesită tratament chirurgical,
fiind asimptomatice şi rezolvându-se spontan în 4-6 saptamani, cu sau fără tratament
hormonal. Formaţiunile simptomatice se pot rupe rezultând un sindrom de iritaţie
peritoneală, uneori hemoperitoneu sau se pot torsiona. La examenul ecografic chistele
funcţionale ovariene sunt hipoecogene, uniloculare, fără vegetaţii sau septuri
intrachistice, cu perete subţire, bine delimitat. Conduita implică expectativa cel puţin 8
săptămâni urmată de supresie hormonală cu preparate hormonale monofazice 3 luni,
tratament chirurgical adresat chistelor ovariene funcţionale persistente sau cu aspect
hemoragic.
Chistele ovariene organice sunt reprezentate la pacientele de vârstă fertilă de
teratoame chistice mature, chistadenoame seroase şi mucinoase şi endometrioame.
Chistele dermoide sunt formate din ţesuturi embrionare imature şi mature (piele, par,
oase dinţi, ţesut adipos, ţesut muscular), fiind asimptomatice sau complicându-se prin
torsiune cu infarctizarea sau ruptura tumorii, determinând peritonita chimica prin
scurgerea conţinutului sebaceu în cavitatea abdominală. Chistadenomul seros are o
incidenţă crescută între 30-40 ani, este frecvent unilocular, cu suprafaţa netedă, putând
ajunge la dimensiuni mari. Chistadenomul mucinos este multilocular, de dimensiuni
mari, efracţia peretelui putând determina peritonită gelatinoasă. Endometrioza ovariană
cuprinde 3 tipuri (Nissole si Donnez): leziuni superficiale hemoragice, endometrioame
şi endometrioza ovariană infiltrativă profundă. În cazul majorităţii endometrioamelor
suprafaţa externă e ataşată de exteriorul ovarului, care devine îngropat, dezvoltând
multiple aderenţe periovariene [3].
Pacientele aflate în postmenopauză cu ovare palpabile la examenul clinic au un
risc de 45% de malignitate. Cele mai frecvente tumori sunt cele derivate din celulele
epiteliale, urmate de cele derivate din celulele stromale şi din cordoanele sexuale,
chisturile funcţionale existând şi la această vârstă.
Anestezia în chirurgia laparoscopicã trebuie nu doar sã previnã şi sã reducă
repercusiunile fiziopatologice ale presiunii crescute intra-abdominale, ci şi, în aceeaşi
mãsurã sã evalueze şi sã pregătească pacienta cu afecţiuni comorbide severe pentru
intervenţia chirurgicalã. Cunoaşterea acestor consecinţe fiziopatologice, dar şi a
posibilelor complicaţii ale chirurgiei laparoscopice, este esenţială pentru succesul
laparoscopiei [4].
Anestezia generală cu intubaţie orotrahealã (IOT) şi ventilaţie mecanicã
controlată este cel mai frecvent utilizatã pentru că permite obţinerea unei bune relaxări
musculare, controlului ventilaţiei şi presiunii parţiale a bioxidului de carbon, protejarea
tractului respirator împiedicând inhalarea conţinutului gastric şi totodată asigurarea unei
bune analgezii [4,5].
Justificarea încadrării a 29 de paciente (22,3%) în scala de risc ASA III a fost
dată de patologia asociată: patologie cardio-vasculară (tulburări de ritm – 3 paciente,
HTA – 7 paciente, insuficienţa cardiacă clasa II-III NYHA - 5 paciente, boala
coronariană operată – protezare cu stent - 2 paciente); patologie respiratorie (astm
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bronşic -1 pacienta), patologie hepatică (ciroza hepatică – 3 paciente); patologie renală
(IRC – 2 paciente); obezitate gr. II – III – 4 paciente; diabet – 2 paciente.
Pacientele operate în urgenţă au fost considerate cu risc de aspiraţie. Dintre
bolnavele operate electiv, au fost considerate cu potenţial risc de aspiraţie cele cu:
obezitate, reflux gastro-esofagian, hernie hiatală; la acestea li s-au adăugat cele la care
s-a presupus că vor avea o intubaţie dificilă (scor Mallampati 3-4), în total 14 paciente
(10,76%), folosindu-se la inducţie Lysthenon (clorura de suxametoniu) în doza de 1
mg/kg. Utilizarea de Tracrium (atracurium) s-a făcut la 45 paciente (34,61%) cu
afecţiuni renale şi hepatice în doza de 0,5-0,6 mg/kg la intubaţie, menţinându-se
anestezia c-o doza de 0,1-0,2 mg/kg. La restul de 71 paciente (54,63%) s-a folosit
Norcuron (vecuronium) cu o doză de 0,08-0,1 mg/kg.
Plasarea imediată după inducţia anesteziei generale, a unui cateter venos central
sub ghidaj ecografic, într-un timp realmente foarte scurt (sub 2-3 minute) a fost făcuta
în 3 cazuri, datorită dificultăţii abordului venos periferic, instabilităţii hemodinamice.
Antecedentele personale sau familiale de cancer de colon, cancer ovarian sau
cancer de sân cresc suspiciunea de malignitate la pacientele care sunt investigate pentru
o formaţiune tumorală ovariană, genele BRCA-1 si BRCA-2 fiind cele implicate pe
linie ereditară [2].
Evaluarea clinică face parte din bilanţul prelaparoscopic. Semnele clinice de
malignitate sunt: creşterea rapidă în dimensiuni, ascita, lipsa de mobilitate,
bilateralitatea, nodularităţi la nivelul septului rectovaginal, caracterul solid sau complex,
neregularitatea în suprafaţă. Astfel acestea se pot diferenţia de formaţiunile care au
caractere clinice sugestive pentru benignitate: absenţa ascitei, nu cresc în dimensiuni,
mobilitatea, unilateralitatea, supleţea septului recto-vaginal, caracterul chistic, suprafaţa
netedă.
Evidenţierea la examenul ecografic a unei formaţiuni chistice uniloculare,
unilaterale, cu dimensiuni < 10cm, cu contur regulat, fără proiecţii papilare sau arii
solide, fără septuri >2mm, fără ascita, coroborate cu un nivel al CA125< 35 U/ml
sugerează o formaţiune ovarian benignă.
Dozarea preoperatorie a markerilor tumorali specifici ACE, CA19-9, CA125,
alfa fetoproteina poate fi folosită doar în scop predictiv, datorită specificităţii scăzute
(3). CA125 are o valoare predictivă de 97% în cazul pacientelor postmenopauzale dacă
nivelul lui este > 65ui/mL [2].
Orice intervenţie chirurgicală laparoscopică este precedată de pregătirea
preoperatorie a pacientei (evacuarea tubului digestiv, cateterizarea vezicii urinare).
Pentru evitarea accidentelor intra-operatorii se vor practica testele de securitate
la efectuarea pneumoperitoneului, se va crea o presiune intraperitoneală adecvată (14-15
mm Hg), iar introducerea trocarelor se va face conform regulilor de securitate [6-10].
Următorul timp este evaluarea masei anexiale ovariene: localizare, dimensiuni,
aspectul peretelui chistic, vegetaţii extrachistice, conţinut, aderenţe peritumorale [8-11].
Mulţi chirurgi folosesc abordul laparoscopic la pacientele de vârsta reproductivă
dacă suspiciunea de malignitate este redusă. Indicaţiile chirurgicale pentru chisturile
funcţionale au inclus persistenţa formaţiunii > 8 cm fără regresie după 6-8 săptămâni,
dimensiunea chistului peste 10 cm, schimbarea caracterelor ecografice ale formaţiunii,
suspiciunea de torsiune, abdomenul acut chirurgical.
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Chirurgia laparoscopică necesita etape standard adresate tumorilor ovariene
benigne: inspecţia pelvisului si a cavitaţii abdominale, efectuarea examenului citologic
din lichidul peritoneal sau din lichidul de lavaj pelvin, explorarea întregii cavitati
abdominale, a diafragmului, suprafeţei ficatului, a epiplonului si colonului, a seroasei
peritoneale, prelevarea de biopsii din zonele suspecte de malignitate, fiind de preferat
examenul extemporaneu. Daca se confirma malignitatea se continua intervenţia pe cale
clasica. Daca examinarea pelvisului, a abdomenului si a ovarelor evidenţiază o tumora
benigna se decide excizia pe cale laparoscopică [3].
Chistectomia este tehnica de elecţie în cazul chistelor ovariene funcţionale sau
organice benigne, la paciente cu vârsta sub 45 de ani sau la cele cu chiste dermoide ce
doresc prezervarea fertilităţii. Se aspiră conţinutul chistului, se inspectează interiorul
capsulei şi se practică chistectomie cu îndepărtarea acesteia în întregime [12].
În caz de formaţiuni ovariene cu caracter borderline sau în cazul celor de
dimensiuni mari este indicată ooforectomia sau îndepărtarea întregii anexe. Dacă
examenul histopatologic extemporaneu nu poate fi executat, orice leziune suspectă de
malignitate trebuie îndepărtată prin anexectomie [13].
Ooforectomia este tehnica de elecţie pentru paciente aflate în premenopauza sau
postmenopauza, dacă parenchimul ovarian este distrus în totalitate, în cazul chistului
dermoid la femeia care nu mai doreşte copii [12].
La pacientele postmenopauzale, datorită faptului că tumorile benigne sunt mai
frecvente decât cele maligne chiar şi în cadrul acestui grup de vârstă, se justifică abordul
laparoscopic explorator iniţial, vizualizând întreaga cavitate peritoneală, prelevând
citologii şi biopsii de la nivelul diafragmului, firidelor parieto-colice, peritoneului
pelvin. Chistectomia nu este recomandată în cazul lor, fiind preferată anexectomia,
uneori bilaterală dacă s-a obţinut consimţământul preoperator sau dacă leziunea este
bilaterală.
Chistectomia ovariană presupune îndepărtarea în totalitate a cămaşii chistului.
Dar, în cazul formaţiunilor mari de peste 10 cm acest lucru este dificil laparoscopic,
putându-se practica aspirarea conţinutului chistului cu un ac 18-gauge sau prin
perforarea peretelui cu un trocar de 5 mm şi inserarea canulei aspiratoare, aspiratul fiind
trimis pentru examen citologic. Se lizeaza aderenţele contractate între ovar, ansele
intestinale, uter şi pereţii pelvini. Se irigă abundent pelvisul în special în cazul
endometrioamelor, a teratoamelor chistice benigne şi a chistadenoamelor mucinoase. Se
deschide peretele chistului şi se inspectează suprafaţa internă, fiind biopsiate
eventualele excrescente sau zone papilare, cu trimiterea la examen histopatologic
extemporaneu. Se desprinde capsula de ţesutul ovarian restant şi se controlează
hemostaza cu pensa bipolară, marginile ovariene fiind lăsate să se apropie fără sutură.
Capsula ovariană trebuie îndepărtată într-un sac de plastic (endobag), mai ales în cazul
chistelor dermoide [2].
Obiecţiile aduse chirurgiei laparoscopice se bazează pe ipoteza ca un cancer
ovarian în stadiul IA se transformă într-unul stadializat IC ce necesită chimioterapie
adjuvantă. Studiile ne arată însă că supravieţuirea la distanţă nu este influenţată de
ruperea unui chist posibil malign, această supravieţuire fiind influenţată negativ de
gradul de diferenţiere al tumorii, prezenţa ascitei în cantitate mare şi a aderenţelor dense
[12,13].
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Complicaţiile ce pot surveni în cursul sau după intervenţiile laparoscopice
pentru formaţiunile ovariene benigne sunt reprezentate de eclatarea conţinutului chistic
cu risc de peritonita chimică în cazul unui teratom, cu risc de peritonită gelatinoasă în
caz de chistadenom mucinos, cu risc de formare a noi focare endometriozice în cazul
endometriomului, leziuni ale vaselor hilului ovarian, ale ligamentului lomboovarian,
ale ligamentului uteroovarian, lezarea ureterului în timpul anexectomiei, sindromul de
ovar restant.
Durerea postoperatorie din chirurgia laparoscopică a abdomenului inferior este
de intensitate mica-medie, gradul I spre II, după clasificarea OMS. Aprecierea durerii
postoperatorii a fost realizată sub forma scorurilor pentru durere pe Scala Vizuală
Analogă (SVA).
CONCLUZII
Avantajele laparoscopiei sunt net superioare chirurgiei clasice: durere
postoperatorie redusă, agresiune imunologică mai mică, refacere postoperatorie rapidă,
rezultat estetic mai bun cu reinserţie socială rapidă.
Pacientele tinere beneficiază în cel mai înalt grad de aportul chirurgiei minim
invazive, deoarece prin intervenţiile laparoscopice se obţine un prognostic funcţional
ovarian optim.
Selectarea corectă şi riguroasă a cazurilor (vârsta pacientei, caracteristicile
ecografice ale masei anexiale) care se pretează acestui tip de chirurgie conduc la un
succes al intervenţiilor chirurgicale laparoscopice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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RESURFATAREA CU PROTEZĂ METAL-METAL;TEHNICĂ
CHIRURGICALĂ ALTERNATIVĂ ARTROPLASTIEI
CONVENŢIONALE, LA PERSOANELE TINERE
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METAL ON METAL HIP RESURFACING ARTHROPLASTY - ALTERNATIVE SURGICAL
TECHNIQUE FOR YOUNG PATIENTS (ABSTRACT): Hip resurfacing arthroplasty represent an
alternative surgical technique to conventional arthroplasty, mostly for younger patients, presently being in
full development, whose main advantage is increased stability, reduced stress shielding in the proximal
femur, preservation of femoral bone stock, and easier revision to a conventional stemmed femoral
prosthesis if required. Hard metal on metal bearing surfaces offered excellent wear characteristics, an
additional advantage in the younger, more active patient population. Younger patients with sufficient
bone stock (under 55 yrs) are the ideal candidates for hip resurfacing. This is a retrospective study on 32
patients, during 1 Jan 2008 – 31 Dec 2010, accomplished in the Clinical Rehabilitation Hospital of Iaşi.
The statistical interpretation of age related data and associated pathology demonstrates that this method of
treatment is currently applied in younger and younger people with very good results and these patients are
expected to outlive the lifespan of a conventional implant, therefore the need to preserve as much as
possible from the bone stock for further revisions is a must.
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INTRODUCERE
În ultimii ani, endoprotezarea şoldului, a căpătat o amploare din ce în ce mai
mare, ca modalitate principală de tratament în afecţiunile complexe, degenerative şi
traumatice ale şoldului.
Datorită numeroaselor studii de cercetare şi dezvoltării majore în domeniul
biomaterialelor, a design-ului protetic, precum şi a tehnicilor de implantare a
endoprotezelor, s-a ajuns în prezent, ca această modalitate de tratament să fie aplicată la
persoane din ce în ce mai tinere (sub 55 de ani), persoane ce se aşteaptă să
supravieţuiască duratei de viaţă a implantului utilizat [1-3].
Artroplastia şoldului prin resurfatare reprezintă o tehnică chirurgicală alternativă
artroplastiei convenţionale, mai ales pentru pacienţii tineri, aflată în prezent în plină
dezvoltare şi al cărei principal avantaj major îl reprezintă conservarea capitalului osos.
Spre deosebire de artroplastia convenţională, artroplastia prin resurfatare
prezervă atât capul cât şi colul femural, lăsând astfel mult mai multe opţiuni chirurgului
în viitor, atât în ce priveşte revizia componentelor, sau chiar convertirea în endoproteză
convenţională.
Artroplastia şoldului prin resurfatare presupune coafarea metalică a capului
femural cu prezervarea femurului proximal (atât a capului cât şi a colului femural).
Suprafeţele articulare metal-metal au fost folosite încă de la începutul anilor `90.
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Diferite studii recente au arătat rezultate clinice excelente, cu o rată foarte
scăzută de eşec, într-un interval de urmărire de 1-5 ani [4-7]. Chiar dacă aceste rezultate
recente sunt foarte încurajatoare încă nu se cunoaşte suficient eficacitatea şi siguranţa
acestora. Candidaţii ideali pentru resurfatare sunt pacienţii tineri (sub 55 ani), cu un bun
capital osos.
Abordul chirurgical este similar cu cel folosit pentru artroplastia clasică, dar
implică o disecţie mai elaborată, deoarece capul femural trebuie prezervat, dar deplasat
suficient pentru a vizualiza acetabulul.
Protezele de resurfatare a şoldului nu reprezintă o noutate, ele au fost folosite
încă dinaintea celor cu tijă femurală, anii 1930-1950, când s-au încercat diferite
materiale ca fildeş, sticlă, oţel inoxidabil [8-12].
Resurfatarea femurală a fost folosită în mod continuu, până în prezent, pentru
osteonecroza avansată a capului femural. Noile descoperiri în metalurgie permit
resurfatarea articulaţiilor cu suprafeţe metal-metal, iar rezultatele pe termen scurt sunt
foarte bune, chiar dacă nu au fost publicate încă rezultate pe termen lung [13,14].
Resurfatarea articulaţiilor artritice cu componente protetice este acceptată la
nivel mondial, ca şi standard, pentru artroplastia totală de genunchi.
MATERIAL ŞI METODĂ
Am realizat un studiu retrospectiv pe un număr de 32 de pacienți, ȋn perioada 1
ianuarie 2008 – 31 decembrie 2010, realizat ȋn Clinica de Ortopedie a Spitalului Clinic
de Recuperare din Iași.
Pacienților li s-a practicat ca metodă terapeutică atroplastia protetică de șold prin
resurfatare, care au fost realizate prin abord posterior clasic cu proteze metal-metal.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Informaţiile necesare întocmirii bazelor de date şi realizării studiului au fost
obţinute prin consultarea foilor de observaţie clinică. Vârsta medie a pacienților din
lotul de studiu a fost de 45,97 ± 7,80 ani, variind de la 33 la 62, ceea ce confirmă
rezultatele furnizate de Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară din România. Pe
cazuistica studiată, ponderea cazurilor cu vârsta sub 55 ani este de 73,4% (Fig. 1).

Fig. 1. Distribuţia cazurilor pe grupe de vârstă
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Indicaţiile operatorii (Fig. 2) s-au rezumat astfel: coxartroză primitivă, pacienţii
sub 60 de ani sau/şi cu nivel de activitate crescut (Fig. 3); coxartroză secundară
(displazie de şold, epifizioliză femurală, nanism, coxa vara) (Fig. 4);osteonecroză
aseptică de col femural traumatică sau netraumatică; poliartrita reumatoidă sau artrita
juvenilă şi alte tipuri de artropatii inflamatorii; pacienţi cu diformităţi severe ale
femurului proximal (fracturi subtrohanteriene consolidate vicios); pacienţi cu factori de
risc pentru luxaţii protetice, tulburări neuromusculare, insuficienţa mecanismului
abductor.

Fig. 2. Distribuţia tipurilor de indicaţii pentru resurfatarea protetică de şold

Fig. 3. Coxartroză primitivă; M.A. ♀ 53 ani, aspect preoperator(stânga)
/ postoperator (dreapta)

Protezarea de acoperire nu s-a efectuat în cazurile cu deficite acetabulare severe,
necroză avansată, extensivă, a capului femural sau osteoporoză.
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Ȋn mod similar, sistemele de acoperire tip resurfacing nu pot corecta inegalităţile
severe ale lungimii membrelor şi nu pot funcţiona în anteversie exagerată, aşa cum se
observă la unii pacienţi cu displazie de şold.

Fig. 4 Coxartroză secundară - M.P., ♀, 25 ani,– displazie de şold Crowe
III, artroplastie de resurfatare

Abordul în tehnica de resurfatare a şoldului a fost identic cu cel din revizia
componentei acetabulare cu păstrarea componentei femurale. Chirurgul nu va gasi acest
abord în mod particular dificil în tehnica de resurfatare a şoldului. Componenta
acetabulară din tehnica de resurfatare este similară cu multe alte componente
acetabulare necimentate (Fig. 5).

Fig. 5. – Componentele protezei de resurfatare (cupă, cap) – aspect intraoperator

Indicaţiile resurfatării şoldului sunt similare cu cele ale artroplastiei
convenţionale, cu câteva rezerve. Pacienţii ce sunt consideraţi a fi candidaţi pentru
resurfatare, trebuie consiliaţi în a înţelege că, faţă de artroplastia standard, se cunoaşte
mai puţin despre eficacitatea şi siguranţa implanturilor de resurfatare pe termen lung.
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Contraindicaţiile includ deficienţa stocului osos la nivelul capului şi colului
femural, şi un acetabul mic cu deficienţă osoasă. Un şold cu pierdere de stoc osos la
nivelul capului femural, după o fractură sau alte cauze cum ar fi osteoartrita rapid
progresivă, nu va putea fi resurfatat. În cazul colurilor femurale mari sau chişti osoşi
voluminoşi la nivelul capului femural, resurfatarea nu este o opţiune (Fig. 6).
În cazul chiştilor prezenţi la nivelul rezecţiei vârfului capului sau alezării cu
freza conică, aceştia vor fi uşor chiuretaţi permiţând astfel umplerea acestora cu ciment
(Fig. 7).

Fig. 6 Imagine intraoperatorie a unui
chist osos (pacientul a primit o
artroplastie totală convenţională)

Fig. 7 Imagine intraoperatorie chiuretarea chiştilor prezenţi la
nivelul capului femural

Candidaţii ideali pentru resurfatarea cu proteză metal-metal sunt pacienţii tineri
(sub 55 de ani), cu un stoc osos corespunzător. Amstutz şi col. [15] a descris trei
categorii speciale pentru indicaţia de resurfatare, decât artroplastie convenţională. În
prima categorie intră pacienţii cu diformităţi la nivelul femurului proximal, ceea ce face
ca inserţia tijelor femurale standard să fie dificilă sau chiar imposibilă (Fig. 8);

Fig. 8. Aspect postoperator, antero-posterior (A), lateral (B) a unui pacient cu diformitate
posttraumatică extraarticulară a femurului proximal, tratat prin artroplastie de resurfatare
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În a doua categorie găsim pacienţii cu risc crescut de infecţie, datorită unor
infecţii anterioare sau a imunosupresiei, iar în cea de a treia categorie sunt pacienţii cu
tulburări neuromusculare (o sferă de dimensiuni mari – cum este componenta femurală
de resurfatare – reduce riscul de luxaţie).
Alte indicaţii excelente pentru resurfatare sunt: diverse dispozitive ce ar fi greu
de îndepărtat (tije de osteosinteză) pentru a face loc unei proteze convenţionale, sau
pacienţi ce prezintă risc crescut de eşec în cazul unei proteze convenţionale (ex. boala
celulelor „în seceră”, alcoolism etc. – risc crescut de luxaţie).
Contraindicaţiile actuale ale resurfatării pot fi împărţite în absolute, relative şi „a
se folosi cu prudenţă” - descrise în Tabel 1.
Tabel 1
Contraindicaţiile resurfatării şoldului cu proteză metal-metal.
ABSOLUTE
RELATIVE
A se folosi cu prudenţã
Pierderea capului femural
Stoc osos deficient (scanare
Pacienţi cu artritã reumatoidã
(pierdere osoasã severã)
DEXA - Dual Energy X-ray
Absorptiometry)
Chişti mari ai colului femural
Vârsta > 65 ani
Pacienþi înalþi ºi slabi
Acetabul mic sau cu defecte
Indice de masã > 35
Sexul feminin
osoase
Chişti ai capului femural > 1 cm
(demonstraţi pe Rx preoperator)
Osteonecroza capului femural

Din lotul total de pacienţi, 4% au prezentat complicaţii postoperatorii, cu
predominanţa fracturilor de col femural (Fig. 9). Fracturile de col femural au fost
favorizate de obezitate, scăderea masei osoase şi artrita inflamatorie, patologie care a
predominat la sexul feminin (Fig. 10).

Fig. 9 Distribuţia pacienţilor cu complicaţii
specifice postoperatorii

Fig. 10 Distribuţia etiologiei cazurilor
cu fracturi de col femural

În decizia privind oportunitate artroplastiei protetice de şold examenele
radiografice au o foarte mare importanţă. Totuşi, modificările radiografice degenerative
moderate sau chiar severe nu constituie întotdeauna o indicaţie pentru chirurgie. John
Charnley aprecia că „radiografia nu influenţează decizia chirurgului de a opera sau nu”
[16]. Unii pacienţi pot prezenta o funcţionalitate acceptabilă în ciuda modificărilor
radiografice severe, în timp ce pacienţi cu modificări radiologice moderate pot prezenta
o afectare funcţională importantă.
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Prin urmare, decizia asupra intervenţiei de artroplastie trebuie să fie una clinică
şi nu una radiografică, chiar dacă aspectul radiografic evoluează defavorabil, iar eşecul
terapiei conservatoare poate fi un bun indicator al deciziei în favoarea intervenţiei
chirurgicale.
Radiografia de șold pre și postoperator a fost efectuată ȋn toate cazurile, fiind
obligatorie ȋn protocolul terapeutic (Fig. 11).

Fig. 11 Osteoartroză severă tratată prin proteză de resurfatare; aspect pre și
postoperator la pacientul M.D., 48 ani.

CONCLUZII
Tehnica de resurfatare vine în sprijinul direct al adultului tânăr, ce are nevoie de
artoplastie de şold, din diferite cauze, conservându-i masa osoasă atât la nivelul
acetabulului cât şi la nivelul femurului proximal, lăsând astfel loc, la mult mai multe
opţiuni în viitor.
Resurfatarea nu vine să înlocuiască în mod direct artroplastia standard, ci se vrea
a fi o soluţie alternativă la rezecarea completă a capitalului osos, la pacienţii tineri şi
activi, oferindu-le astfel un răspund motor cât mai aproape de cel fiziologic.
Lipsa studiilor pe termen lung, eşecul pe care această tehnică l-a suferit în trecut
nu datorită avantajelor pe care aceasta le aduce, ci datorită materialelor şi proceselor
tehnologice de atunci, fac ca orice fel de studiu în acest domeniu să fie oportun.
În mod sigur, tehnicile chirurgicale de implantare vor evolua, iar resurfatarea
şoldului va deveni din ce în ce mai răspândită.
1.
2.
3.
4.
5.

BIBLIOGRAFIE
Amstutz HC, Graff-Radford A, Gruen TA, Clarke IC. Surface replacements: A review of the
first 100 cases. Clin Orthop Relat Res. 1978; 134 (1): 87-101.
Howie DW, Campbell D, McGee M, Cornish BL. Wagner resurfacing hip arthroplasty. The
results of one hundred consecutive arthroplasties after eight to ten years. J Bone Joint Surg Am.
1990; 72 (2): 708-714.
Amstutz HC, Grigoris P, Dorey FJ. Evolution and future of surface replacement of the hip. J
Orthop Sci. 1998; 3(4): 169-186.
Watanabe Y, Shiba N, Matsuo S, et al. Biomechanical study of the resurfacing hip arthroplasty:
Finite element analysis of the femoral component. J Arthroplasty. 2000; 15(2): 505-511.
Kishida Y, Sugano N, Nishii T, Miki H, Yamaguchi K, Yoshikawa H. Preservation of the bone
mineral density of the femur after surface replacement of the hip. J Bone Joint Surg Br. 2004; 86
(5): 185-189.

572

Articole originale

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

Amstutz HC, Beaule PE, Dorey FJ, Le Duff MJ, Campbell PA, Gruen T. Metal-on-metal hybrid
surface arthroplasty: Two to six-year follow-up study. J Bone Joint Surg Am. 2004; 86(2): 28-39.
Mont MA, Ragland PS, Bezwada HP, Thomas CM, Etienne G. The results of metal-on-metal
resurfacing hip arthroplasty: Learning curve stratification of results. 72nd Annual Meeting
Proceedings. Rosemont, IL: American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2005, p 368.
Daniel J, Pynsent PB, McMinn DJ. Metal-on-metal resurfacing of the hip in patients under the
age of 55 years with osteoarthritis. J Bone Joint Surg Br. 2004; 86(2): 177-184.
Mont MA, Seyler TM, Ragland PS, Starr R, Erhart J, Bhave A. Gait analysis of patients with
resurfacing hip arthroplasty compared to hip osteoarthritis and standard total hip arthroplasty. J
Arthroplasty, in press.
Silva M, Lee KH, Heisel C, Dela Rosa MA, Schmalzried TP. The biomechanical results of total
hip resurfacing arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2004; 86(3): 40-46.
Ragland PS, Mont MA. Total hip replacement revision after limited femoral resurfacing:
comparison to a matching group. Presented at the 72nd Annual Meeting of the American
Academy of Orthopaedic Surgeons, Washington, DC, February 23-27, 2005.
Shimmin AJ, Back D. Femoral neck fractures following Birmingham hip resurfacing: A national
review of 50 cases. J Bone Joint Surg Br. 2005; 87(4): 463-464.
Kabo JM, Gebhard JS, Loren G, Amstutz HC. In vivo wear of polyethylene acetabular
components. J Bone Joint Surg Br. 1993; 75(1): 254-258.
Clarke MT, Lee PT, Arora A, Villar RN. Levels of metal ions after smalland large-diameter
metal-on-metal hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Br 2003; 85(2): 913-917.
Amstutz HC, Grigoris P, Dorey FJ. Evolution and future of surface replacement of the hip. J
Orthop Sci.1998; 3(1): 169-186.
Charnley J. Total hip replacement by low-friction arthroplasty. Clin Orthop. 1970; 72(1): 7-21.

573

Articole originale

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

IMPACTUL COMPLICAŢIILOR POSTOPERATORII ASUPRA
CALITĂŢII VIEŢII PACIENŢILOR CU CANCER COLONIC
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THE IMPACT OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN QUALITY OF LIFE FOR THE
PATIENTS WITH NONMETASTATIC COLON CANCER (ABSTRACT): Background. Surgery is
main treatment for colonic cancer. Knowing and preventing the risk factors for complications have many
benefits in improving the quality of life of these patients. Material and method. During three years,
between 2008 and 2010, we performed a prospective cohort study on 78 consecutive patients with
nonmetastatic colon cancer operated in two surgical departments from University Hospital „Sf. Spiridon”
Iaşi, Romania. Preoperatively the subjects answered to the items of the EORTC QLQ-C30 version 3.0
questionnaires. A new interview based on EORTC QLQ-C30 questionnaire after six months and one year
from the initial surgery represented the recruitment endpoint. We recorded the postoperative
complications and analyzed the association between these and quality of life of the patients. We assessed
the following independent variables: gender, age, comorbidities, time between hospital admission and
surgical procedure, tumor site, surgical procedure, ostomy type and chemotherapy. Results. After six
months from surgery we registered a significant increase of pain and decrease in physical functioning
(PF) for the patients who developed infection of the wound. The anastomotic leakage was correlated with
a decrease of global health status (QL), physical functioning (PF), cognitive functioning (CF) and
constipation (CO). At one year the quality of life were influenced by the adherential syndrome including
symptoms like nausea and vomiting (NV), pain (PA) and constipation (CO). Conclusions. The
complications after surgery for neoplasm of the colon influence the quality of life of the patients even one
year after the operation.
KEYWORDS: QUALITY OF LIFE, COLON CANCER.
Corespondenţă: Dr. Paula Popa, Spitalul Universitar „Sf. Spiridon” Iaşi, Clinica II Chirurgie, B-dul
Independenţei nr. 1, Iaşi, România, 700111*.

INTRODUCERE
Chirurgia este principalul tratament pentru cancerul de colon. Ca orice
procedură medicală prezintă avantaje, efecte secundare, precum şi riscuri ce grevează
orice intervenţie chirurgicală la care se adaugă şi cele specifice patologiei abordate.
Rezecţia unei porţiuni a colonului este o intervenţie laborioasă, agresivă cu
riscuri mari de apariţie a complicaţiilor, atât în perioada postoperatorie imediată, cât şi
la distanţă.
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Complicaţiile postoperatorii pot fi împărţite în două mari categorii: comune
intervenţiilor chirurgicale abdominale [1] şi specifice chirurgiei pentru cancerul colonic
[2]. O atenţie deosebită necesită pacienţii cu stomii care sunt mult mai fragili, fiind
predispuşi mai frecvent complicaţiilor.
Cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de prevenţie, recunoaşterea şi identificarea
riscurilor apariţiilor complicaţiilor [3] permit reducerea frecvenţei acestora cu
îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor precum şi reducerea cheltuielilor medicale.
MATERIAL ŞI METODĂ
Pentru atingerea obiectivului asumat am folosit pentru măsurarea calităţii vieţii
formularul omologat pentru limba română de către European Organisation for
Research and Treatment of Cancer (EORTC) QLQ-C30 versiunea 3.0.
În perioada 01.01.2009 – 31.12.2009, în Clinicile I-II Chirurgie ale Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi, au fost solicitaţi pentru înrolarea în
studiul nostru 107 pacienţi consecutivi internaţi în aceste servicii şi diagnosticaţi
preoperator cu cancer de colon în stadiile I-III. După obţinerea consimţământului
informat al subiectului, acesta a completat un prin formular EORTC QLQ-C30
versiunea 3.0. După aplicarea criteriilor de selecţie şi excludere (Tabel 1), a rămas în
studiul nostru o cohortă de 78 subiecţi consecutivi.
Tabel 1
Criteriile de selecţie şi excludere aplicate în studiul de calitate a vieţii pacienţilor
operaţi pentru cancer de colon nemetastatic
Criterii de selecţie
Cancer de colon fără metastaze hepatice şi/sau pulmonare
diagnosticat/suspicionat clinic şi paraclinic, confirmat
ulterior de explorarea chirurgicală

Criterii de excludere
Metastaze viscerale documentate intraoperator sau localizarea extracolică a
tumorii primare sau localizarea fie în amonte de cec, fie distal de
joncţiunea rectosigmoidiană (n=6)

Scor ASA < 5
Pacient cooperant, orientat temporo-spaţial

Refuzul de a participa la studiu (n=2)

Exprimarea neechivocă a consimţământului informat
privind înrolarea în studiu (semnarea formularului de
consimţământ)
Completarea preoperatorie a formularului EORTC QLQC30 versiunea 3.0.
Completarea la circa şase luni postoperator a unui nou
formular EORTC QLQ-C30 versiunea 3.0.
Total incluşi în studiu = 78
*Include doi subiecţi decedaţi postoperator

Pierderea din evidenţă cu necompletarea la circa şase luni postoperator a
unui nou formular EORTC QLQ-C30 versiunea 3.0. (n=7)*

Pacient stomizat de principiu sau necesitate (n=14)
Total excluşi din studiu = 29

Majoritatea lotului este reprezentată de vârstnici, cu diverse comorbidităţi
singulare sau cumulate (Tabel 2), localizarea tumorilor (ceco-ascendent=30,8%,
transvers=12,8%,
descendent=12,8%,
sigmoid=20,5%,
joncţiune
rectosigmoidiană=23,1% ) determinând tipul de rezecţie cu viză curativă, în urma căreia s-a
realizat stadializarea patologică a tumorilor (Tabel 3).
Pe lotul studiat am înregistrat 32 subiecţi (41%) ce au dezvoltat diverse
complicaţii postoperatorii precoce (Tabel 4). La controlul efectuat după şase luni
postoperator, s-au înregistrat 20 subiecţi (25.6%) cu complicaţii postoperatorii, iar la
şase pacienţi (7.7%) s-a constatat recidiva neoplaziei. La controlul după un an de la
operaţie (Tabel 4) s-au prezentat 60 de subiecţi, 18 dintre aceştia (30%) cu diverse
complicaţii tardive, iar alţi 10 bolnavi având recidive ale neoplaziei (16.7%). Atât după
şase luni, cât şi după un an de la operaţie, subiecţii au fost solicitaţi pentru completarea
unui nou chestionar EORTC.
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Statistică şi etică. Folosind programul Epi InfoTM s-au calculat indicatorii
tendinţei centrale pentru fiecare variabilă şi s-au comparat eşantioanele prin testul t,
Pragul de semnificaţie p a fost fixat la 0.05 (two-tailed). Studiul a fost aprobat de
Comisia de Etică a Şcolii Doctorale din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T.
Popa” Iaşi, România.
Tabel 2
Caracteristicile generale ale lotului studiat
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REZULTATE
1. Calitatea vieţii la 6 luni de la intervenţie
1.1. Impactul complicaţiilor postoperatorii precoce
Opt subiecţi (10.3%) au prezentat în perioada postoperatorie precoce infecţia
plăgii operatorii. Prin aplicarea testului t, am constatat problemele determinate de durere
(PA) sunt semnificativ mai mari (Fig. 1) la cei care au prezentat această complicaţie
(p=0.040), iar status-ul fizic (PF) este semnificativ mai redus (p=0.002).
Tabel 3
Tipul de tratament, stadializarea şi gradul de diferenţiere al neoplaziilor în lotul studiat
VARIABILE

n
26
6
26
18
2
2
10
50
16
50
16
12
2
10
30
8
16
12
18
32
26
2

Hemicolectomie dreaptă
Hemicolectomie stângă
Colectomie segmentară
Operaţia Dixon
Colectomie subtotală

Tip intervenţie

Tis
T1
T2
T3
T4
N0
N1
N2

Categoria T
Clasificare TNM*
Categoria N
0
I

IIA
IIB
IIIA
IIIB
IIIC

II

Stadializare*

III
1
2
3
4

Grad de diferenţiere

%
33.3
7.7
33.3
23.1
2.6
2.6
12.8
64.1
20.5
64.1
20.5
15.4
2.6
12.8
38.5
10.3
20.5
15.4
23.1
41.0
33.3
2.6

*Conform AJCC/UICC 2003 (ediţia a 6-a)

Tabel 4
Complicaţiile postoperatorii şi recidivele neoplazice înregistrate în lotul studiat
COMPLICAŢII
PRECOCE
Infecţie plagă
8/10.
operatorie
3
Infecţie urinară
6/7.7
Infecţie
4/5.1
respiratorie
Sepsis
2/2.6
Candidoză
2/2.6
Fistulă
8/10.
anastomotică
3
tratată
conservator
Trombembolis
2/2.6
m pulmonar

CONTROLUL DE LA 6 LUNI (N=78)
Complicaţii
Recidiva neoplaziei
Eventr.
10/12. Metastaze
4/5.1
8 hepatice

CONTROLUL DE LA 1 AN (N=60)
Complicaţii
Recidiva neoplaziei
Eventraţie
10/16.7 Loco6/10.0
regională

Sindr.ade
renţial

Stenoza
anast.
Sindrom
aderenţial

10/12.
8

Carcinom.
peritoneală

2/2.6
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Fistula anastomotică a survenit şi a fost tratată conservator la opt pacienţi
(10.3%), efectele acesteia la şase luni fiind semnificative în privinţa statusurilor global
(QL), fizic (PF) şi cognitiv (CF), precum şi asupra problemelor cauzate de constipaţie
(CO) (Tabel 5).

Fig. 1 Comparaţia la 6 luni a status-ului fizic şi durerii în funcţie de dezvoltarea
postoperatorie precoce a infecţiei plăgii operatorii
Tabel 5
Influenţa la 6 luni a fistulei anastomotice precoce tratate conservator asupra calităţii vieţii
FISTULA ANASTOMOTICĂ
p
SCALA EORTC
(test t)
NU
DA
Status global (QL)
57.3±17.8
52.0±3.8
0.041
Status fizic (PF)
59.6±18.6
39.9±14.3
0.005
Status cognitiv (CF)
85.4±15.4
70.8±7.7
0.011
Constipaţie (CO)
21.9±19.5
66.6±0.0
0.0001

Celelalte complicaţii postoperatorii precoce nu s-au corelat cu efecte
semnificative asupra calităţii vieţii măsurate la şase luni de la intervenţie.
1.2. Impactul complicaţiilor postoperatorii tardive documentate la 6 luni
postoperator
La şase luni postoperator, 10 subiecţi aveau eventraţie postoperatorie, cu efecte
semnificative asupra statusului ocupaţional, toleranţei la efort, durerii şi tulburărilor de
tranzit (Tabel 6).
Tabel 6
Influenţa la 6 luni a eventraţiei postoperatorii asupra unor parametri ai calităţii vieţii
EVENTRAŢIE POSTOPERATORIE
SCALA EORTC
NU
DA
Status ocupaţional (RF)
68.1±21.7
53.3±20.5
Astenie (FA)
34.6±24.2
55.5±28.7
Durere (PA)
21.0±15.4
49.9±19.2
Constipaţie (CO)
24.5±23.4
39.9±14.0
Diaree (DI)
9.8±17.3
39.9±26.3

p
(test t)
0.046
0.015
0.0001
0.009
0.005

Cei 10 pacienţi etichetaţi la şase luni postoperator cu sindrom aderenţial (pe
criterii clinice şi prin excluderea prin explorarea paraclinică a unei stenoze
anastomotice), au prezentat la probleme semnificativ mai mari privind durerea şi
constipaţia (Tabel 7).
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2. Calitatea vieţii la 1 an de la intervenţie
S-au prezentat la controlul de după 1 an 60 dintre pacienţii incluşi iniţial. În mod
surprinzător, la cei 10 subiecţi (16.7%) cu eventraţie postoperatorie nu s-a mai constatat
un impact semnificativ al acesteia asupra calităţii vieţii. În schimb cei 12 pacienţi (20%)
cu sindrom aderenţial au avut probleme semnificativ mai mari legate de constipaţie.
Tabel 7
Influenţa la 6 luni a sindromului aderenţial asupra unor parametri ai calităţii vieţii
SINDROM ADERENŢIAL
p
SCALA EORTC
(test t)
NU
DA
Durere (PA)
22.9±18.2
36.6±17.2
0.029
Constipaţie (CO)
21.5±19.7
59.9±14.0
0.0001

Stenoza benignă a anastomozei a fost documentată clinic şi paraclinic
(colonoscopie, clismă baritată) la şase subiecţi (10%), aceasta având un impact
semnificativ asupra valorilor din scala de simptome EORTC ce cuantifică problemele
legate greaţă-vărsături (NV), durere (PA) şi constipaţie (CO) (Tabel 8).
Tabel 8
Influenţa la 1 an a stenozei anastomotice asupra unor parametri ai calităţii vieţii
SCALA EORTC
STENOZA ANASTOMOTICĂ
NU
DA
Greaţă-vărsături (NV)
11.0±11.19
16.6±0.0
Durere (PA)
30.2±21.5
55.5±8.6
Constipaţie (CO)
40.7±27.9
77.7±17.2

p
(test t)
0.001
0.0001
0.002

DISCUŢII
Deşi pentru a preveni complicaţiile postoperatorii au fost implementate multiple
măsuri de prevenţie începând încă din perioada preoperatorie, în literatură sunt constant
dezbătute complicaţiile postoperatorii. Acestea variază funcţie de vârstă, starea generală
a pacientului, stadiul de boală precum şi tipul de tratament chirurgical şi adjuvant.
Studiile de calitate a vieţii încearcă să cuantifice statusul pacienţilor atât în
perioada imediată postoperatorie cât şi la distanţă. Astfel sunt analizate şi studiate
inclusiv efectele complicaţiilor asupra bolnavului cu implicaţiile psihice şi emoţionale,
răsunetul acestora asupra calităţii vieţii, evoluţiei bolii şi prognosticului precum şi
impactul asupra supravieţuirii la distanţă.
Studiile din literatură arată o relaţie de directă proproţionalitate între
complicaţiile postoperatorii infecţioase şi starea generală a pacientului, patologia
asociată [4], transfuzia de sânge [1] şi tipul tratamentului chirurgical electiv sau în
urgenţă. Evident starea generală influenţată, prezenţa anemiei şi operaţia în urgenţă care
nu permite o pregătire corespunzătoare a pacientului, sunt factori care cresc riscul
infecţiilor postoperatorii. Prezenţa peritonitei în momentul intervenţiei chirurgicale are
prognostic grav, mortalitatea la aceste cazuri fiind foarte mare. În studiul nostru
pacienţii care au dezvoltat infecţie de plagă operatorie au înregistrat problemele
determinate de durere (PA) care sunt semnificativ mai mari.
Fistula anastomotică influenţează semnificativ calitatea vieţii pacienţilor la
nivelul statusului global, fizic şi cognitiv [5]. Apariţia acestei complicaţii implică
spitalizări prelungite precum şi creşterea costurilor, durere postoperatorie cu necesar de
antalgice mai mare, reintervenţii, uneori crearea unei stomii de necesitate cu efecte
asupra statusului congnitiv al pacientului [6].
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Prezenţa fistulelor anastomotice este asociată cu o creştere a mortalităţii în
primele 30 zile postoperatorii [7], dar nu este clar definită relaţia dintre aceasta şi rata
recurenţei neoplaziei şi a supravieţuirii la distanţă. Mai multe studii printre care şi cel
realizat de Branagan si Finnis, pe baza datelor obţinute de la Wessex Colorectal Cancer
Audit pe o perioadă de cinci ani arată o creştere a recidivelor şi o scădere a
supravieţuirii [7], care ar putea fi explicată prin implantarea celulelor tumorale în
cavitatea peritoneală ca urmare a scurgerii de conţinut din intestin. Evaluarea factorilor
de risc în apariţia fistulelor anastomotice şi aplicarea măsurilor de prevenţie reprezintă o
etapă importantă în pregătirea preoperatorie a pacienţilor [8].
Celelalte complicaţii potoperatorii precoce nu par a vea un impact semnificativ
asupra calităţii vieţii pacienţilor cu neoplasm colonic [9].
Obezitatea, patologia pulmonară cu tuse cronică, malnutriţia, infecţia de plagă
operatorie sunt câţiva factori favorizanţi pentru apariţia eventraţiei care pe lângă
inconvenientul estetic poate produce şi alte neplăceri pacientului. Astfel este influenţat
statusul fizic prin durere cronică şi tulburări de motilitate intestinală [10,11]. În studiul
nostru prezenţa eventraţiei a fost asociată cu efecte semnificative asupra statusului
ocupaţional, toleranţei la efort, durerii şi tulburărilor de tranzit, dar la evaluarea de la un
an postoperator s-a observat în mod surprinzător reducerea simptomelor fară un impact
semnificativ al acestora asupra calităţii vieţii
Studiile din literatură arată o frecvenţă mai mare a constipaţiei în urma
îndepărtării colonului stâng şi persistenţa diareei după rezecarea segmentului drept
colonic, aceasta din urmă având un impact negativ mult mai mare asupra calităţii vieţii
pacienţilor [12].
Între complicaţiile postoperatorii cu frecvenţă mică se înregistrează şi
complicaţiile anestezice [13], disfuncţii urinare [14] şi sexuale [15], tulburări
psihoemoţionale [9] şi diverse reacţii adverse la medicamente [16] care nu au imparct
semnficativ statistic asupra statusului global al bolnavilor. Frecvenţa herniei interne
după chirurgia colonică nu este clar stabilită dar prin gravitatea sa este o complicaţie
nedorită, mortalitatea ajungând la 20% din cazuri. Între factorii care favorizează apariţia
acestei patologii sunt: aderenţele postoperatorii minime, mobilizarea precoce a
pacientului care pune în tensiune mezenterul, elemente anatomice (ligamentul Treitz
localizat în rădăcina mezocolonului, axa mezenterului) şi metoda prin care se închide
bresa mezenterului [17].
În urma procesului de cicatrizare pot apare stenoze benigne cu îngustarea
lumenului digestiv [18]. Acestea se pot manifesta prin tulburări de tranzit intestinal de
la încetinirea acestuia, cu zgomote intestinale accentuate până la fenomene ocluzive
[19].
CONCLUZII
Infecţia plăgii operatorii la pacienţii operaţi pentru cancer de colon nemetastatic,
are efecte pe un termen de minimum 6 luni asupra status-ului fizic, limitat probabil de
problemele cauzate de durere, simptom acuzat semnificativ de aceşti pacienţi. Fistula
anastomotică, complicaţie specifică a chirurgiei colonului, deşi tratată conservator
atunci când este posibil, are efecte profunde pe termen lung (minimum 6 luni) asupra
statusurilor global, fizic şi cognitiv, cu probleme semnificative cauzate de constipaţie.
Deşi prezenţa eventraţiei postoperatorii la şase luni de la intervenţie are efecte
negative semnificative asupra statusului ocupaţional, toleranţei la efort şi tulburărilor de
tranzit, la un an, această complicaţie nu mai are influenţe semnificative asupra calităţii
vieţii.
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Constipaţia este un simptom constant reclamat de pacienţii cu sindrom
aderenţial postoperator, complicaţie tardivă care este totuşi nespecifică chirurgiei pentru
cancerul de colon. Stenoza benignă a anastomozei reprezintă o problemă importantă
pentru pacienţii operaţi pentru cancer de colon.
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LEPTINA, UN NOU MARKER PROINFLAMATOR ŞI
COMPOZIŢIA CORPORALĂ – CORELAŢII PRIVIND PERIOADA
POSTOPERATORIE PRECOCE ÎN CHIRURGIA MAJORĂ
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LEPTIN, A NEW PROINFLAMMATORY MARKER AND BODY COMPOSITION –
CORRELATIONS DURING EARLY POSTOPERATIVE PERIOD AFTER MAJOR SURGERY
(ABSTRACT): Introduction: Leptin is an adipokine regulating energy balance but recently has been
related to immune system and inflammatory response. Objectives: To investigate the correlation between
leptin plasma level and body composition in patients with signs of systemic inflammatory response
syndrome after major abdominal surgery and to characterise early dynamics of this and other
proinflamatory cytokines in such patients. Methods: We prospectivelly enrolled 40 patients divided in 2
groups: study group (20 pts) – patients with major abdominal surgery and signs of SIRS and control
group (20 pts) – preoperative patients without inflammatory disease. Plasma concentration of leptin, CPR
and IL6 were measured preoperatively in both groups and in first three days postoperative (9 samples) in
the study group. Body composition (percent of body fat, lean body mass, total body water) was recorded
using bioelectrical impedance analysis method. Results: In control group leptin has a positive correlation
(r2=0.52) with the percent of body fat. In study group this correlation is present (r=0.85) preoperatively
but is lost at 24,48 and 72 hours postoperative measurements (r=0.04, 0.07, 0.15). In study group leptin
acts as a pro-inflammatory cytokine. The plasmatic peak of 17.31 ng/ml is reached at 12 h, later than IL 6
(plasmatic peak at 6h) but earlier comparing with CRP (plasmatic peak at 24h). Conclusions: In patients
with major abdominal surgery and SIRS leptin acts as a proinflammatory mediator with mainly
extraadipocitary source. Leptin has specific early dynamics and may be useful as an early diagnostic
marker of systemic inflammation.
KEY WORDS: LEPTIN, BODY COMPOSITION, BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS,
PERCENT OF BODY FAT.
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INTRODUCERE
Răspunsul organismului la agresiunea indusă de actul chirurgical este
reprezentat de o reacţie inflamatorie, care are ca scop iniţierea proceselor de apărare şi
ulterior cicatrizare (vindecare) tisulară.
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Proporţional cu severitatea injuriei şi, mai ales, cu amploarea răspunsului
imunologic declanşat, reacţia inflamatorie locală se poate transforma într-un sindrom de
răspuns inflamator sistemic (SIRS) [1]. Activarea excesivă și prelungită a macrofagelor,
leucocitelor și a celulelor endoteliale determină sinteza si eliberarea crescută de citokine
proinflamatorii incluzând interleukina IL – 6, TNF α, si IL -1β [2]. Acest răspuns este
precoce şi precede cu câteva ore eliberarea proteinelor de fază acută (PCR) si
leucocitoza, sugerând importanţa identificării lor ca marker de diagnostic precoce în
SIRS şi sepsis postoperator [3].
Deşi datele din literatură arată că citokinele precum IL-6 se corelează cu
severitatea sepsisului și cu prognosticul, acestea nu reprezintă în prezent instrumente
diagnostice sau terapeutice [4]. Totuşi, IL-6 este considerat a fi un marker precoce
independent de apariţie a sepsisului postoperator [5]. Numeroase studii statuează rolul
nivelelor semnificativ crescute PCR ca marker al infecţiei [6-8], dar dinamica tardivă
reduce din utilitatea clinică.
Este cunoscut faptul că variaţiile ponderale extreme determină interferenţe
negative cu sistemul imun. Obezitatea creşte susceptibilitatea la apariţia unor afecţiuni
inflamatorii sau autoimune, în timp ce malnutriţia şi postul prelungit scad apărarea
împotriva infecţiilor [9].
Impactul ţesutului adipos asupra proceselor imune şi inflamatorii ar putea fi
mediat de adipocitokine, o placă turnantă între statusul nutriţional, metabolisme şi
sistemul imun [10].
Adipocitul secretă hormoni peptidici specifici, numiţi adipocitokine leptina,
adiponectina, rezistina [11]. Acestea acţionează pe receptori proprii, cu localizări şi
efecte multiple, doar parţial elucidate. Deşi datele din literatură sunt controversate
[12,13], adipokinele par a fi corelate mai ales cu ţesutul adipos central/visceral, dar în
timp ce leptina creşte odată cu ţesutul adipos visceral, adiponectina scade odată cu
scăderea raportului dintre adipozitatea viscerală şi ţesutul adipos periferic/subcutanat
[14]. Adipokinele sunt implicate în modalităţile de răspuns ale organismului la stressul
acut precum trauma sau sepsisul [13,15].
Leptinei i s-au atribuit până în prezent multiple roluri: reglează aportului
alimentar și greutatea corporală (nivelele serice sunt direct proporționale cu masa de
ţesut gras), asigură homeostazia energetică, stimulează angiogeneza, osteosinteza şi
modulează răspunsul imun si inflamator [16-18]. Efectele leptinei asupra sistemului
imun sunt explicate de similitudinile structurale si funcţionale cu familia de citokine cu
lanț lung helicoidal din care fac parte IL- 6 și citokinele înrudite cu IL -6 cum ar fi IL
13, onkostatin M, GCSF [19].
Leptina serică pare sa aiba o corelaţie pozitivă cu procentul de masă grasă la
subiecții sănătoși [20-26] şi posibil la pacienţii cu sepsis [27]. Principalii factori care
reglează sinteza si eliberarea de leptină in condiţii de inflamaţie sunt TNFα si IL -1β
[19]. Există date care pledează în favoarea unui rol pro-inflamator al leptinei, inducând
efecte imune mediate de limfocitul T helper 1, generatoare de reacţii autoimune [28].
Deficiența de leptină scade funcția imunitară, făcând gazda mai susceptibilă la infecții
[29,30].
În perioada postoperatorie imediată leptina pare sa crească dupa unii autori
avand roluri în vindecarea plăgii chirurgicale, prevenirea suprainfecţiei postoperatorii,
activarea hematopoezei [3]. Rezultatele unui studiu efectuat la pacienţi critici cu
patologie respiratorie indică valori scăzute ale leptinei serice, pacienţii septici avand
valori mai reduse comparativ cu pacienţii non-septici [31].
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Într-un studiu ce a inclus 22 pacienţi cu intervenţii chirurgicale abdominale şi
sepsis postoperator Maruna arată că leptina creşte faţă de normal şi creşterea corelează
cu TNF-α şi IL-6, dar nu corelează cu indicele de masă corporală [32]. Chachkhiani
studiind comparativ pacienţi după chirurgie abdominală şi pacienţi septici demonstrează
creşterea comparabilă a leptinei şi a IL-6 [3]. Un studiu egiptean recent publicat efectuat
pe 110 pacienţi cu sepsis, cu SIRS şi non-SIRS arată creşterea leptinei serice în SIRS şi
sepsis şi corelarea cu TNF-α şi IL-6. Autorii stabilesc un nivel cut-off al leptinei care
diferenţiază sepsisul de SIRS fără a face corecţia leptinei la masa corporală [33]. Într-un
studiu comparativ incluzând pacienţi cu sepsis sever versus şoc septic Arnalich arată o
creştere a leptinei in ambele loturi faţă de un lot martor şi identifică leptina crescută şi
IL-6 scăzută ca asociate supravieţuirii [4].
Datele din literatură arată rezultate contradictorii privind atat nivelul leptinei
plasmatice în stările critice cat si corelația între nivelul plasmatic si masa de țesut
adipos. Nu se cunoaşte dacă diferenţele dintre rezultatele studiilor sunt generate de
designul diferit al loturilor sau de localizarea diferită a afecţiunii cauzale.
OBIECTIVE
Scopul studiului a fost investigarea corelației între nivele plasmatice ale leptinei,
un nou marker inflamator si masa de țesut gras determinată prin metoda bioimpedanței
electrice la pacienții aflați în perioada postoperatorie precoce dupa intervenții
chirurgicale majore comparativ cu un lot martor prin: identificarea dinamicii precoce a
leptinei la bolnavii postoperator cu SIRS comparativ cu lot martor; compararea
dinamicii precoce a leptinei cu cea a unor markeri inflamatori consacraţi (IL-6 şi PCR);
investigarea corelaţiei între valorile leptinei și masa de ţesut gras în SIRS comparativ cu
lotul martor.
MATERIAL ȘI METODĂ
Am efectuat un studiu interdisciplinar – Terapie Intensivă, Endocrinologie şi
Imunologie – cu caracter prospectiv comparativ cu durata de 12 luni desfășurat in
Clinica Anestezie-Terapie Intensivă a Spitalului “Sf. Spiridon”. Recrutarea pacienților a
avut loc în perioada 15.09.2010–15.09.2011.
Protocolul de studiu a fost aprobat de Comitetul de Etică al Spitalului “Sf.
Spiridon”, Iasi, România. Toți pacienții au semnat consimțământul informat. În cazul în
care pacienții nu au fost capabili să ia decizii datorită sedării sau alterării statusului
mental, consimțământul informat a fost obținut de la o rudă de gradul întâi.
Grupul de studiu a inclus 40 pacienţi divizaţi în loturi egale:
1. lotul SI (SIRS) - pacienţi aflați in perioada postoperatorie după chirurgie majoră
şi
2. lotul M (martor) - pacienţi chirurgicali in perioada preoperatorie fără afecţiuni
inflamatorii.
Au fost înrolați toți pacienții consecutivi care au îndeplinit criteriile de includere
și care și-au exprimat consimtământul informat.
Criteriile de includere în lotul SI au fost pacienţii postoperator după chirurgie
digestivă majoră electivă cu cel puţin două criterii de SIRS - temperatura <36.3ºC sau
>38.3ºC, tahicardie >90 bătăi/minut, frecvenţa respiratorie >20 respiraţii/minut sau
PaCO2<32 mmHg (în absenţa ventilaţiei mecanice), leucocitoza >12 x 109/l sau
leucopenie < 4 x 109/l sau > 10% neutrofile imature iar în lotul M pacienţi preoperator
cu patologie fără componentă inflamatorie.
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Criterii de excludere din studiu au fost în lotul SI prezenţa culturilor pozitive, în
lotul M prezența bolilor intercurente, diabet zaharat, cancer, boli inflamatorii cronice,
terapie antiinflamatorie sau corticoterapie şi PCR > normal. Dozarea PCR a fost
utilizată ca modalitate de validare a lotului martor fără inflamaţie.
Date de laborator
Pentru determinarea leptinei, CRP și IL 6 s-au recoltat câte 5 ml sânge integral
în eprubetă de plastic cu gel activator, care au fost supuși centrifugării (3000 turații timp
de 10 minute) în decurs de maxim 1 ora de la recoltare. Serul a fost ulterior congelat la
– 40C. Prima recoltare s-a facut preoperator (lot SI) şi în dimineaţa înrolării (lot M) şi a
fost repetată în lotul SI la 6 ore în primele 24 ore, la 12 ore în următoarele 24 ore şi 1
data/zi în fiecare din următoarele 3 zile. Analiza probelor s-a realizat în laboratorul de
Imunologie a Spitalului Sf. Spiridon.
Dozarea leptinei a fost efectuată prin metoda enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA) utilizând un aparat automat de imunodiagnostic ELISA SANOFI Pasteur
cu kit Leptin Sandwich ELISA (Diagnostic Automation,INC,CA,USA) - valori
normale: F=7.36±3.73ng/ml, B=3.84±1.79ng/ml. Dozarea s-a realizat prin metoda
IMMULITE pe aparatul Immulite Siemens cu kit IL 6 IMMULITE (Siemens) - valori
normale5.9pg/ml. Dozarea PCR a fost efectuată prin metoda IMMULITE cu același
aparat, cu kit HIGH SENSITIVITY CRP - valori normale3mg/dl. Un număr de 25 de
probe au fost lucrate în duplicat, iar variabilitatea rezultatelor a fost de 5% pentru
leptină, 5 % pentru IL-6 și 8 % pentru PCR.
Analiza compoziției corporale
Indicele de masă corporală (BMI) a fost măsurat prin cântarire și măsurarea
înalțimii. Pacienţii critici au fost cântăriţi cu ajutorul patului cântar (pat Total CareHillrom).
Compoziția corporală a fost măsurată prin metoda bioimpedanţei electrice (BIA)
cu ajutorul aparatului Body Composition Analyser (Biodynamics Model 310).
Analiza bioimpedanței electrice (BIA) este o metodă simplă, rapidă,
necostisitoare și non-invazivă de evaluare a compoziției corporale și a modificărilor
temporale ale acesteia. Principiul metodei constă în determinarea impedanței electrice a
unui curent electric ce trece prin organism. BIA cu frecvență unică - Single frequency
BIA (SF-BIA) utilizează un curent electric de 50 kHz care se descarcă între suprafețele
a doi electrozi plasați la mână și la picior. SF-BIA permite estimarea țesutului nongras fat-free mass (FFM) și a apei totale din organism – total body water (TBW), dar nu
poate identifica diferențele în compoziția intracelulară. SF-BIA are o
precizie/reproductibilitate de 2.7–4.0%. Eroarea de predicție este estimată la 3–8%
pentru TBW și respectiv 3.5–6% pentru FFM.
Impedanța electrică (Z) este constituită din două componente, resistența (R) și
reactanța (Xc). Reactanța evaluează masa celulară din organism în timp ce resistența
măsoară apa totală – TBW. Determinarea impedanței permite estimarea următorilor
parametrii: procentul de masă grasă - percentage body fat (PBF); masa grasă în kg body fat (BF); țesutul non-gras – fat free mass (FFM); apa totală - total body water
(TBW).
Măsuratorile BIA au fost efectuate preoperator și dimineața timp de 4 zile
postoperator (lotul SI) și la înrolare (lotul M).
Analiza statistică
Am utilizat testul t-Student (comparaţiile intergrup), testul ANOVA
(variabilitatea temporală a parametrilor), testul log rank. r2>0.5 înseamnă corelaţia
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semnificativă şi p<0.05 diferenţa semnificativă a parametrilor. Analizele statistice au
fost calculate cu ajutorul programului SPSS 17.0 for Windows.
REZULTATE
Caracteristicile pacienților
Datele demografice ale pacienților din loturile M și SI au fost comparabile din
punct de vedere statistic (Tabel 1). Loturile SI și M au cuprins câte 20 pacienţi cu vârsta
medie 63.7 ani și respectiv 52,4 ani și au inclus 11 bărbați/9 femei, respectiv 14
bărbați/6 femei.
Tabel 1
Caracteristicile generale ale loturilor*
lot SIRS
n=20

lot MARTOR
n=20

Date demografice
Vârsta (ani)

63.74±10.02

Sex ratio (B/F)

11/9

52.45±13.30
14/6

Compoziție corporală
Greutate (Kg)

74.24±12.96

78.20±13.62

IMC (Kg/m²)

25.84±4.82

27.80±4.18

PBF (%)

26.97±10.67

31.74±6.52

TBW (%)

53.00±10.80

47.84±6.25

FFM (%)

20.03±3.97

20.42±2.78

Leptina (ng/ml)

8.26±10.85

12.90±12.83

CRP (mg/dL)

2.81±4.12

0.17±0.13

Markeri biologici

IL-6 (pg/ml)
19.08±32.19
2.46±0.86
*IMC- indice de masaă corporală, PBF – procent de masă grasă, TBW – apa totală, FFM – masa de țesut
nongras

În lotul martor au fost incluși 20 pacienți chirurgicali aflați în perioada
preoperatorie cu următoarele diagnostice: colecistită cronică litiazică – 12 pacienți,
hernie inghinală – 5 pacienți, hemoroizi - 1 pacient, eventrație postoperatorie – 1
pacient, hidrocel – 1 pacient (Tabel 2).
Tabel 2
Diagnosticul și intervențiile chirurgicale în lotul martor
Diagnostic chirurgical

Intervenție chirurgicală

Pacienți
(n=20)

Colecistita cronica litiazica

Colecistectomie laparoscopică

12

Hernie inghinala

Cura herniei inghinale

5

Hemoroizi

Cura hemoroizilor

1

Eventratie

Cura eventrației

1

Hidrocel

Cura hidrocelului

1
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In lotul SI au fost incluși 20 pacienți chirurgicali supuși unor intervenții
chirurgicale elective de mare amploare cu patologie neoplazică- 18 pacienţi (8-cancer
colo-rectal, 4-cancer cap de pancreas,2-cancer esofagian, 2-cancer gastric, 1-cancer
jejunal, 1-cancer ovarian) şi patologie benignă-2 pacienţi (1-polipoză colică, 1-boală
aorto-iliacă std.III) (Tabel 3). Toți acești pacienți au dezvoltat sindrom de răspuns
inflamator sistemic în perioada postoperatorie, definit pe baza criteriilor menționate
anterior. Durata intervenţiei chirurgicale a fost în medie de 221 minute (90-430 minute).
Toţi pacienţii au fost admişi în clinica de terapie intensivă pe o durată medie de 2,2 zile.
Tabel 3
Diagnosticul și intervenția chirurgicală în lotul SI
Diagnostic chirurgical

Intervenție chirurgicală

Pacienți
(n=20)

Neoplasm gastric

Gastrectomie totala

2

Neoplasm esofagian

Esofagectomie

2

Neoplasm cefalopancreatic

Duodenopancreatectomie cefalică

4

Neoplasm colon drept

Hemicolectomie dreapta

3

Neoplasm colon stang

Colectomie stânga

2

Neoplasm rectal inferior

Excizie abdominopelvina rect

3

Neoplasm jejunal

Enterectomie

1

Polipi colonici

Colectomie totala

1

Neoplasm ovarian

Histerectomie totala cu anexectomie
bilaterala

1

Arteriopatie obliteranta stadiul IV

Bypass aortobifemural

1

Dinamica temporală a leptinei
Valoarea medie inițiala a leptinei a fost de 7,7±13.1 ng/ml în lotul M și de
3,84ng/ml în lotul SI. Analiza dinamicii temporale a leptinei la pacienții din lotul SI a
arătat o creștere a valorilor de la o valoare preoperatorie de 3,84ng/ml la 3,90 ng/ml la 6
ore postoperator și un peak plasmatic de 17,31ng/ml la 12 ore. Ulterior valorile
înregistrează o scădere treptată de la 15,10ng/ml la 18 ore la 3,89ng/ml la 96 ore
postoperator. În lotul SI valorile leptinei au fost mai mici (probele preoperatorie, la 6,
36, 48, 72 și 96 ore) sau mai mari (probele recoltate la 12, 18 și 24 ore) semnificativ
statistic comparativ cu lotul martor (Tabel 4).
Tabel 4
Dinamica temporală a leptinei (LPT) în lotul SIRS (SI) comparativ cu lotul Martor (M)
0h
6h
12h
18h
24h
36h 48h 72h 96h
lot Martor – leptină medie
lot SIRS – leptină medie

3.84

3.90

17.31

15.10

7.74
13.66

4.44

5.14

4.07

3.89

p

0.05

0.01

0.01

0.03

0.02

0.01

0.04

0.01

0.01
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Dinamica temporală a markerilor inflammatori studiată comparativ
Analiza variației temporale a PCR la pacienții din lotul SI arată o valoare medie
inițială normală de 1,25 mg/dl urmată de o valoare de 1,38 mg/dl la 6 ore postoperator
și o creștere ulterioară cu peak plasmatic de 12,65 mg/dl la 24 ore postoperator,
menținerea de valori similare până la 48 ore și scădere ulterioară până la 4,9 mg/dl la 96
ore postoperator.
Valorile medii ale leptinei, așa cum a fost prezentat anterior, înregistrează un
peak de 17,3 ng/ml la 12 ore postoperator cu scădere ulterioară. Dinamica valorilor IL 6
la acești pacienți arată o valoare preoperatorie de 8,6 pg/ml urmată de un peak plasmatic
precoce la 6 ore postoperator cu o valoare de 230,04 pg/ml și ulterior de reducerea
treptată a valorilor până la 12,23 pg/ml la 96 ore postoperator (Fig.1).

Fig. 1 Dinamica temporală a markerilor inflamatori leptina (LPT), proteina C
reactiva (CRP) şi IL-6 în lotul SIRS (SI)

Analiza compoziției corporale
IMC mediu nu diferă semnificativ statistic la cele 2 loturi în ansamblu (25.8 în
lotul SI si 27.8 în lotul M, p=0,07).
Compoziţia corporală evaluată prin BIA prezintă valorii medii iniţiale de:
- în lotul SI:
- PBF 26.9% (21.9 la B şi 33.1 la F),
- TBW 53l (57.2 la B şi 47.8 la F)
- FFM 20% (20.8 la B şi 19 la F);
- în lotul M:
- PBF 31.7% (28.5 la B şi 33.8 la F),
- TBW 47.8l (51 la B şi 45.7 la F)
- FFM 20.4% (20.4 la B şi 20.3 la F)
Monitorizarea parametrilor BIA pe parcursul celor 4 zile de studiu a arătat
variaţii nesemnificative ale compoziţiei corporale la pacienţii din lotul SI (Tabel 5).
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Determinarea preoperatorie și postoperatorie zilnică (în total 5 măsuratori) a
compoziției corporale prin bioimpedantă a identificat o creștere initială (primele 24 ore
postoperator) a apei totale din organism, fapt explicat de profilul hormonal din perioada
imediat postoperatorie ce induce retenție hidrosalină. Procentul de masă grasă variază
nesemnificativ în perioada menționată.
Tabel 5
Variaţia temporală a parametrilor BIA în loturile Martor (M) și SIRS (SI)
lot Martor
lot SIRS
BIA

0h

24h

48h

72h

96h

p

Greutate (Kg)

78.2

74.2

74.0

73.3

73.6

72.9

0.69

IMC (Kg/m²)

27.8

25.8

25.8

25.7

25.7

25.5

0.07

BF (Kg)

24.9

20.8

19.1

18.5

19.6

18.2

0.36

PBF (%)

31.7

27.0

25.0

24.2

25.5

24.0

0.57

TBW (L)

37.4

38.5

41.8

41.5

39.9

41.1

0.49

TBW (%)

47.8

53.0

57.4

57.5

55.1

57.2

0.59

FFM (kg)

15.9

14.9

13.0

13.3

14.1

13.6

0.50

FFM (%)

20.4

20.0

17.6

18.3

19.4

18.8

0.19

IMC-index de masa corporala, BF-masa grasa, TBW-apa totală, FFM-masa negrasa

Corelația leptină/procent de masă grasă
În lotul martor am investigat corelația dintre valoarea absolută (măsurată) a
leptinei serice și următorii parametri: greutatea corporală (kg), IMC (kg/m2), țesutul
gras (procent).
Valoarea leptinei serice la pacienții din lotul M nu se corelează cu greutatea
corporală (coeficientul de corelație R2=0.035) și nici cu indicele de masă corporală
(coeficientul de corelație R2=0.137) (Fig. 2).

Fig. 2 Corelația între leptină si IMC la lotul martor

Separând însă din greutatea corporală procentul de masă grasă și analizând
relația cu leptina serică am obținut o corelație pozitivă la întregul lot martor
(coeficientul de corelație R2=0.529) (Fig. 3).
Este cunoscut că valoarea normală a leptinei este mai mică la bărbați față de
femei, probabil în relație cu cantitatea de țesut adipos. În lotul martor am analizat
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corelația între leptina serică și masa de țesut adipos la bărbați (coeficientul de corelatie
R2=0.725) și la femei (coeficientul de corelație R2=0.461) și am observat că se menține
o corelație pozitivă pentru ambele sexe.

Fig. 3 Corelația între leptină și procentul de țesut gras la lotul
martor

Analiza corelației între leptina serică și masa de țesut gras măsurată prin
bioimpedanță în lotul SI a identificat rezultate diferite în funcție de raportarea la
momentul intervenției chirurgicale. În perioada preoperatorie (Fig. 4) am observat că se
păstreaza corelația pozitivă identificată în cazul lotului martor. Acest lucru sugerează că
la pacienții fără semne de inflamație leptina corelează semnificativ cu masa țesutului
gras, ceea ce a fost raportat și de alti autori în literatură.

Fig. 4 Corelația între leptină și masa de țesut gras preoperator în
lotul SIRS

Intervențiile chirurgicale de mare amploare, cum au fost cele practicate la
pacienții din acest lot, se însoțesc de răspuns infamator sistemic.
În lotul SI analiza relației între valoarea leptinei serice și masa de țesut gras la
24 ore postoperator a arătat o lipsa de corelație, explicată prin creșterea valorii leptinei
în condițiile menținerii procentului de masă grasă (Fig. 5).
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Corelația negativă se mentine și tardiv, la 48 si 72 ore după intervenția
chirurgicală (Fig. 6,7).

Fig. 5 Corelația între leptină și masa de țesut gras la 24 ore
postoperator în lotul SI

Fig. 6 Corelația între leptină și masa de țesut gras la 48 ore
postoperator în lotul SI

Fig. 7 Corelația între leptină și masa de țesut gras la 72 ore
postoperator în lotul SI

DISCUȚII
Este cunoscut în prezent că sindromul de răspuns inflamator sistemic asociat cu
eliberarea unei constelații de mediatori pro și antiinflamatori este direct proporțional cu
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durata și intensitatea agresiunii. Studiul nostru a inclus pacienții cu intervenții
chirurgicale abdominale majore ca model de caracterizare a inflamației sistemice.
Avantajele acestui model sunt omogenitatea lotului de pacienți și posibilitatea de a
stabili intervale bine definite de la debutul inflamației.
Mărimea loturilor din studiul nostru este similară altor studii: 33 pacienţi
postoperator şi 12 cu sepsis postoperator [3], 25 pacienţi cu sepsis postoperator
intraabdominal [34], 30 pacienţi critici [35], 40 pacienţi cu sepsis, 34 cu SIRS şi 32 stări
critice nonSIRS [33].
Studiul nostru arată că leptina are variaţii semnificative precoce la pacienții cu
sindrom de răspuns inflamator sistemic. Comparativ cu lotul martor valorile inițiale ale
leptinei sunt mai mici în lotul SI. Aceasta este concordant cu date raportate anterior,
care arată că nivelul plasmatic iniţial al leptinei este mai mic în perioada postoperatorie
sau în sepsis [31]. În inflamaţie valoarea serică a leptinei creşte semnificativ la 12 ore,
iar după 24 ore scade şi ramâne la nivele relative constante în următoarele 32-96 ore,
concordant cu datele raportate de Maruna [32,34]. Studiul nostru caracterizează mai
bine dinamica precoce a leptinei, având în vedere că recoltarea probelor s-a făcut la 6
ore în primele 24 ore şi la 12ore în ziua următoare, spre deosebire de alte studii, care
recoltează o singură probă zilnic [32, 36-39].
Pe de altă parte, Koch arată într-un studiu publicat în 2010 că leptina serică şi
receptorii circulanţi de leptină nu diferă semnificativ la pacientul critic faţă de lotul
martor şi nu diferă semnificativ la pacienţii cu infecţie fată de cei fără infecţie [13].
Diferenţele acestea pot fi explicate prin metodele de determinare ale leptinei serice.
Kiturile utilizate în studiile mai vechi dozau leptina totală (liberă şi legată de receptorii
solubili), iar kiturile mai noi determină leptina serică liberă, nelegată [40].
Ţinând cont de toate de mai sus, putem spune că leptina are o dinamică precoce
semnificativă în inflamaţie, putând fi un marker util de diagnostic precoce în aceste
stări. Kinetica leptinei poate fi comparată cu cea a altor markeri biologici de inflamaţie.
Proteina C reactivă este markerul cel mai utilizat în practica clinică. În lotul nostru are
un maxim tardiv la 24 ore în SIRS comparativ cu IL-6 (maxim la 6 ore) şi leptină
(maxim la 12 ore), concordant cu date raportate în literatură [41]. IL-6 este un marker
recunoscut ca având o dinamică precoce şi semnificativă în inflamaţie şi infecţie
[4,33,38]. Dinamica temporală precoce a IL-6 şi leptinei, arată o puternică corelaţie,
raportată şi de alte studii [33].
Aceste date sunt interpretate ca reflectând capacitatea leptinei de a induce
sinteza de TNFα şi IL-6 după stimularea prin LPS [42]. Totuşi, faptul că maximum de
nivel circulant al leptinei, aşa cum este caracterizat de noi, urmează peakului plasmatic
al IL-6 şi nu îl precede, pune sub semnul întrebării această ipoteză. Pe de altă parte,
Langouche raportează lipsa de corelaţie între nivelele LPT serice şi TNFα, IL-6, IL-8,
IL-10 [31]. Dinamica temporală a markerilor în lotul SI arată un nivel maxim al IL-6 la
6 ore şi un nivel maxim al leptinei la 12 ore. Creşterea leptinei la 12 ore poate fi un
avantaj, pentru că depistarea IL-6 ca marker de inflamaţie poate fi ratată în unele cazuri
din practica clinică, datorită intervalului foarte scurt de la declanşarea inflamaţiei.
Având în vedere că leptina este un hormon secretat de adipocite, s-a căutat să se
stabilescă corelaţia dintre nivelele serice ale leptinei şi compoziţia corporală. Analiza
compoziției corporale prin bioimpedanță este larg utilizată în studii clinice și există în
prezent numeroase date teoretice și de metodologie a diferitelor tehici BIA [43-46].
Numeroase studii arată că la subiecţii sănătoşi sau control există o puternică
corelaţie între IMC şi leptină, corelaţie care se pierde în inflamaţie [36,37,40]. Spre
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deosebire de studiile anterioare, care au explorat corelaţia leptină - ţesut gras prin
raportare la IMC, studiul nostru măsoară cu ajutorul BIA masa grasă în valori absolute
(kg) şi în procente, ceea ce conferă o mai bună bază ştiinţifică corelaţiei amintite.
Rezultatele noastre concordă cu datele raportate anterior, având în vedere că la lotul
martor leptina corelează cu masa grasă, atât la bărbaţi, cât şi la femei. Această corelație
se menține în lotul SIRS în perioada preoperatorie dar se pierde în perioada
postoperatorie, măsurată la 24, 48 și 72 ore după intervenția chirurgicală. Creșterea
valorilor leptinei în aceasta perioadă sugerează un comportament al leptinei similar
proteinelor de fază acută. Sinteza leptinei în perioada postoperatorie are majoritar sursă
extra-adipocitară, la nivelul celulelor inflamatorii sau adipocitul poate fi stimulat și
poate crește în condiții de inflamație sinteza de leptină.
CONCLUZII
Leptina, la pacienții aflați în perioada postoperatorie precoce după intervenții
chirurgicale abdominale majore, cu sindrom de răspuns inflamator sistemic, este un
mediator pro-inflamator cu sursă adipocitară şi majoritar extraadipocitară, cu dinamică
precoce, care intervine în reglarea răspunsului imun prin acţiune la nivelul sistemului
nervos central . Astfel, leptina poate fi un util biomarker pentru diagnosticul precoce al
inflamației.
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IMPACTUL HIPERTENSIUNII INTRAABDOMINALE ASUPRA
EVOLUȚIEI ÎN PANCREATITA ACUTĂ SEVERĂ
Mihaela Blaj 1*, Ioana Grigoraș1, A Ciumanghel1, Irina Ristescu1, Cr. Dragomir2
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THE IMPACT OF INTRAABDOMINAL HIPERTENSION IN OUTCOME OF SEVERE ACUTE
PANCREATITIS (ABSTRACT): Background:Severe acute pancreatitis (SAP) is a condition
significantly associated with morbidity and mortality, despite of therapeutic progresses. Several published
papers show a high incidence of intraabdominal hypertension (IAH) and abdominal compartment
syndrome (ACS) in SAP. IAH is both the result of progressive intraabdominal and retroperitoneal edema,
and of intravascular volume therapy. SAP with IAH results in longer Intensive Care Unit (ICU) stay and
higher mortality. Despite the proliferation of scoring systems for grading SAP, unfortunately, none has
yet proven to be a consistently accurate predictor of the clinical course. Methods: The retrospective study
enrolled patients (pts) with SAP and APACHEII>12, during a 3 years (2006-2008) period. The incidence
of IAH (IAP ≥12mmHg) and ACS was recorded. IAP was monitored by measuring urinary bladder
pressure .The occurrence of organ dysfunction during ICU stay was registered. Severity and prognosis
were assessed by APACHE II and SOFA scores. The relationship between IAP, organic dysfunctions and
mortality in PAS was analysed. Results: Out of 55 pts (the study group) 37pts (70%) had IAH at
admission(18,9+/-4,48) and 9 pts (12,545%) had ACS at admission. During ICU stay 45pts (81,81%) had
IAH and 29pts (52%) had ACS. Despite the high incidence of organic dysfunction in our patients, there
was no correlation between IAH and organic dysfunction in the study group. APACHE II and SOFA
scores were significantly higher at ICU admission, but also during ICU stay in pts with admission IAH
compared to patients without admission IAH.These data lead to the idea that admission IAH is a marker
of poor prognosis in SAP patients. Patients with admission IAH had a longer ICU stay (10,8+/-8,6 zile) as
compared with patients without admission IAH, but the difference was not stastistically significant
(p=0,400). In the study group 29pts (52,7%) died. During ICU stay 25/29 nonsurvivors (86,2%) had IAH
at admision and 27/29 (93,1%) had worst IAP higher than 12mmHg. During ICU stay survivors had a
worst IAP of 19,53+/-2,08, while nonsurvivors had 24,125+/-1,66 (p=0,26).Conclusions: Routine IAP
monitoring at ICU admission and during ICU stay is mandatory in SAP patients because IAP strongly
corelates with admission APACHE II and SOFA scores. Nonsurvivors have higher admission IAP
compared with survivors and 86%of nonsurvivors had IAH at admision. We may conclude that
admission IAH may signal a high degree of severity and a poor prognosis in SAP patients.
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ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROM.
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INTRODUCERE
Pancreatita acută severă (PAS) reprezintă aproximativ 25% dintre cazurile de
pancreatită acută [1]. PAS este o patologie clinică gravă, astfel 20% dintre pacienți
dezvoltă disfuncții organice în primele 72 ore de la debut [2]. În ciuda unei terapii
intensive maximale, aplicate de la admisie, morbiditatea și mortalitatea în PAS se
înregistrează la 30-50% din cazuri [3].
Disfuncțiile multiorganice precoce se datorează sindromului de răspuns
inflamator sistemic(SIRS); acestea evoluează adesea nefavorabil soldându-se cu deces
în 42-60% din cazuri[4]; disfuncțiile organice instalate tardiv, la 14-20 zile de la debut,
sunt consecința supraifecției necrozei pancreatice.
Unul dintre factorii ce contribuie la evoluția nefavorabilă în PAS este
hipertensiunea abdominală(HIA), raportată la 60-80% din cazurile de PAS. Constituirea
sindromului de compartiment abdominal (SCA) în PAS, asociat în 27% de cazuri,
întunecă prognosticul, generând o mortalitate crescută de 50-75% [5].
Creșterea PIA în etapa precoce de evoluție a PAS este consecința sindromului
de răspuns inflamator sistemic și resuscitării volemice agresive [5,6] ceea ce
promovează edeme tisulare,în peretele abdominal, retroperitoneal, visceral și ascită;
HIA generează efecte sistemice precum alterarea statusului respirator, cardiovascular,
renal, cerebral dar și locale intra-abdominale, prin reducerea presiunii de perfuzie
abdominale(PPA).
HIA persistentă și necorectată agravează evoluția în PAS deoarece induce
hipoperfuzie și la nivelul pancreasului (necroza pancreatică) [5]; HIA este incriminată
în promovarea suprainfectării necrozei pancreasului prin favorizarea translocației
bacteriene consecutive disfuncției intestinale [6].
Dezvoltarea HIA în PAS constituie un element de severitate în evoluția PAS;
astfel într-un studiu pe 45 pacienți cu PAS, Rosas arată că PIAmaxim se corelează
scorurile APACHE II la internare și la 72 ore precum și cu scorurile Ranson și
Balthazar (CT); el raportează că PIAmax > 14 mmHg se corelează cu mortalitatea în
PAS (AUROC 0.837) [7].
Obiectivele studiului au fost: evaluarea incidenței HIA și a SCA la pacienţii cu
PAS; stalilirea impactului HIA asupra disfuncţiilor de organ instalate în PAS; studiul
relației HIA/prognostic în PAS, prin evaluarea corelației HIA scoruri de severitate
SOFA și APACHE II.
MATERIAL ŞI METODĂ
Am realizat un studiu retrospectiv ce a cuprins 64 pacienţi cu PAS cu scor
APACHE II >12 internaţi in Clinica ATI in perioada 2006-2008, în Spitalul Judeţean de
Urgenţe Sf Spiridon din Iași. Din acest studiu au fost excluşi pacienții cu vârsta mai
mică de 18 ani, pacienții la care nu s-a monitorizat PIA (n=8) și cei cu evoluție
fulminantă, cu deces in mai puțin de 24 ore (n=1); astfel lotul de studiu a cuprins 55
pacienți.
HIA s-a considerat la valori ale PIA>12mmHg, iar SCA s-a definit la valori ale
PIA>20 mmHg la care s-a asociat o disfuncţie de organ (respiratorie, renală, cardiocirculatorie), conform criteriilor elaborate de World Society of ACS (WSACS) în 20062007 [8,9]. Gradele de HIA au fost considerate, conform ghidurilor WSACS (Tabel 1)
[8,9].
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Măsurarea PIA s-a realizat prin metoda determinarii presiunii intravezicale,după
instilarea unui volum de 50 ml ser fiziologic pe sonda urinar; la 30-60 secunde s-a
măsurat PIA iar valoarea sa s-a exprimat în mmHg (1 mmHg = 1,36 cm H2O); nivelul
zero s-a considerat la simfiza pubiană, pacientul fiind poziționat in decubit dorsal.
Monitorizarea PIA s-a realizat la 8 ore.
Tabel 1
Gradele de HIA conform recomandărilor Societății Mondiale a Sindromului de compartiment abdominal
Gradul I
12 - 15 mmHg
16 - 20 cm H2O
Gradul II
16 - 20 mmHg
21 - 27 cm H2O
Gradul III
21 - 25 mmHg
28 - 34 cm H2O
Gradul IV
PIA > 25mmHg
> 35 cm H2O

Diagnosticul de disfuncţie organică s-a efectuat folosind următorii parametri:
pentru disfuncția respiratorie acută: presiunea parțială a oxigenului în sângele arterial,
PaO2<60 mmHg, saturația hemoglobinei în oxigen SaO2<90%, raportul
PaO2/FiO2<300; pentru disfuncția renală acută: creatinina serică >1,2 mg/dl, uree serică
>40 mg/dl, +/- oligurie (debit urinar orar mai mic de 1ml/Kgc/oră); pentru disfuncția
cardio-circulatorie-hipotensiune arterială, TAs< 90 mmHg ce impune instituirea de
suport vasopresor.
Parametrii urmăriţi: caracteristici demografice ale lotului, scoruri de severitate
APACHE II şi SOFA la internare şi scorurile cele mai severe din cursul internării
(APACHE II worst şi SOFA worst), PIA la internare(PIAi) și valoarea cea mai mare
(PIA max) pe parcursul internării, disfuncţiile de organ asociate, număr
supravieţuitori/nonsupravireţuitori, intervenții chirurgicale.
Analiza statistica s-a efectuat cu programul SPSS versiune 15.0 pentru
Windows. Variabilele continui au fost calculate ca medie ± DS pentru variabile cu
distribuţie simetrică unimodală vs asimetrică; compararea loturilor s-a facut utilizând
Student’s t test, Wilcoxon’s test sau ANOVA; χ2 or Fisher’s exact test a fost utilizat
pentru compararea variabilelor categorice; s-a realizat analiza univariată și multivariată
prin regresie logistică.
REZULTATE
Demografic, lotul general a fost constituit din 55 pacienți cu PAS cu scor
APACHE II 12 mmHg, cu vârsta medie de 56,1+/-14,37, dintre care 33 bărbați(60%)
și 22 femei (40%).
Analizând valoarea PIA la internare (PIAi) am constatat că 37 pacienți (70%) au
HIA la admisie (18,9+/-4,48); dintre acești pacienți 62% au HIA moderată, 12-20
mmHg (PIA grad I-II), iar 38% au PIA crescută peste PIA>20 mmHg (PIA grad III-IV)
(Fig. 1).
Evaluarea relației dintre PIAi și disfuncțiile de organ prezente la internare se
constată o incidență mare a disfuncției renale, practic jumătate din lotul de pacienți
prezenta la internare disfuncție renală (32/55; 58,18%); în proporție mai redusă pacienții
au de la admisie disfuncție respiratorie (19/55; 34,55%) și instabilitate hemodinamică ce
necesită un suport vasopresor(14/55; 25,45%) (Fig. 2).
Comparând distribuția disfuncțiilor de organ la pacienții cu HIAi (HIA la
internare) vs la cei fără HIAi, deși proporțional frecvența disfuncțiilor organice a fost
mai mare la pacienții cu HIAi, nu se constată o corelație semnificativă statistic între
HIAi și disfuncțiile organice (Tabel 2).
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Observăm că sunt pacienți cu HIAi >20mmHg care asociază și disfuncție de
organ, deci cu SCA, în proporție de 12%:
- 7 pacienți cu PIA>20mmHg și disfuncție respiratorie acută (12,7%)
- 9 pacienti cu HPIA >20mmHg și disfuncție renală(12,54%)
- 5 cu HPIA >20mmHg, și cu disfuncție cardiocirculatorie (9,09%)
Distributia pacientilor pe grade de PIA lainternare

18
16
14
12
numar de 10
pacienti
8
6
4
2
0
PIAi<12

grI

grII

grIII

grIV

Fig. 1 Distribuția pacienților pe grade de
PIA la internare

Disfuncție circulatorie acută AcAc

Disfuncție respiatorie acută
Disfuncție renală acută
Număr pacienți
Fig. 2 Incidența disfuncțiilor de organ la internare

Disfuncţia de organ
Disfuncţie renală acută
Disfuncţie respiratorie
acută
Disfuncţie
cardiocirculatorie acută

Tabel 2
Relația PIAi/disfuncții de organ la internare
Număr pacienţi(%)
PIAi<12
PIAi>12
32 (58,18%)
8/18
24/47

p
P=0,32

19(34,55%)

4/14

15/47

P=0,42

14(25,45%)

3/18

11/47

P=0,37
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HIAi se corelează cu severitatea în PAS; întreg lotul a prezentat valori mari ale
scorurilor de severitate APACHE II și SOFA de la internare dar pacienții cu HIAi
prezintă scoruri de gravitate semnificativ statistic mai mari comparativ cu cei fără HIAi;
astfel, scorul APACHE II la internare a fost seminificativ statistic mai mare (18,08+/5,7) la pacienții cu HIAi, comparativ cu pacienții fără HIAi (14,11+/-2,4) (p= 0,008).
Pe parcursul internării pacienții cu HIAi au dezvoltat scor APACHE II worst
semnificativ mai mare decât cei fără HIAi (p=0,002); de asemenea SOFA worst atinge
valori mari la cei cu HIAi (8,77+/-3,6), cu înaltă semnificaţie statistică (p= 0,00029)
(Tabel 3).
Tabel 3
Corelaţia HIAi, scoruri de severitate,zile de terapie intensivă(TI) în PAS
Lot general
PIAi<12
PIAi>12
n=55
n =18
n=37
APACHE IIi
16,8+/-5,2
14,11+/-2,4
18,08+/-5,7
APACHE IIworst
21,5+/-14
17.11+/-5,6
23,6+/-7,4
SOFAi
5,05+/-3,1
3,8+/-2,9
5,6+/-3,1
SOFAworst
7,48+/-3,7
4,46+/-3
8,77+/-3,6
Zile de TI
10,21+/-8,4
8,7+/-8,3
10,8+/-8,6

p
0,008
0,002
0,065
0,00029
0,400

Se constată și o durată de ședere în terapie intensivă mai mare la pacienții cu
HIAi, dar nesemnficativă statistic comparativ cu pacienții fără HIAi (10,8 +/- 8,6 vs 8,7
+/- 8,6, p=0,4).
Analiza PIA max, PIA cea mai mare înregistrată pe parcursul internării , indică o
pondere a PIAmax12mmHg de 82%(45/55) , valoare PIAmax fiind 22,97+/-5,16;
predomină cei cu PIAmax peste 20mmHg(68,88%- 31/45);cei cu PIAmax între 1220mmHg au fost în proporție de 31,11%( 14/45) (Fig. 3).

Distributia pacientilor pe grade de PIA dupa PIA max
din cursul internarii
14(25,45%)

20
15

10(18,18%)

nr pacienti 10

17(30,90%)

9(16,36%)

5(9,09%)

5
0
PIA<12

grI

grII

grIII

grIV

Fig. 3 Relația grad PIA și PIAmax

Evaluând relația dintre PIA max și disfuncțiile de organ prezente în cursul
internării constatăm că acestea se întâlnesc în proporţie de 70% la lotul de studiu.
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Pacienții cu PAS prezintă disfuncţie renală acută în proporție de 72,73% (40/55),
disfuncţie respiratorie acută 76,36% (42/55), iar cardio-circulatorie 72,73% (40/55) .
Evaluarea relației dintre PIA max și disfuncțiile de organ la supraviețuitori și
nonsupraviețuitori prin analiza distribuției norului de puncte, constatăm o dispersie
mare a deceselor (punctele verzi) în zona cu HIA și disfuncție renală, respectiv cu HIA
și disfuncție respiratorie (Fig. 4).

Fig. 4 Relația disfuncții de organ/HIA/decese

La lotul studiat am constatat o corelație între HIAmax și severitatea PAS, astfel
pacienții cu HIAmax au scoruri de severitate APACHE II i, APACHE IIworst și SOFA
worst semnificativ mai mari (Tabel 4).
Tabel 4
Relația PIAworst scoruri de severitate SOFA și APACHE II în PAS
Lot studiat

PIAmax<12

PIAmax>12

p

APACHE II i

16,8+/-5,2

13,7+/-2,04

17,4+/-5,4

0,056

APACHE II worst

21,5+/-14

16,1+/-4,8

22,5+/-7,5

0,017

SOFA i

5,05+/-3,1

3,0+/-2,5

5,5+/-3,1

0,062

SOFAworst

7,48+/-3,7

3,0+/-2,5

8,3+/-3,3

0,0001

Analiza distribuției norului de puncte la supraviețuitori (punctele roșii)
comparativ cu nonsupraviețuitorii (punctele verzi) arată o distribuție mare a deceselor în
zona cu HIAmax și scoruri de severitate cu valori mari; relația dintre PIAi și scorul
APACHE II la internare arată că există o dispersie mare a deceselor în zona cu HIAi și
APACHE II mare peste 20 dar și în zona cu HIAi și APACHE II de 12 -20.
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Se poate aprecia că pacienții cu PAS și HIAi vor avea evoluție nefavorabilă
chiar dacă scorul APACHE II este moderat crescut (Fig. 5).

Fig. 5 Relația HIA/scoruri de severitate/decese

Din lotul studiat de 55 pacienți au decedat 29 (52,7%) ; dintre decedați 86,2%
(25/29) au prezentat HIA de la internare, iar la 93,10% (27/29) s-a înregistrat PIAmax
12mmHg pe parcursul internării. (Tabel 5).

mortalitate

Tabel 5
Peste 80% dintre decedati au înregistrat HIAi și HIA
PIAmax<12
PIAmax>12
PIAi<12
n=55
n=10
n=45
n =18
29(52,7%)
2(6,9%)
27(93,10%)
4(13,8%)

PIAi>12
n =37
25(86,2%)

La decedați s-au constatat valori medii ale PIAi și ale PIAmax din cursul
internării mai mari decât la supraviețuitori, dar diferența nu a fost semnificativă statistic
între decesele la pacienții cu HIAi și HIA max (Tabel 6).
Tabel 6
Valorile medii ale PIAi, PIAmax la decedați
PIAi<12
PIAi>12

p

Decese

n=4; 11+/-1,41

n=25; 18,51+/-4,10

0,27

Decese

PIAmax<12

PIAmax>12

p

n=2; 11+/-0

n=25; 24,92+/-4,25

0,31

PIAi>12

PIAmax>12

p

n=25; 18,51+/4,10

n=27; 24,92+/-4,25

0,41

Decese
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De asemenea decedații au prezentat valori mai mari ale PIA, atât la internare dar
și ale PIAmax , dar diferențele la supraviețuitori comparativ cu nosupraviețuitori, nu a
fost semnificative statistic (Tabel 7).
Tabel 7
Valoarea PIA la supraviețuitori comparativ cu decedați.
Decese
SV

p

PIAmax>12

24,92+/-4,25

19,88+/-5,24

0,26

PIAmax<12

11+/-0

9,26+/-2,55

0,81

PIAmax

24,03+/-5,26

16,6+/-6,65

0,61

PIAi

17,63+/-4,67

13,52+/-6,69

0,79

PIAi>12

18,51+/-4,10

19,5,4+/-5,42

0,08

PIAi<12

11+/-1,41

8,75+/-2,91

0,87

Analizând pacienții cu PIAi și PIAmax mai mari de 20 mmHg comparativ cu cei
cu PIA sub 20 mmHg, datele fiind prezentate în Tabel 8, am remarcat că la pacienții cu
PIA max 20 mmHg scorurile de severitate SOFA la internare, APACHE II la internare
și cel mai sever scor din cursul internării, APACHE II worst au fost semnificativ
statistic mai mari.
La pacienții PAS și cu PIAworst  20 disfuncțiile asociate sunt mai severe;
constatăm că din cei 29 pacienți decedați la lotul urmărit, 24(82,75%) au prezentat PIA
max  20, iar 9 (31,03%) pacienți au avut de la internare PIAi > 20.
Tabel 8
Relația dintre scoruri de severitate și PIA>20
Lotul
general

PIAmax<20

PIAmax20

n = 55

n =23

n =32

APACHE
IIi

16,8+/5,2

14,5+/-3,0

18,4+/-5,9

APACHE
IIworst

21,5+/-14

17,5+/-5,7

SOFA i
SOFAworst
Zile in TI
mortalitate

5,05+/3,1
7,48+/3,7
10,21+/8,4
29
(52.7%)

PIAi<20

PIAi>20

n =41

n =14

0,010

16,5+/-4,9

17,7+/-6,1

0,45

24,2+/-7,5

0,0014

21,2+/-7,8

22,2+/-6,5

0,68

3,8+/2,8

5,9+/-3,4

0,030

4,6+/-3,1

6,2+/-3,4

0,13

5,1+/-3,2

9,1+/-3,2

7,8

7,0+/-3,9

8,8+/-2,8

0,13

9,9+/-9,1

10,2+/-8,1

0,78

10,5+/-8,9

8,8+/-7,4

0,52

5 (21,7%)

24 (75,0%)

20
(48,7%)

9 (64,2%)
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La lotul studiat am constatat că intervenția chirurgicală s-a realizat la 60% dintre
pacienți, în proporție similară la cei cu HIA precum și la cei fără HIA; deci momentul
intervenției chirurgicale nu a fost ghidat numai de valoarea presiunii abdominale,
indicația chirurgicală fiind realizată și de alte criterii. (Tabel 9).
Tabel 9
Proporția de pacienți cu PAS operați

Cu
intervenție
chirurgicală
Fără
intervenție
chirurgicală

PIAi<12

PIAi>12

PIAmax<12

PIAmax>12

35
(63.6%)

11 (61.1%)

24 (64.8%)

6 (60%)

29 (64,4%)

20
(36.3%)

7 (38.9%)

13 (35.1%)

4 (40%)

16 (35,6%)

DISCUȚII
În evoluţia clinică a pacienţilor cu pancreatită acută severă (PAS) se constată
frecvent creşterea presiunii intraabdominale (PIA), ceea ce contribuie la creşterea
morbiditătii şi mortalităţii în PAS. Încă din 2002 Pupelis G atrage atenția că există
corelație semnificativă între PIA max în primele două săptămâni de evoluție în PAS și
rata mortalității la pacienții cu PIA>25 mmHg; el raportează că există o creștere
semnificativă a mortalității de la 0 to 36% la cei cu PIA >25 mmHg [10]. Leppaniemi,
relevă în 2005 o incidență a HIA în PAS de 40%, iar a SCA de 10%, situaţie clinică
grevată de o mortalitate crescuta, intre 60-80% [11]. Studiile publicate în ultimii 10 ani
atrag atenția asupra incidenței crescute a HIA la pacientul critic și a impacutului negativ
al acesteia asupra prognosticului.
Incidența HIA într-o TI mixtă (medicală și chirurgicală) a fost raportată de
Malbrain de 59%, iar 8.2% au prezentat SCA [12] ;el arată că mortalitatea la pacientul
cu HIA este de 38.8% comparativ cu 22.2% la pacienții fără HIA [12]. În general
pacientul critic asociază HIA cu o incidență mare raportată între 35-60%, iar HIA este
un predictor independent al mortalității. Vidal 2008 într-un studiu retrospectiv pe 116
pacienți critici arată o incidență a HIA de 64%, iar a SCA de 12% [13]. Același studiu
atrage atentia asupra importanței HIA la internare ca predictor independent al
mortalității la pacientul critic [13]. Referitor la frecvența monitorizării PIA în PAS, în
studiul nostru am constatat că PIA a fost monitorizată la 55 din 63 pacienți cu PAS
(87,30%), iar Paivi Keskinen costată că PIA s-a monitorizat la doar 37 din 59 cazuri
(62,71%) de PAS, pe un lot studiat în perioada 2001-2003 [14]. Menționăm că abia în
2006 au fost publicate definițiile și ghidurile de management al pacientului cu risc de
HIA și SCA; până la acea dată elementul clinic, mărirea de volum a abdomenului și
apariția disfuncțiilor de organ indicau inițierea monitorizării PIA.
Literatura semnalează incidența crescută a HIA și SCA la pacientul cu PAS și
subliniază evoluția nefavorabilă a pacientului cu PAS care asociază aceste complicații.
Atfel în 2004 Tao și colab. [3] raportează în PAS o incidență a SCA de 78%, dar acest
autor a utilizat ca voaloare a PIA de încadrare pentru SCA, PIA peste 15mmHg.
Menționăm că din 2006 definirea SCA presupune PIA20 mmHg la care se asociază cel
puțin o disfuncție de organ [8,9].
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Hong Chen arată într-un studiu publicat în 2008 că incidența HIA în prima
săptămână de evoluție într-un lot de 74 pacienți cu PAS de evoluție a fost de 59.46%
(44 pacienți), iar SCA s-a instalat la 20 pacienți (27.03%) [15]. În 2008, Al-Bahrani
arată o incidență a HIA în PAS de 61%, iar a SCA de 56% [16].
Rezultatele obținute în studiul nostru se suprapun pe datele din literatură, astfel
frecvența HIA la internare a fost de 70%, dar menționăm că noi am urmărit evoluția PIA
la bolnavii cu PAS aflați în diverse stadii de evoluție , nu numai în faza precoce. În lotul
studiat au prezentat HIAi>20mmHg 14 din 55 pacienți (25,45%), iar SCA la 12%;
mortalitatea la acești pacienți a fost în proporție 64,28% (9/14) comparativ cu 48,7%
(20/41) la cei HIAi<20. Referitor la HIA max > 20mmHg am constatat că au prezentat
pe parcursul internării HIA max >20mmHg 32 din 55 pacienți (58,18%), iar disfuncții
de organ au asociat 90% dintre pacienți. Deși nu există o corelație semnificativă statistic
între disfuncțiile de organ și HIA la lotul studiat, remarcăm totuși incidența mai mare a
disfunțiilor organice la pacienții cu HIA comparativ cu cei fără HIA. În PAS disfuncțiile
de organ au multiple cauze precum SIRS, sepsisul, dar HIA constiuie o situație
frecventă care trebuie identificătă și corectată rapid pentru ameliorarea prognosticului.
Mortalitatea la pacienții cu HIAmax20 a fost înregistrată la 24 din 32 pacienți
(75%) pe când la cei cu HIAmax<20 s-a înregistrat la 5 din 23 pacienți (21,7%) .
Practic în lotul studiat s-au înregistrat 29 pacienți decedați, dintre care 24
(82,75%) prezentau HIAmax 20 și doar 5/29 (15, 25% ) nu au dezvoltat HIA max20
în cursul internării. Astfel în lotul studiat 82% din pacienți au decedat prezentând SCA.
În 2007 Leppaniemi A arată într-un studiu retrospectiv pe 37 pacienți cu PAS că
mortalitatea la pacienții cu PAS și ACS este de 50% comparativ cu 15% la cei fără ASC
[11]. Mortalitatea mai mare la lotul nostru comparativ cu rezultatele din literatură relevă
un management ineficient de al terapiei în PAS care nu a asigurat reducerea adecvată a
HIA.
PAS este o patologie clinică gravă în ciuda progreselor terapeutice introduse în
practică. Obiectivele terapeutice urmăresc stabilizarea hemodinamică precoce prin
suport volemic, vasopresor și ventilator ghidat de monitorizare complexă [17], nutriție
enterală precoce [18] instituirea precoce a hemofiltrării, terapia imuno-modulatorie.
Aplicarea acestor principii a adus progrese importante care au ameliorat rata deceselor
la 20-25% [19,20].
Pentru predicția severității și a prognosticului pancreatitei acute se efectuează la
internare și pe parcursul internării diverse scale de risc .Conform rezultatelor a
numeroase studii, scorul APACHE II efectuat la admisie și pe parcursul internării se
corelează semnificativ cu prognosticul în PAS [21-23] și de aceea este util în
stratificarea riscului la pacienții admiși cu PAS. Scorul Ranson, introdus în 1974
prezintă dezavantajul prea multor parametri şi a întârzierii cu 48 ore de la internare
pentru calculare .Un alt scor elaborat în primele 24 de ore și cu valoare bună în predicția
evoluției în PAS,este scorul BISAP (ureea serică, alterarea statusului mental, răspunsul
inflamator sistemic, vârsta, bedside index for severity in acute pancreatitis
pleurezie) [24].
La lotul pe care l-am studiat am evaluat scorurile APACHE II și SOFA și relația
cu PIA în PAS; pacienții cu HIAi au avut scorurile APACHE IIi precum și APACHE II
worst semnificativ statistic mai mari decât cei fără HIAi (p=0,008, respectiv p=0,002);
de asemenea la cei cu HIAi scorul SOFA worst a fost semnificativ mai mare
(p=0,00029); așadar scorul APACHE II crescut la internare trebuie să atragă atenția
asupra riscului la acești pacienți de a dezvolta HIA și SCA.
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În PAS, obligatoriu, trebuie monitorizată PIA, iar pentru ameliorarea
prognosticului trebuie aplicată și terapia specifică de reducere a HIA. Corelația dintre
HIAi și scorurile de severitate în PAS semnalează importanța monitorizării PIA la
internare deoarece HIAi poate fi considerat un marker de severitate în PAS; de aceea
ar trebui elaborate scoruri de severitate în această patologie care să includă și valoarea
PIA la internare.
Valoarea PIA în PAS constituie un instrument util pentru indicația chirurgicală;
astfel în situația de SCA instalat în primele doua săptămâni de la debut, impune
intervenția chirurgicală precoce de urgență în ciuda indicțiilor clasice de temporizare a
momentului chirurgical în această patologie;scopul intervenției este de realizare a
decompresiunii abdominale: fasciotomie de decompresiune [25] sau peritoneostomie de
decompresiune [26].
La pacienții din lotul studiat intervenția chirurgicală a fost realizată la 60% din
cazuri, în proprție similară la cei cu HIA cât și la cei fără HIA. În situații de SCA
intervenția chirurgicală precoce se soldează cu ameliorarea disfuncțiilor și prognosticlui
pe termen scurt.
CONCLUZII
Monitorizarea de rutină a PIA la internare și pe parcursul internării în PAS este
absolut necesară deoarece HIAi se corelează cu scorurile de severitate APACHE II și
SOFA la internare; astfel HIAi la pacientul cu PAS semnalează o formă de pancreatită
cu prognostic evolutiv nefavorabil.
Această observație este întărită și de faptul că la lotul studiat decedații au
prezentat hipertensiune abdominlă de la internare în proporție de 82%, iar 93% au
dezvoltat hipertensiune abdominală pe parcursul internării.
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RISK FACTORS AND SURGICAL SOLUTIONS OF COMPLICATED LIVER HYDATID CYSTS
(ABSTRACT): Aim of this study was to evaluate the predisposing factors for peritoneal perforation and
intrabiliary rupture and the effects of these complications on surgical outcome in liver hydatid disease.
Material and Methods: A total of 254 patients with liver hydatid cysts who had undergone surgical
treatment were evaluated retrospectively. Twelve patients with peritoneal perforation, 43 patients with
spontaneous intrabiliary perforation, and 199 patients with noncomplicated hydatid cysts were treated in
our clinics. Results: When the predisposing factors for complications were evaluated, younger age,
superficial position, and larger cyst dimensions (P < 0.05) increased peritoneal perforation rates. It was
shown that older age increased cyst dimensions, and presence of multiple and bilobar cysts increased
intrabiliary rupture rates (P < 0.05). Partial pericystectomy and drainage was the most frequent surgical
procedure in all groups (82.7%). The incidence of post-operative complications in the peritoneal
perforated group, in the intrabiliary ruptured group, and in the noncomplicated group was 27.6%, 18.3%
and 4.7%, respectively. When length of hospital stay was compared, there was no significant difference
between the groups (P > 0.05). The overall recurrence rate was 4.3% (11 patients), but there was not any
statistical difference among the patient groups (P = 0.13). Conclusion: In peritoneally perforated and
intrabiliary ruptured cases, the most important steps are irrigation of the peritoneal cavity and clearance of
the cystic material from the biliary tree.
KEYWORDS: COMPLICATED LIVER HYDATID CYSTS, PREDISPOSING FACTORS, SURGICAL
TREATMENT, SURGICAL OUTCOME.
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Pharmacy “Gr. T. Popa”, Iasi, str. Universităţii, nr. 16*.

INTRODUCTION
Echinococcosis is a near-cosmopolitan zoonosis caused by adult or larval stage
of tapeworms (cestodes) belonging to the genus Echinococcus (family Taeniide). Both
sheep and humans are intermediate hosts [1].
The two major species of medical and public health importance are Echinococus
granulosus and Echinococus multilocularis, which cause cystic echinococcosis and
alveolar echinococcosis, respectively. These are both serious life-threatening diseases,
the latter especially so, with a high fatality rate and poor prognosis without careful
clinical management.
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In humans, 50% to 75% of hydatid cysts occur in the liver, 25% are found in the
lungs, and 5% to 10% are distributed along the arterial system [2]. The clinical picture
can be severe, and complications may occur, making the already difficult treatment even
more so [3-5].
Complications are observed in one third of patients with liver hydatid cysts.
Without treatment, cysts grow and eventually may form fistulas into the peritoneal
cavity or intrabiliary rupture, requiring emergency surgery [2-5]. Operative treatments
vary from complete resection to minimal invasive procedures, but the ideal treatment is
still controversial [6,7]. The choice of therapy depends on several factors: number and
localization of the cysts, surgeon expertise, and presence of complications.
Surgery is the mainstay of treatment, although there is no consensus on the
respective advantages of conservative and radical methods. Besides, in the treatment of
peritoneal perforated cases, profuse peritoneal lavage with hypertonic solutions appears
to be more necessary; in the setting of intrabiliary rupture, T-tube drainage,
sphincteroplasty, and choledochoduodenostomy are appropriate treatment strategies to
reduce the pressure in the biliary tree. In this study, we aimed to evaluate the
predisposing factors for peritoneal perforation and intrabiliary rupture and the effects of
these complications on morbidity, length of hospital stay (LOS), mortality, and
recurrence in hydatid disease.
MATERIALS AND METHODS
We retrospectively evaluated medical records of 254 patients with liver hydatid
cysts who were admitted to the Department of General Surgery of “Sf. Ioan”
Emergency Hospital and I Surgery Clinic of “Sf. Spiridon”, Medicine and Pharmacy
University “Gr. T Popa”, Iasi, Romania, between February 2004 and December 2010. In
this period, 12 patients with peritoneal perforation (group I), 43 patients with
spontaneous intrabiliary perforation (group II), and 199 patients with noncomplicated
hydatid cysts (group III) were treated in our clinics. The ratios of intrabiliary rupture
and peritoneal perforation cases to noncomplicated cases were 21% and 6%,
respectively. From the point of view of surgical technique adopted, there were 215
patients with laparotomy, 27 by celioscopic technique, and 12 conversions to
laparotomy. Patient age and sex, initial complaints, physical findings, cyst
characteristics, imaging results, surgical procedures, reasons for peritoneal perforation
and intrabiliary rupture, morbidity, LOS, recurrence rates, and mortality were evaluated.
The patients with extrahepatic organ involvement were excluded.
The preoperative evaluation included blood tests (complete blood count, blood
type, liver function tests), chest radiography, abdominal ultrasonography (US) or
computed tomography (CT). Chest and abdominal radiography and abdominal US were
performed in all patients at admission. The most important indications for CT were a
need for additional anatomical and cystic details, the presence of multiple hydatid cysts,
findings of a solid appearance, and findings of cyst infection.
In the cases of liver hydatid cysts operated by classical technique, the area
around the cyst was covered with packs soaked in 3% hypertonic saline solution to
prevent the further spread of the parasite during evacuation of the cyst. Cyst contents
were aspirated and the germinative membrane and daughter cysts were removed with
forceps or spoons. With the roof excision of the redundant part of the cyst, an excellent
exposure was obtained. Any orifices of bile ducts observed on the inner surface of the
cavity were sutured with nonabsorbable sutures.
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Next, a surgical procedure, such as partial pericystectomy (PP) and capitonnage,
PP and omentoplasty, or PP and drainage or liver resections, was performed. All the
complicated cysts was operated initially or converted to “open” technique.
Since 1993, medical treatment for hydatidosis has consisted of albendazole 10
mg/kg per day, beginning after surgery and continuing for 3 months. Over the last 5
years, the drug has been administered continuously with monthly blood liver function
tests and complete blood count controls.
During follow-up, US were performed twice a year for 2 years, and then
annually. CT scans were performed as needed.
Differences among categorical variables were compared using χ2 tests, and
Kruskal-Wallis tests were used for age, diameter, and number of cysts. Significance was
set at p < 0.05.
RESULTS
The mean age (mean ± SD) of peritoneal perforated and intrabiliary ruptured
patients was 36.32 ± 11.86 and 50.26 ± 13.88, respectively. The mean age factor in the
peritoneal perforation group was significantly different from others (p = 0.001). The sex
ratio of the patients was not statistically different among the groups (p = 0.95),
(Table 1).
Table 1
The repartition of patients according to sex, age and number and position of cysts
Characteristic
Group I (n = 12)
Group II (n = 43)
Group III (n = 199)
Sex
Male
6 (50)
23 (53)
112 (56)
Female
6 (50)
20 (47)
87 (44)
Age (yr)
mean ± SD
36.32 ± 11.86
50.26 ± 13.88
45.62 ± 16.01
Median (range)
37.0 (17-76)
53.0 (23-76)
43.0 (18-79)
Previous hydatid disease surgery
No
10 (83)
34 (79)
173 (87)
Yes
2 (17)
9 (21)
26 (13)
Position
Superficial
10 (83)
24 (56)
122 (61)
Deep
2 (17)
19 (44)
77 (39)
Cyst diameter (cm)
8 (5-21)
9 (6-26)
7 (4-29)
Localization
Right lobe
8 (66,6)
25 (58)
141 (71)
Left lobe
2 (16,6)
11 (25)
38 (19)
Bilateral
2 (16,6)
7 (17)
20 (10)
No. of cysts
1
9 (75)
28 (66)
153 (77)
2
2 (16,6)
8 (18)
31 (15)
3
1 (8,3)
4 (9)
12 (6)
4
3 (7)
3 (2)
Cyst infection
Negative
11 (91,7)
41 (95)
185 (93)
Positive
1 (8,3)
2 (5)
14 (7)

P
0.950
0.001
0.204
0.017
0.001
0.109

0.284

0.683

Previous hydatid disease surgery, cyst localization, number of cysts, and
presence of infection were not statistically different among groups (P > 0.5; range,
0.109-0.683), whereas the differences in cyst diameters and positions (superficial or
deep) were significant (P = 0.001 and 0.017, respectively).
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The most common complaint was abdominal pain in all groups (63%). Other
common complaints were nausea, vomiting, abdominal distension, and allergenic
reactions in peritoneally perforated cases, jaundice (26%) in intrabiliary ruptured cases,
and abdominal swelling (37%) in noncomplicated hydatid cysts.
The most common physical examination findings were abdominal sensitivity
and guarding (100%), acute abdomen findings (42%), distension (27%) in peritoneally
perforated cases, hepatomegaly (34%) and jaundice (27%) in intrabiliary ruptured cysts,
and finally, hepatomegaly (23%) in noncomplicated patients. In 53 (20%) patients,
diagnosis was made incidentally by abdominal US or CT during a medical checkup or
after a trauma.
When the predisposing factors for complications were evaluated, younger age,
superficial position, and larger cyst dimensions increased peritoneal perforation rates. It
has been seen that older age, increased cyst dimensions, and presence of multiple and
bilobar cysts increases intrabiliary rupture rates.
Abdominal US were done for all patients and demonstrated hepatic cysts with
96.3% sensitivity CT was used as the second most frequent (n = 148, 46%) diagnostic
modality, with 96.5% sensitivity.
MRI cholangiography was performed after 1996 to assess the spread of disease
to the biliary tree but was not used routinely and was done in 37 patients (9.9%). The
indications for MRI cholangiography are the presence of jaundice seen during the
physical examination, elevation of serum bilirubin and alkaline phosphatase levels, and
other obstructive jaundice symptoms and demonstrated 98% sensitivity.
Partial pericystectomy and drainage was the most frequent surgical procedure in
all groups. In all intrabiliary rupture cases, cholecystectomy and common bile duct
exploration were performed. Cyst remnants and daughter vesicles in the bile ducts were
evacuated with Dormia forceps or a Fogarty catheter in 5 (27.6%) patients. A T-tube
drainage was performed in 31 (72%) patients, choledochoduodenostomy was performed
in 7 (16.1%) patients, and sphincteroplasty was performed in 3 (6.4%) patients.
The most frequent postoperative complications were wound infection (7.3%)
and pulmonary complications (3.6%). In the peritoneal perforation group, 10 surgical
complications occurred in 4 (25%) patients; in the intrabiliary rupture group, 18
complications occurred in 7 (16.2%) patients; and in the noncomplicated group, 16
complications occurred in 14 (5.5%) patients (Table 2).
Table 2
Morbidity, recurrence, and mortality rates of the three study groups n (%)
Group I (n =
Group II (n =
Group III (n =
P
12)
43)
199)
Medical complications
Cardiac
1 (8.3)
1 (2.3)
3 (1.5)
0.163
Respiratory
2 (16.6)
3 (6.9)
6 (3)
Other
1 (8.3)
2 (4.6)
4 (2)
Surgical complications
Wound infection
2 (16.6)
3 (6.9)
5 (3.5)
0.001
Biliary fistula
1 (8.3)
5 (11.6)
1 (0.5)
0.001
Intra-abdominal
1 (2.3)
2 (1)
0.855
abscess
Incisional hernia
2 (16.6)
2 (4.6)
3 (1.2)
0.087
Recurrence
3 (25)
5 (11.6)
8 (4)
0.132
Mortality
1 (2.3)
3 (1.2)
0.844
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DISCUSSION
Peritoneal perforation into the abdominal cavity and the spontaneous intrabiliary
rupture of liver hydatid disease are not rare complications and cause serious problems.
In our study, the ratios of peritoneal perforation and intrabiliary rupture cases to
noncomplicated cases were 6% and 21.6%, respectively. The most common
complication is rupture of the cyst, either internally or externally, followed by
anaphylactic reaction and jaundice [2,4, 5-10]. Systemic anaphylactic reactions have
been reported in 1% to 18.3% of patients with intraperitoneal perforation, and these
reactions may be life threatening [5,11,12]. Jaundice is the most important sign of
intrabiliary rupture within a range of 8% to 34% [13,14]. The presence of complications
must be considered in the surgical treatment.
One third of 254 patients who underwent an operation for liver hydatid disease
presented with complications. When compared, but the mean age in the peritoneal
perforated group was significantly different (p = 0.001, Table 1).
Trauma is the most frequent etiological cause of perforation [7,14]. In
superficial and bigger cysts, lack of normal liver tissue around the cyst to protect against
trauma may be a cause of frequent rupture.
Besides age, cyst diameter and cyst position (superficial or deep) were also
significantly different factors (p = 0.001 and 0.017, respectively). Similarly, an increase
in cyst diameter may increase perforation risk either by becoming more superficial
during growth or by increasing intracystic pressure.
Cyst dimension and age (younger age for peritoneal perforation and older age
for intrabiliary rupture) have been determined as significant predisposing factors for the
two complications.
Recently, some authors have favoured the use of pericystectomy and liver
resections because complete surgical resection is the ideal treatment for hydatid disease
[11]. In our study, liver resections were performed only if multiple cysts were localized
in one lobe, located peripherally, and were pedunculated, and pericystectomy was
performed if the cysts were away from the major vascular and biliary structures of the
liver. The need for sufficient technical infrastructure and surgical experience in the field
of hepatic surgery limit these treatments in small centers, especially in developing
countries. Relatively small-sized subcapsular cysts can be managed by nonanatomic
resection of the cysts with a rim of healthy hepatic tissue but routine application of
pericystectomy and liver resection may increase the operative complications, such as
bleeding and postoperative morbidity and mortality.
In the literature, reported complication rates are between 6% and 47%;
recurrence rates are 8% to 15% [15]. In this study, the overall postoperative
complication and recurrence rates were 18% and 3.8%, respectively. Most often,
surgical complications were wound infection (n = 8) and biliary fistulas (n = 7).
External biliary fistulas developed in 15 (5.9%) patients. Endoscopic procedures have
been used not only for diagnostic purposes, but for treatment as well. Several authors
have advocated pre-operative or post-operative ERCP [16-18]. If performed in
conjunction with a sphincterotomy, an ERCP may be used to clear the biliary tree as a
planned procedure, thereby avoiding the need for an intraoperative cholangiography and
bile duct exploration.
Recurrence occurred in 14 nonperforation cases (3.8%). Recurrence rates were
not significantly higher in peritoneal perforation and intrabiliary rupture cases when
compared with noncomplicated cases (Table 2).
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Recurrences of hydatid disease are usually due to inadequate cystic content
removal, spillage of cystic liquid intraoperatively, undetected cysts, and satellite lesions
and reinfestations. Albendazole treatment it is indicated in patients who are at high risk
for surgery, and in the presence of bilateral multiple small cysts. The importance of
medical treatment which is mainly effective on small cysts may indicate the usefulness
of the effect on recurrence.
Pre-operative therapy may reduce the risk of intraperitoneal seeding of infection
that develops via cyst rupture and spillage occurring spontaneously or during surgery.
Mortality rates of the study groups were not statistically different (p = 0.814,
Table 2). When compared, mortality rates were significantly different among groups
(p < 0.001). This result requires discussion of the controversial radical methods in
hydatid disease.
CONCLUSIONS
According to this study, older age, multiple and larger cysts and bilobar
localization are established as predisposing factors for intrabiliary rupture. On the other
hand, peritoneal perforation risk increases with younger age, superficial localization and
larger dimensions of cysts
Morbidity rates significantly increased in peritoneally perforated and intrabiliary
ruptured cases, but there was no difference in recurrence rates and hospital stay times.
The most used surgical technique for liver hydatid cysts is partial
pericystectomy and drainage because the rate of postoperative complications,
recurrence, and the duration of hospital stay are satisfactory.
We believe that radical methods should not be performed routinely for such a
benign pathology. However, randomized controlled studies are needed to establish the
best surgical management for peritoneal perforated and intrabiliary ruptured liver
hydatid cysts.
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THERAPEUTIC APPROACH IN CRITICAL LIMB ISCHEMIA (ABSTRACT): Critical limb
ischemia is the most severe manifestation of peripheral arterial disease. The gold of this study is to assess
the prevalence of risk factor, associated comorbidities and therapeutic approach in a group of patients
hospitalized in the Medical Clinic with critical limb ischemia. Material and methods: During 2005 –
2010, were evaluated 1301 patients diagnosed with critical limb ischemia performing ankle-brachial
index and arteriography. Results: I evaluated the treatment received by patients: 100% aggressive therapy
to modify atherosclerotic risk factors, 99% antiplatelet therapy, 100% vasodilator treatment, 94%
administration of analgesics, 12,75% treatment of infection, 1,2% thrombolytic therapy, 55% surgical
bypass, 7% percutaneous transluminal angioplasties, 6% lumbar sympathectomy, 32% risk of amputation.
Conclusions: There is a tardive diagnosis for peripheral arterial disease, related with advanced clinical
status and fewer opportunities for treatment. It is strongly necessary to create an integrated system for
prevention, active detection and aggressive therapy for peripheral arterial disease.
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INTRODUCERE
Bolile arterelor periferice (BAP) constituie un capitol important în patologia
cardiovasculară, datorită incidenţei ridicate şi problemelor complexe de diagnostic şi
tratament pe care le ridică. Afectarea vaselor periferice se produce în peste 90% din
cazuri în cadrul aterosclerozei sistemice, care poate realiza un tablou de ischemie
arterială cronică sau acută. Ischemia critică a membrelor inferioare reprezintă o boala a
secolului XXI, fiind în continuă creştere în întreaga lume odată cu creşterea incidenţei
fumatului, obezităţii, diabetului si dislipidemiei, principalii factori de risc ai bolilor
arterelor periferice, iar complexitatea fiziopatologiei şi terapiei acestui sindrom este de
maximă actualitate [1]. Studiile epidemiologice au estimat că prevalenţa BAP poate fi
de până la 10% în populaţia generală şi de două ori mai mare la cei cu vârsta peste 70 de
ani.
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La femei, prevalenţa e doar cu puţin mai redusă decât la bărbaţii de aceeaşi
vârstă, dar boala pare a acţiona mai puţin sever. Incidenţa anuală a ischemiei critice a
membrelor inferioare este mai redusă, estimată între 500 si 1000 cazuri noi/an la 1
milion de locuitori [1,2].
Conform clasificării Leriche – Fontaine a pacienţilor cu arteriopatie obliterantă a
membrelor inferioare în raport cu severitatea simptomelor şi a semnelor clinice
obiective, ischemia critică a membrelor inferioare cuprinde stadiile III si IV,
reprezentate de prezenţa ischemiei de repaus, cu apariţia durerilor la nivelul membrelor
inferioare în decubit, însoţite sau nu de tulburări trofice cutanate, cu ulceraţii, necroză,
gangrenă la vârful degetelor sau la picior, cu evoluţie de peste 2 săptămâni.
O stadializare mai precisă a BAP este oferită de clasificarea Rutherford, care
împarte această afecţiune în 4 grade şi 7 categorii. Conform acestei clasificări, ischemia
critică cuprinde categoriile 3, 4, 5 si 6, reprezentate de claudicaţia severă, respectiv
durerea în decubit, ulceraţii tisulare minore şi ulceraţii sau gangrenă [2-5].
Prognosticul pacientului cu BAP este influenţat de coexistenţa bolii vasculare în
alte teritorii (cardiovasculare, cerebrovasculare şi renale) şi de progresia locală a
afecţiunii de la stadiul de asimptomatic la ischemie critică şi, respectiv, amputaţie [2,5].
Diagnosticul pozitiv de ischemie critică a membrelor inferioare este relativ uşor
de realizat şi se bazează pe descrierea simptomelor – claudicaţie importantă, durere de
repaus şi evidenţierea lipsei pulsaţiilor arteriale în teritoriile afectate, la care se asociază
prezenţa semnelor obiective de ischemie tisulară (ulceraţii, necroză, gangrenă sau
infecţie).
Pentru confirmarea suspiciunii clinice de BAP în stadiul de ischemie critică, este
necesară măsurarea indicelui gleznă-braţ sau efectuarea ecografiei Doppler a axului
arterial la nivelul membrelor inferioare [2,5].
Evaluarea pentru diagnosticarea pacienţilor cu ischemie critică a membrelor
inferioare ar trebui să fie îndreptată spre următoarele obiective:
- Confirmarea diagnosticului, utilizând metodele de diagnostic enunţate anterior;
- Localizarea arterială, tipul şi gravitatea leziunii responsabile, decelate la
efectuarea explorării arteriale a membrului inferior;
- Evaluarea cerinţelor hemodinamice pentru obţinerea unei revascularizaţii reuşite
(localizarea proximală sau distală a leziunii, leziune unică sau etajată, stenoză /
tromboză / leziuni mixte, circulaţie colaterală prezentă sau nu);
- Evaluarea individuală a fiecărui pacient, cu stabilirea celei mai bune opţiuni
terapeutice (tratament de revascularizaţie endovascular sau chirurgical);
- Evaluarea riscului operator pentru pacienţii la care se impune intervenţie
chirurgicală, cu diagnosticarea comorbidităţilor care s-ar putea agrava în timpul
operaţiei, în special afecţiunile cardiovasculare sau cerebrovasculare [2,5].
Scopul acestui studiu a fost de a evalua BAP în stadiul de ischemie critică la un
lot de pacienţi internaţi în Clinica I Medicală Cardiologică pe o perioadă de 6 ani, cu
obţinerea unor date referitoare la prevalenţa ischemiei critice a membrelor inferioare, pe
grupe de vârstă şi sex, evaluarea şi tratarea factorilor de risc implicaţi, extensia afectării
vasculare şi evoluţia clinică a pacienţilor cu BAP, diagnosticarea şi tratarea
comorbidităţilor asociate şi posibilităţile de tratament ale BAP, având în vedere
diagnosticarea în stadii avansate de boală.
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MATERIAL ŞI METODĂ
A fost efectuat un studiu de cohortă al unui lot de 1301 pacienţi internaţi în
perioada 1 ianuarie 2005 – 31 decembrie 2010 în Clinica I Medicală Cardiologică “C.I.
Negoiţă” a Sp. ”Sf. Spiridon“ Iaşi cu diagnosticul cert de ischemie critică a membrelor
inferioare, cărora li s-a efectuat explorare angiografică în cursul internării.
Au fost considerate criterii de excludere vârsta sub 18 ani, date incomplete
pentru includerea în studiu, cu referire în special la lipsa explorării arteriale pe parcursul
internării, dată de limite tehnice sau de gravitatea patologiei asociate, care nu a permis
efectuarea arteriografiei, refuzul pacientului sau condiţii ce necesită spitalizare pentru
afecţiuni ameninţătoare de viaţă sau neoplasme în stadiu terminal.
Deşi o mare parte din pacienţi au prezentat repetate internări, fie datorate
agravării BAP, fie patologiei asociate, fiecare pacient a fost inclus în studiu o singură
dată, şi anume, cu internarea pe parcursul căreia s-a efectuat explorarea angiografică,
urmărindu-se şi prima internare ulterioară cu viză terapeutică, fie ea în Clinica I
Medicală Cardiologică pentru angioplastie transluminală (APTL), fie în Clinica de
Chirurgie Vasculară pentru tratament de revascularizaţie sau în Clinica de Chirurgie
Generală pentru amputaţie.
Au fost urmărite şi corelate datele demografice, comorbidităţile asociate,
prezenţa factorilor de risc cardiovascular, examenul clinic sugestiv pentru BAP,
simptomatologia clinică (claudicaţie intermitentă, durere de repaus, însoţite sau nu de
prezenţa tulburărilor trofice cutanate) şi tratamentul recomandat în contextul
diagnosticului nou precizat.
Protocolul de urmărire a lotului de studiu a cuprins măsurarea indicelui gleznăbraţ (IGB), electrocardiogramă, ecografie cardiacă şi explorare arterială a membrelor
inferioare efectuate întregului lot de 1301 (100%) pacienţi, arteriografie efectuându-se
la 1273 (98%) pacienţi şi angiografie prin rezonanţă magnetică nucleară la 62 (5%)
pacienţi, iar ecografie Doppler vasculară la 242 (19%) pacienţi (Fig. 1). La acestea s-au
adăugat testarea glicemiei, funcţiei renale (uree, creatinină, clearance de creatinină, acid
uric), profilului lipidic (colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, trigliceride),
fibrinogenului şi hematocritului.

Fig. 1. Protocolul de urmărire al lotului de studiu.

Analiza statistică a fost realizată cu ajutorul programelor SPSS 13.0 şi Statistica
6.0 după prealabila introducere a datelor în Microsoft Excel.
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Pentru compararea valorilor medii am utilizat testul t Student şi ANOVA.
Analiza corelaţiilor s-a efectuat cu ajutorul coeficientului de corelaţie Pearson.
Datele au fost exprimate în valoare medie ± deviaţie standard sau în procente.
Semnificaţia statistică a fost luată în considerare pentru un nivel de p<0,05.
REZULTATE
Lotul de studiu a cuprins 1105 (85%) bărbaţi şi 196 (15%) femei, cu
predominenţa sexului masculin. Împărţirea lotului de studiu în relaţie cu mediul de
provenienţă a evidenţiat preponderenţa mediului rural, cu domiciliul în mediul urban
fiind 543 (42%) pacienţi, iar în mediul rural 758 (58%) pacienţi, cu o distribuţie
uniformă a sexelor între cele 2 medii de provenienţă.
Vârsta medie pe întreg lotul este de 66,47 ± 10,65 ani, cu o medie de vârstă a
sexului masculin de 65,82 ± 10,64 ani şi o medie de vârstă a sexului feminin de 70,00 ±
10,04 ani, deci o repartiţie relativ omogenă.
Analiza pe decade de vârstă indică faptul că marea majoritate a pacienţilor din
lotul nostru (1239, respectiv 95%) au vârsta peste 50 de ani, astfel: cu vârsta < 40 ani –
22 (2%) pacienţi; în decada 40-49 ani – 40 (3%) pacienţi; în decada 50-59 ani – 272
(21%) pacienţi; în decada 60-69 ani – 395 (30%) pacienţi; în decada 70-79 ani – 458
(35%) pacienţi; cu vârsta > 80 ani – 114 (9%) pacienţi (Fig. 2).

Fig. 2 Distribuţia pe categorii de vârstă a lotului studiat.

Din punctul de vedere al comorbidităţilor asociate, lotul de studiu poate fi
împărţit astfel: 932 (72%) pacienţi diagnosticaţi cu BAP şi afecţiune cardiovasculară
asociată; 103 (8%) pacienţi diagnosticaţi cu BAP şi boală cerebrovasculară asociată;
193 de pacienţi (14,8%) diagnosticaţi cu BAP şi afectare renală asociată şi 102 de
pacienţi (8%) diagnosticaţi cu BAP fără afectare arterială manifestă în alte teritorii.
În urma examinării clinice a pacienţilor incluşi în studiu, în funcţie de
clasificarea Rutherford, lotul de pacienţi poate fi împărţit astfel: 222 pacienţi în
categoria 3 de BAP (17%), cu claudicaţie severă; 448 pacienţi în categoria 4 de BAP
(34%), cu dureri ischemice în repaus; 391 pacienţi în categoria 5 de BAP (30%), cu
tulburări trofice cutanate minore la nivelul membrelor inferioare, iar 240 pacienţi în
categoria 6 de BAP (19%), cu tulburări trofice cutanate majore la nivelul membrelor
inferioare (Fig. 3).
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Din totalul de pacienţi incluşi în studiul de faţă, 446 pacienţi (34%) prezintă afectare
vasculară bilaterală a membrelor inferioare, restul de 855 de pacienţi (66%) prezentând doar
leziuni unilaterale.

Fig. 3 Bilanţul clinic arterial al lotului studiat în funcţie de clasificarea Rutherford.

Evaluarea factorilor de risc cardiovasculari implicaţi în etipatogenia BAP în
cadrul lotului studiat relevă predominenţa sexului masculin (85%), cu o proporţie
semnificativă de fumători activi (67%). Dislipidemia şi HTA au fost prezente la
aproximativ jumătate din cazuri (54%, respectiv 48%), iar diabetul la o treime din lot
(33%). Obezitatea nu a reprezentat o caracteristică a lotului studiat, fiind prezentă doar
în 6% din cazuri. Sindromul metabolic şi factorul genetic prezent au fost implicate în
proporţii asemănătoare (21%). Revascularizaţia şi/sau amputaţia în antecedente au fost
identificate în 14,3% din cazuri (Tabel 1).
TABEL 1
Clasificarea factorilor de risc cardiovasculari implicaţi în etiopatogenia bolii arteriale periferice.
Sex masculin
85%
Fumători activi
67%
Diabet zaharat

33%

Obezitate

6%

Dislipidemie

54%

HTA

48%

Factor genetic prezent

21,3%

Sindrom metabolic

21%

Revascularizaţie ± amputaţie în antecedente

14,3%

A fost evaluat tratamentul recomandat în contextul diagnosticului de ischemie
critică documentat angiografic, urmărind indicaţiile de tratament medicamentos, în
special al factorilor de risc cardiovascular, efectuarea de angioplastie percutană
trasluminală în Clinica I Medicală şi recomandările de tratament de revascularizaţie prin
by-pass şi/sau amputaţie.
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Tratamentul factorilor de risc cardiovasculari a inclus următoarele recomandări:
interzicerea fumatului a fost recomandată la 870 de pacienţi (67%); tratamentul
dislipidemiei la 697 de pacienţi (54%); tratament antidiabetic la 424 de pacienţi (33%)
şi tratament antihipertensiv la 525 de pacienţi (48%).
Tratamentul medicamentos al BAP include: tratament antiagregant plachetar la
1288 (99%) pacienţi, cel mai frecvent recomandat fiind Aspirina, la 1275 (98%)
pacienţi; tratament vasodilatator cu Pentoxifilin la 1301 (100%) pacienţi şi cu Ilomedin
la doar 8 (0,6%) pacienţi; tratament antalgic la 1249 (96%) pacienţi; tratament antibiotic
al leziunilor trofice suprainfectate la 166 (12,75%) pacienţi şi tratament trombolitic 16
(1,2%) pacienţi.
Recomandările de tratament endovascular şi chirurgical la nivelul întregului lot
au cuprins: tratament de revascularizaţie prin by-pass au efectuat 719 (55%) pacienţi,
dintre care 121 (9%) au suferit şi o intervenţie chirurgicală pentru amputaţie; de
simpatectomii lombare au beneficiat 72 (6%) pacienţi, dintre care 52 (4%) pacienţi au
suferit şi o intervenţie chirurgicală de amputaţie; de APTL au beneficiat 96 (7%)
pacienţi, iar 20 (2%) dintre ei au necesitat în continuare tratament de revascularizaţie
prin by-pass; risc de amputaţie prezintă 416 (32%) pacienţi (Fig. 4).

Fig. 4 Recomandările de tratament endovascular şi chirurgical în
cadrul lotului studiat.

Dacă urmărim recomandările de tratament endovascular şi chirurgical pe
categorii de BAP conform clasificării Rutherford, observăm că: tratamentul de
revascularazaţie prin by-pass a fost cel mai frecvent recomandat în toate categoriile de
BAP, cu un procent de peste 56% în categoriile 3, 4 şi 5 de BAP, uşor mai scăzut în
categoria 6 de BAP (43%); APTL a fost tentată mai frecvent în categoriile 3, 4 şi 5 de
BAP, în proporţii asemănătoare cuprinse între 7-10%, şi mai puţin frecvent în categoria
6 de BAP, de 4%; riscul de amputaţie creşte odată cu gravitatea BAP, de la 1% pentru
categoria 3 de BAP, la 9% pentru categoria 4 de BAP pâna la valori de peste 50%
pentru categoriile 5 şi 6 de BAP (57%, respectiv 62%) (Tabel 2).
DISCUŢII
Ischemia critică a membrelor inferioare este piatra de încercare a urgentiştilor,
medicilor internişti, cardiologilor intervenţionişti, chirurgilor vasculari şi a chirurgilor
generalişti, iar pentru luarea unei decizii terapeutice optime, este nevoie de o bună
cooperare şi colaborare a tuturor medicilor care îngrijesc asemenea bolnavi.
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Tratamentul BAP este medical în toate stadiile de diagnostic şi eventual de
revascularizaţie în caz de ischemie critică, deşi, uneori, amputaţia rămâne singura
soluţie terapeutică. Însă decizia privind tipul de tratament, în raport cu stadiul bolii,
trebuie luată după evaluarea clinică completă şi frecvent după explorarea angiografică
indispensabilă pentru o procedură de revascularizaţie [1].
TABEL 2
Recomandările de tratament endovascular şi chirurgical în cadrul lotului studiat în funcţie de categoriile
Rutherford de boală arterială periferică (BAP).
Simpatectomie
APTL
Categorie BAP
By-pass
Risc amputaţie
lombară
BAP categoria 3 (n=222)
56% (n=124)
1% (n=2)
1% (n=2)
10% (n=22)
BAP categoria 4 (n=448)
61% (n=272)
9% (n=42)
1% (n=6)
8% (n=38)
BAP categoria 5 (n=391)
56% (220)
57% (n=223)
8% (n=33)
7% (n=27)
BAP categoria 6 (n=240)
43% (103)
62% (n=149)
10% (n=23)
4% (n=9)

Întrucât pacientul cu ischemie critică a membrelor inferioare este un mare
vascular, majoritatea asociind la arteriopatia obliterantă cronică, o boală aterosclerotică
coronariană sau/şi a vaselor cerebrale, este necesar ca gradul de extensie al
aterosclerozei să fie corespunzător evaluat, pentru a putea decide priorităţile de
tratament.
La nivel internaţional, au fost efectuate numeroase trialuri multicentrice care au
urmărit tratamentul şi evoluţia la 1 an a pacienţilor diagnosticaţi cu BAP, incluzând şi
pacienţi aflaţi în stadiul de ischemie critică a membrelor inferioare. Rezultatele sunt
îngrijorătoare, doar 50% din pacienţii cu ischemie critică beneficiază de tratament de
revascularizaţie, cu procente variabile în funcţie de capacităţile de explorare ale
centrului în care s-a efectuat studiul, 25% primesc doar tratament medical şi un procent
foarte mare, de 25%, sunt candidaţi pentru amputaţie de la început [2,5-8].
Rezultatele opţinute în studiul de faţă sunt comparabile cu cele din literatură, cu
un procent semnificativ (55%) de pacienţi care au beneficiat de tratament de
revascularizaţie prin by-pass, datorită existenţei în spitalul nostru a unui Laborator de
Cardiologie Intervenţională cu posibilitatea efectuării explorării angiografice şi a
Clinicii de Chirurgie Vasculară cu posibilitatea continuării tratamentului chirurgical
optim.
Noul ghid de diagnostic şi tratament al BAP din 2011 al Societăţii Europene de
Cardiologie păstrează aceleaşi recomandări ca şi ghidul din 2007, cu menţiunea că
pacientul diagnosticat cu BAP în stadiul de ischemie critică ar trebui să fie consultat
devreme în cursul evoluţiei bolii sale de către un chirurg vascular, în ideea stabilirii din
timp a unui plan de revascularizaţie. Cea mai semnificativă schimbare în tratamentul
ischemiei critice a membrelor inferioare este tendinţa de creştere a metodelor mai puţin
invazive, endovasculare, în defavoarea intervenţiilor chirurgicale de by-pass.
În studiul nostru, tratamentul de revascularizaţie endovasculară prin APTL a fost
tentat într-un număr relativ mic de cazuri (7%), dar cu succes terapeutic într-un procent
mare de 79,1% din cazuri, asemănător studiilor publicate anterior [9-16].
CONCLUZII
Diagnosticul de BAP se stabileşte tardiv, în stadii clinice avansate de boală, cu
un profil cardio-metabolic slab controlat în momentul diagnosticului şi cu posibilităţi
reduse de tratament.
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Tratamentul ischemiei critice a membrelor inferioare ar trebui să includă:
tratament agresiv al factorilor de risc cardiovascular asociaţi, tratament medicamentos
antiagregant plachetar, vasodilatator şi antialgic, tratament de revascularizaţie
endovascular de primă intenţie pentru cazurile cu indicaţie, tratament de revascularizaţie
prin by-pass în caz de eşec sau cu indicaţie chirurgicală de la început, păstrând ca ultimă
opţiune recomandarea de amputaţie.
Este necesară implementarea unui sistem integrat de prevenţie, depistare activă
şi tratare agresivă a bolii arteriale periferice, din stadii cât mai precoce de boală.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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CORELAŢII CLINICO-MORFOLOGICE ÎN CANCERUL
COLORECTAL AVANSAT
F.A. Dumitrescu*, Gh. Bălan
*doctorand Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CORRELATIONS IN ADVANCED COLORECTAL CANCER
(ABSTRACT): Background: During 2000-2007 we have selected and supervised a lot of 279 cases
operated for colorectal cancer in Clinic no.1 Surgery from “St. Spiridon” Hospital. The sex repartition
during the entire study period shows the preponderance of male cases (61.29%) in comparison to the
female cases of 38.7 %. In our study the operated colorectal carcinomas have a higher incidence at
patients over 60 years old, 71.67%. There is as well a higher percent for the age group 60-70 years old
and 70-80 years old which percent reaches 34.76% respectively 32.97% out of the total number of cases.
When comparing the average age of the two analyzed lots there we can notice that the average age of the
female patients does not differ significantly from the age of the male patients. The average age of the
female patients was of 64,3±8,58 with minimum values of 51 years and maximum of 78 years and the
average age of male patients was of 67,9±10,5 with minim of 44 years and maximum of 86 years. The on
segments distribution of the colorectal cancer is presented as follows: rectum 108 cases (38,7%),
sigmoid 96 cases (34,40%), descendent 19 cases (6,81%), hepatic angle 17 cases (6.09%), transverse 17
cases (6.09%), ascending 12 cases (4,3%) % the rest of the localizations being in a smaller number. In the
case of males the colorectal cancer is met most often at the level of the rectum (32.74%) and the case of
females at the level of the sigmoid (41.66%). Regarding the microscopic results they were: well
differentiated adenocarcinoma 45.83%, moderate differentiated 43.75% and weak differentiated 10.42%.
The Chi-square analysis shows that there is no association between the macroscopic aspects of the
tumours and their histological aspect. Analyzing the microscopic aspect according to the location of the
tumour there is observed that 86.95% of the tumours that were located at the level of the rectum have a
vegetative aspect. There was not observed any link between the gender of the patients and the
macroscopic aspect, the male gender being the majority as well as in the case of the vegetative and
polypoid forms. In the case of female patients there was a preponderance of well differentiated aspect of
the tumours while in the case of the male patients there was a preponderance of the moderate
differentiated aspect followed by the well differentiated aspect. Although the well differentiated aspect is
mainly observed at the patients coming from the urban areas there was no link observed between the
histological aspect and the patient’s background. According to primary tumour the results were as
follows: T1 12,18%; T2 18,27%; T3 59,19%; T4 10,39%. According to the invaded regional lymphatic
ganglia the results of my study were: Nx 16,12% ; N0 24,37% ; N1 38,7% ; N2 18,27% ; N3 2,5%. Cases
distribution according to distance metastasis: Mx 69,17% , Mo 12,54% , M1 18,27%. According to the
differentiation level of the neoplasia the studies cases presented the following distribution: G1 18,27% ,
G2 56,98% , G3 24,73%. Most of the patients came to the doctor in their advanced levels of the cancer
respectively stage II(30,46%) and stage III (42,65%). Patients’ distribution according to the dimension of
the tumour is represented as follows: the most frequent size is of 4 - 6 cm (44,89 %) followed by 2 - 4 cm
(28,57 %). Although there is noted that the tumours which are low differentiated have bigger dimensions
(over 4 cm) there is no correlation between the tumour stage and its dimension.
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INTRODUCERE
Patologia tumorală reprezintă o problemă majoră de sănătate publică pentru care
se alocă enorme resurse materiale şi umane în vederea descifrării mecanismelor de
apariţie, dezvoltare şi progresie. Cancerul de colon reprezintă o cauză importantă de
morbiditate şi mortalitate în lume, cu implicaţii deosebite în domeniul medical şi socioeconomic. Afectează 1/20 persoane în ţările dezvoltate, în Europa constituind a 2-a
cauză de deces prin cancer [1]. În ciuda progreselor obţinute în domeniul mijloacelor de
diagnostic, în cunoaşterea carcinogenezei şi istoriei naturale a cancerului colonic, în
efortul depistării precoce a acestor neoplazii, pacienţii care se adresează la medic în
stadii avansate ale bolii, prezentând ocluzie sau perforaţie, încă reprezintă un procent de
8-29% şi respective 3-8% din totalul cancerelor de colon [2,3].
Cancerul a provocat decesul a 7,6 milioane de persoane la nivel mondial în
2008, mai ales în ţările în curs de dezvoltare, potrivit unui studiu al Centrului
internaţional de cercetări asupra cancerului (CIRC, organism al OMS), dat publicităţii în
2008. 56% dintre cele 12,7 milioane de noi cazuri de cancer şi 63% din totalul de 7,6
milioane de decese asociate unui cancer au survenit în ţări în curs de dezvoltare. Potrivit
CIRC, mortalitatea asociată cancerului a crescut în ultimii ani în lume, cele mai
frecvente forme de cancer fiind cel pulmonar, de sân, colorectal, de stomac şi de
prostată.
În România, frecvenţa cancerului colorectal este în creştere rapidă (dublarea
incidenţei şi mortalităţii în ultimii 20 de ani) atingând în anul 2000 o incidenţă de
17,74%ooo pe an, ceea ce plasează ţara noastră în rândul ţărilor cu incidenţă medie a
bolii. În ultimii 3 ani, cancerul colorectal a devenit a doua cauză de deces (după
cancerul bronho-pulmonar, devansând cancerul gastric cu un număr de 4150 de decese
în 2002 (19,05%ooo locuitori) şi 4860 decese în 2006. Circa 60% din pacienţii cu
cancer colorectal se prezintă cu boală avansată, metastazele hepatice fiind cele mai
frecvente [4].
Incidenţa medie a cancerului colorectal în judeţul Iaşi în perioada (2004 - 2007)
a fost de 15,23 la 100000 de locuitori. Acestă valoare aşează judeţul Iaşi într-o zonă de
incidenţă medie în raport cu celelalte zone ale ţării. Mortalitatea medie în această
perioadă a fost de 12,5 ‰ în judeţul Iaşi faţă de 18,25 ‰ în ţară [5].
MATERIAL ŞI METODĂ
În perioada 2000 - 2007 am selectat si urmărit un lot de 279 cazuri operaţi
pentru cancer colorectal în Clinica I Chirurgie a Sp. Sf. Spiridon. Realizarea studiului a
necesitat cunoaşterea principalelor date clinice (vîrstă, sex, domiciliu, data
diagnosticului, sediul anatomic al tumorii şi a aspectelor anatomo-patologice tumorale –
macroscopia, examenul anatomo-patologic al specimenelor tumorale rezecate
chirurgical, a ganglionilor regionali precum şi a metastazelor la distanţă).
Pentru aceasta au fost studiate foile de observaţie ale bolnavilor, registrul de
protocoale operatorii şi registrul examenelor anatomo-patologice. Prelucrarea statistică
a fost realizată prin intermediul programului „Statistica”. În cadrul studiului s-au aplicat
teste specifice diverselor tipuri de date analizate dintre care putem aminti: teste de
compararea valorilor medii a unui parametru corespunzător mai multor loturi de date
dintre care testul ANOVA, Scheffé, Spjotvol/Stoline, teste specifice de corelaţie pentru
variabile cantitative cât şi pentru variabile calitative dintre care putem menţiona
Pearson, CHI – pătrat (2), Mantel-Haenszel, Fisher, Spearman, Kendall tau, Gamma.
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REZULTATE
Repartiţia pe sexe pe întreaga perioadă studiată, evidenţiază predominenţa
cazurilor de sex masculin (61.29%) comparativ cu frecvenţa cazurilor de sex feminin
care a fost de 38.7%.
În studiul nostru carcinoamele colorectale operate prezintă o incidenţă crescută
la pacienţii peste 60 de ani, 71,67%. De asemenea un procent ridicat se regăseşte pentru
grupa de vârstă 60-70 ani şi 70-80 ani a căror pondere ajunge la 34.76% respectiv
32.97% din numărul cazurilor investigate. Se remarcă o frecvenţă foarte mică a
cazurilor cu vârstă sub 50 ani (3.94%) şi peste 80 ani (3.94%).
În lotul pacienţilor ce prezintă cancer colorectal operat compararea valorilor
medii ale vârstei pentru cele două loturi analizate evidenţiază faptul vârsta medie a
pacienţilor de sex feminin nu diferă semnificativ de vârsta pacienţilor de sex masculin.
Vârsta medie a pacienţilor de sex feminin a fost de 64,3±8,58 cu valori minime de 51
ani şi maxime de 78 ani iar vârsta medie a pacienţilor de sex masculin a fost de
67,9±10,5 cu minim de 44 şi maxim de 86 ani. Majoritatea cazurilor de cancer
colorectal operat au prezentat vârsta peste 68 de ani, remarcându-se o creştere
progresivă a numărului de cazuri în raport cu vârsta.
Datele de epidemiologie au relevat riscul crescut al bolii la persoanele vârstnice,
persoanele de sex masculin şi persoanele din mediul urban. Rezultatul studiilor statistice
şi de epidemiologie descriptivă trebuiesc corelate cu studiile de epidemiologie analitică
a factorilor de risc şi factorilor genetici.
Topografic, remarcăm numărul ridicat al localizărilor rectale (108 cazuri,
38,7%) urmate în ordinea frecvenţei de cele sigmoidiene (96 cazuri, 34,40%),
descendent (19 cazuri, 6,81%), unghi hepatic (17 cazuri 6.09%), transvers (17 cazuri,
6.09%), ascendent (12 cazuri, 4,3%) % restul localizărilor fiind într-un număr mai mic.
Analizând distribuţia în funţie de localizare pe sexe se observă că la sexul
masculin cancerul colorectal este întălnit cel mai frecvent la nivelul rectului (32,74%)
fiind urmat în urma frecvenţei de cel la nivelul sigmoidului (30,99%). La sexul feminin
în lotul studiat cancerul colorectal este întălnit cel mai frecvent la nivelul sigmoidului
(41,66%) fiind urmat în urma frecvenţei de cel la nivelul rectului (11,11%).
Fără îndoială, cei mai importanţi factori pentru prognosticul supravieţuirii îl
constituie gradul invaziei tumorale în perete şi prezenţa metastazelor în ganglionii
regionali - stadiul în care a fost diagnosticat cancerul colorectal. Evident, cu cât stadiul
cancerului de colon sau de rect este mai avansat cu atât speranţa de viaţă este mai mică.
În funcţie de tumora primară rezultatele au fost următoarele: T1 (tumora este
limitată la submucoasă, dar nu penetrează prin muscularis mucosis) 12,18%; T2 (tumora
invadează musculara proprie fără a o depăşi) 18,27%; T3 (tumora penetrează până la
seroasă sau ţesutul pericolic neperitoneal sau perirectal) 59,19%; T4 (tumora invadează
alte organe sau structuri peritoneale) 10,39 %.
Topografia limfonodulilor invadaţi joacă şi ea un rol prognostic, prinderea staţiei
limfatice centrale (ganglionii apicali) înrăutăţeşte prognosticul, preconizând diseminarea
celulelor tumorale la distanţă. Numărul nodulior limfatici metastazaţi este, de asemenea,
foarte important pentru prognosticul supravieţuirii şi al recidivei tumorale. Repartiţia
cazurilor în funcţie de ganglioni limfatici regionali invadaţi în studiul meu a fost: Nx 16,12%; N0 - 24,37% ; N1 - 38,7%; N2 - 18,27% ; N3 - 2,5%.
În funcţie de metastazele la distanţă rezultatele au fost urmatoarele: Mx 69,17%, M0 - 12,54%, M1 - 18,27%.
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Categoriile T,N,M sunt determinate la fiecare pacient, obişnuit după procedeul
chirurgical. Informaţiile sunt combinate într-un proces numit gruparea stadială pentru a
determina stadiul: de la 0 (cel mai puţin avansat) pănă a stadiul IV (stadiul cel mai
avansat). În Fig. 1 se observă cum în lotul luat pentru studiu cel mai întâlnit este stadiul
III (42,65%).

Stadiul CCR
50%
40%
30%
20%
10%
0%
‐10%
‐20%

42.65%
30.46%
10.39%
16.48%

Stadiul I

Stadiul II

Stadiul III

Stadiul IV

16.48%

30.46%

42.65%

10.39%

Fig. 1 Repartiţia cazurilor în funcţie de stadiul cancerului colorectal

Există o corelaţie semnificativă între vârsta pacienţilor şi stadiul cancerului
colorectal, aspect demonstrat atât de valoarea coeficientului de corelaţie Pearson
(r=0.478), cât şi de valoarea nivelului de semnificaţie a testului (p=0.002). Aprecierile
au fost făcute pentru un interval de confidenţă de 95% (95%CI).
După gradul de diferenţiere al neoplaziei, cazurile studiate au prezentat
următoarea distribuţie: G1 - 18,27% , G2 - 56,98% , G3 - 24,73% (Fig. 2).

Gradul histologic
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Fig. 2 Repartiţia cazurilor în funcţie de gradul histologic
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În acest studiu s-au luat în discuţie rezultatele corelaţiei multiple avându-se în
vedere modificările profilului pacienţilor. Valoarea semnificativă a nivelului de
semnificaţie (p) calculat în cazul variabilei „intercept” indică faptul că pe lângă factorii
luaţi în studiu mai sunt şi alţi factori predictivi în determinarea profilului urmărit.

Corelaţie
parţială
Intercept
Vârsta
pacientei
Sex

Tabel 1
Corelaţia multiplă al profilului pacientului cu CCR vs. factori de risc
P 95% interval de
Std.Err
Coeficient de corelaţie
Std.Err.
t
B
confidenţă
.B
(Beta)
(Beta)
50.434
0.000135
204.0
4.0467
12
92
1
0.0070 2.1691
0.008661
7.02445
0.144561
1.987
8
5
0.1165 1.0328
0.000035
6.46626
0.160977
3.120
7
1

Valorile coeficienţilor de corelaţie β indică puterea de asociere a fiecărui
parametru cu profilul pacientului. Astfel, putem spune că pacientul cu vârstă peste 60
ani prezintă un risc crescut acesta fiind de altfel cel mai important factor de risc
comparativ cu ceilalţi luaţi în analiza corelaţiei multiple. Următorul factor de predicţie
important este sexul masculin (beta=6.4) (Tabel 1).
Parametrii prezentaţi anterior prezintă o corelaţie semnificativă cu prezenţa
CCR, aspect ce permite definirea profilului pe baza coeficienţilor parţiali de corelaţie.
Valoarea coeficientului de determinare R2 (R2=0.637, p<0.0001, 95%CI) apreciază
faptul că 63.7% dintre pacienţi respectă acest profil, aspect foarte important în analiza
multivariată.
Analiza neparametrică a asocierii stadiului cancerului colorectal şi localizarea
acestuia confirmă ipoteza potrivit căreia cel mai frecvent stadiile avansate se regăsesc
localizate pe rect şi sigmoid (Fig. 3).
Interacti on Pl ot: ST ADIUL vs. LOCALIZARE
Incl ude condi ti on: l ot='operat'
8
7

5
4
3
2
1

unghi splenic

CEC

unghi hepatic

rectosigmoidian

ascendent

transvers

descendent

rect

0
-1

sigmoid

Frequencies

6
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Fig. 3 Repartiţia cazurilor în funcţie de localizare vs. stadiul CCR
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În Tabel 2 se observă predominaţa formei vegetante la toate tipurile de gradding
tumoral, cel mai ridicat procent (37,5%) fiind întâlnit la formaţiunile bine diferenţiate.
Deşi se observă o frecvenţă crescută a formaţiunilor bine diferenţiate în cadrul
tumorilor vegetante, analiza Chi-square arată că nu există asociere între aspectul
macroscopic al tumorilor şi aspectul histologic al acestora.

polipoida
vegetanta

Tabel 2
Repartiţia cazurilor în funcţie de gradding-ul tumoral
bine diferentiat
moderat diferentiat
slab diferentiat
8.33%
12.5%
2.08%
37.5%
31.25%
8.34%

Analizând aspectul macroscopic în funcţie de localizarea tumorii se observă că
86,95% din tumorile localizate la nivelul rectului au aspect macroscopic vegetant. De
asemenea toate formaţiunile tumorale localizate la nivelul colonului ascendent sunt
vegetante.
Nu a existat nici o asociere între aspectul macroscopic şi mediul de provenienţă
al pacienţilor, forma vegetantă predominând atât la mediul rural cât şi la mediul urban.
De asemenea nu s-a observat nici o asociere între sexul pacienţilor şi aspectul
macroscopic, sexul masculin predominând atât în cazul formelor vegetante cât şi a celor
polipoide. La pacienţii de sex feminin a predominat aspectul bine diferenţiat al
tumorilor, în timp ce la cei de sex masculin, a predominat cel moderat diferenţiat urmat
de aspectul bine diferenţiat. Analizând aspectul histologic în raport cu sexul pacienţilor
se observă că nu există nici o corelaţie între acestea. Un aspect deosebit de important îl
reprezintă corelaţia dintre aspectul histologic şi localizarea tumorii.
Dacă la nivelul rectului predomină tumorile bine şi moderat diferenţiate iar la
nivelul colonului sigmoid aceste două tipuri histologice sunt singurele evidenţiate în
studiul actual, la nivelul colonului descendent cazul luat în studiu a prezentat o
formaţiune tumorală de aspect papilar. La nivelul colonului transvers au predominat
formaţiunile moderat diferenţiate, dar au existat şi tumori bine diferenţiate şi cu aspect
mucigen. Observaţiile sunt susţinute de analiza statistică, aceasta arătând o corelaţie
semnificativă între aspectul histologic şi localizarea tumorii.
Analizând parametrii estimaţi în testarea asocierii aspectului histologic vs
mediul de provenienţă nu a existat nici o corelaţie între aspectul histologic şi mediul de
provenienţă deşi aspectul bine diferenţiat se observă predominant la pacienţii proveniţi
din mediul urban. S-a realizat analiza aceluiaşi parametru dar în funcţie de alţi factori
precum mediul de provenienţă al pacienţilor şi aspectul macroscopic. Nu s-au constatat
diferenţe semnificative la grupele de subiecţi în funcţie de aceşti factori.
Analizând dimensiunile tumorilor observate în timpul intervenţiei chirurgicale,
se constată o diferenţă semnificativă între dimensiunea tumorii la femei si la bărbaţi cea
mai frecventă mărime, este de 4 - 6 cm (44,89%) fiind urmată de cea cu dimensiuni de
2 - 4 cm (28,57 %). Deşi se constată că tumorile slab diferenţiate au dimensiuni mai
mari (peste 4 cm), nu există o corelaţie între graddingul tumorii şi dimensiunea
acesteia.
DISCUŢII
În intervalul luat în studiu 2000 -2007 am selectat si urmărit un lot de 279
pacienţi în care se evidenţiază predominenţa cazurilor de sex masculin (61.29%)
comparativ cu frecvenţa cazurilor de sex feminin care a fost de 38.7%.
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De aici se deduce raportul sex-ratio ca fiind de 1,58. Datele noastre sunt în
concordanţă cu datele furnizate de literatura de specialitate [6,7] care atestă faptul că
bărbaţii prezintă un risc mai mare de dezvoltare a cancerului colorectal.
Incidenţa este crescută la pacienţii peste 60 de ani, 71,67%. De asemenea un
procent ridicat se regăseşte pentru grupa de vârstă 60-70 ani şi 70-80 ani a căror
pondere ajunge la 34.76% respectiv 32.97% din numărul cazurilor investigate. Se
remarcă o frecvenţă foarte mică a cazurilor cu vârstă sub 50 ani (3.94%) şi peste 80 ani
(3.94%).
S-a calculat vârsta medie de diagnostic a cancerului colorectal pe sexe. Aceasta
a fost de 64,3±8,58 cu valori minime de 51 ani şi maxime de 78 ani la femei iar vârsta
medie a pacienţilor de sex masculin a fost de 67,9±10,5 cu minim de 44 şi maxim de 86
ani. Ca şi în literatura de specialitate [8,9] se observă că majoritatea cazurilor de cancer
colorectal operat au prezentat vârsta peste 68 de ani, remarcându-se o creştere
progresivă a numărului de cazuri în raport cu vârsta.
Localizarea tumorii pe colon sau rect a evidenţiat următorul aspect: 171 (61,3%)
de pacienţi prezentau tumori de colon, iar 108 (38,7%) tumori rectale. Raportul
localizării colon/rect de 1,58/1 este asemănător cu cel din literatura de specialitate
2,04/1 (10,11). La sexul masculin cancerul colorectal este întălnit cel mai frecvent la
nivelul rectului (32,74%) fiind urmat în urma frecvenţei de cel la nivelul sigmoidului
(30,99%). La sexul feminin în lotul studiat cancerul colorectal este întălnit cel mai
frecvent la nivelul sigmoidului (41,66%) fiind urmat în urma frecvenţei de cel la nivelul
rectului (11,11%).
Stadializarea TNM a lotului analizat arată ponderea importantă a stadiului III
(119 cazuri - 42,65% ), stadiul II (85 cazuri - 30,46% ), stadiul I (46 cazuri - 16,48%) şi
stadiul IV care reprezintă cel mai mic număr de cazuri (29 cazuri - 10,39 %).
Valorile menţionate de literatură sunt întrucâtva diferite: astfel într-un studiu
efectuat în S.U.A – ce a inclus 111.100 de pacienţi cu cancer colorectal diagnosticaţi în
perioada 1973-1987 repartiţia pe stadii a fost urmatoarea : stadiul 0: 4,35%, stadiul I:
17,66%, stadiul II: 30,41%, stadiul III: 26,69%, stadiul IV 20,9% [12]. Într-un alt
studiu, mai restrâns, realizat pe 266 de cazuri de cancer colorectal, Ahsan M prezintă
următoarea distribuţie a pacienţilor pe stadii: stadiul I: 22,9% , stadiul II: 32%, stadiul
III: 24,1%, stadiul IV: 12,8% [13].
CONCLUZII
Cancerul de colon, afecţiune frecventă a tubului digestiv, constituie o problemă
de sănătate publică a lumii moderne, atât prin dimensiunile medicale, umane şi socioeconomice pe care le implică, cât şi prin problemele terapeutice pe care le ridică. În
ciuda eforturilor de depistare precoce a cancerelor colorectale, cele mai multe cazuri
ajung pe masa de operaţie în stadii avansate când importanţa factorilor multipli de
prognostic devine absolut necesară în stabilirea unui management postoperator. Printre
cei mai importanţi factorii de prognostic independenţi, histopatologici şi clinici, ar fi:
invazia ganglionilor limfatici regionali, invazia seroasei peritoneale, invazia venoasă,
invazia vaselor limfatice, grading-ul histopatologic al tumorii, tipul histopatologic
tumoral, prezenţa complicaţiilor de tipul obstrucţiei şi/sau perforaţiei.
În absenţa unor programe de screening de depistare precoce a cancerului de
colon putem avea certitudinea – şi realitatea o demonstrează (inclusiv prezentul studiul)
că, în continuare procentul de neoplasme de colon în stadii avansate va fi considerabil.
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ASPECTE ALE CHIRURGIEI ABDOMINALE LA PACIENTUL
PESTE 75 DE ANI
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ASPECTS OF ABDOMINAL SURGERY IN PATIENTS OVER 75 YEARS OF AGE (ABSTRACT):
Addressability rate in the surgery units for the patients over 75 years of age has increased in the past
years, a trend explained by growing life expectancy and population’s ageing. The aim of the study was to
analyze the specific aspects of the abdominal surgical pathology in the elderly. Material and methods:
411 patients hospitalized in Surgery Department of “St. Spiridon” Hospital, Iași, from 1.01.2010 to
31.12.2010 were analysed retrospectively. Results: The oldest age registered was 95. There were 229
(55.71%) patients coming from rural areas compared to 182(44.28%) patients from urban areas. 193
(51.64%) of the patients from urban areas were women. 384 (93.43%) of the cases represented emergency
cases. Considering the outcome of the treatment at discharge, 267(64.96%) were surgically cured cases,
105(25,5%) improved, 4 patients were discharged aggravated on request and 35 (8.5%) deceased. 127
(30.9%) patients were not operated. Of the 284 operated cases, 185 (65.14%) were diagnosed with benign
diseases, most frequently being lithiasic cholecystitis (21.83%), hernias (14.43%) and incisional hernias
(5.28%). 173 (93.5%) patients were operated on as an emergency. The postoperative mortality registered
was 11.35%, the main cause being entero-mesenteric infarction. The operated malignant pathology (99
cases – 35%) was dominated by rectocolic cancer (50%), gastric cancer (18.18%) and pancreatic cancer
(9.09%). Radical surgery was performed in 58 patients (58.58%) with a mortality of 11.23%.
Conclusions: Age over 75 should not be a ground for surgeons to avoid either radical or palliative
treatment. Both literature and our data show no major differences in the outcome of elderly patients
compared to younger ones.
KEY WORDS: ELDERLY, ABDOMINAL SURGERY, BENIGN DISEASES, MALIGNANT
DISEASES, MORTALITY.
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INTRODUCERE
In ultimii ani s-a înregistrat creșterea numărului de persoane peste 75 de ani care
se adresează serviciilor medicale. In România anului 2010 speranța medie de viață era
de 70 de ani la barbați și 77,1 ani la femei, speranța de viață la 65 de ani pentru bărbați
fiind de 14 ani, iar pentru femei de 17 ani.
Cauzele care explică ascensiunea fenomenului de îmbătrânire privesc scăderea
natalității, progresele medicinei asociate cu un nivel de trai mai bun.
In unele cazuri, tratamentul chirurgical poate fi singura modalitate de
îmbunătățire a calității și duratei vieții [1,2].
*
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MATERIAL ȘI METODE
Studiul își propune analiza specificului patologiei chirurgicale abdominale
(benignă și malignă) la bolnavul cu vârsta peste 75 de ani, tipul de internare în serviciul
chirurgical, evaluarea stării de sănătate la externare precum și mortalitatea
postoperatorie.
Este un studiu retrospectiv, efectuat în Clinica III-IV Chirurgie a Spitalului Sf.
Spiridon Iași, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2010. În intervalul de timp
menționat, au fost internați 411 pacienți cu vârste peste 75 de ani, ce au avut ca
diagnostic principal afecțiuni abdominale.
Se disting două categorii de pacienți – pacienți internați, la care se adoptă
tratament conservator (neoperați) și vârstnici internați și tratați chirurgical. Studiul este
orientat mai ales asupra acestora din urmă.
Datele prelucrate au fost obținute din: foile de observație, foile de terapie
intensivă, protocoalele operatorii, protocoalele necroptice.
În vederea evaluării patologiei chirurgicale la vârstnic s-au utilizat metode și
procedee specifice analizei statistice descriptive, urmărindu-se: vârsta, sexul, mediul
proveniență al pacientului, tipul de internare (electivă, urgență – în funcție de momentul
intervenției, s-au stabilit două categorii : urgența imediată și urgența amânată - această
clasă cuprinde cazurile internate în urgență dar la care intervenția chirurgicală a fost
temporizată din diverse motive); diagnosticul principal, tipul de operație aplicat,
numărul zilelor de spitalizare, numărul zilelor de terapie intensivă, diagnosticele
secundare, starea la externare.
Inițial s-a realizat centralizarea și gruparea statistică a datelor, ulterior s-a efectuat
o prezentare generală a acestora.
REZULTATE
Din totalul de 411cazuri, vârsta predominantă a fost cea de 75 (16,54%) ani,
maximul fiind de 95 ani. Analiza distribuției pe sexe, arată predominanța sexului
masculin (218 – 53,04%), față de cel feminin (193 – 46,95%). Se remarcă diferențe pe
medii și sexe. Pacienții din mediul rural reprezintă 55,71% din totalul internărilor, cu
predominanța sexului masculin (130 – 56,76%). Mediul urban (44,28%), este
reprezentat de sexul feminin (94 – 51,64%).
Analizând tipul de internare, se poate observa incidența crescută a cazurilor
internate în urgență (384- 93,43%), în comparație cu internările elective, programate
(27- 6,56%).
Din punct de vedere al stării la externare, se înregistrează 267(64,96%) cazuri
vindecate chirurgical, 105(25,54%) ameliorate, 3 pacienți cu stare agravată (externați la
cerere) și 35(8,51%) decese.
Pacienții neoperați (127 – 30,9%), au fost diagnosticați cu afecțiuni neoplazice
(40 – 39,41%) și non-neoplazice ( 87 – 68,5%). Motivele pentru care nu s-a indicat
intervenție chirurgicală au fost: adoptarea unei atitudini terapeutice conservatoare,
medicamentoase; refuzul pacienților și al aparținătorilor, de a accepta operația; starea
generală gravă a acestora (5 – 3,93%); risc anestezic și chirurgical, cu impact major
asupra ratei de supraviețuire.
În anul 2010, 284 de pacienți cu vârsta peste 75 de ani, au fost operați în Clinica
III și IV Chirurgie, ceea ce reprezintă 69,099% din total. Analizând tipul diagnosticului
principal, se observă incidența crescută a afecțiunilor non-neoplazice (185- 65%),
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locurile principale în cadrul acestor afecțiuni fiind ocupate de: colecistite litiazice (6221,83%); hernie (41-14,43%), (cel mai des întâlnindu-se hernia inghinală) și eventrații
(15- 5,28 %).
Durata zilelor de spitalizare a fost cuprinsă în intervalul 4-31 zile, cu o medie de
10, 7, necesarul recuperării in terapie intensivă având o medie de 2,06.
Doar 11(3,87%) pacienți cu afecțiuni non-neoplazice, au fost internați electiv,
restul de 173(93,51%) fiind urgențe (73- 42,19 urgențe imediate; 100- 57,8% urgențe
amânate). Analizând starea la externare, a acestei categorii de vârstnici, se observă
faptul că, pacienții sunt externați vindecați chirurgical, într-un număr semnificativ (15583,78%). Mortalitatea este notată la 21(11,35%) de cazuri, cauza principală fiind
infarctul entero-mezenteric (7–33,33%); toate cazurile cu acest tip de diagnostic,
prezintă ca patologie asociată, patologia cardiacă de tipul – fibrilație artială, infarct
miocardic, insuficiență cardiacă, afecțiuni valvulare. Rezultatele menționate anterior au
fost regăsite și în literatura de specialitate [3,8]. Se recomandă chirurgia electivă, care
are o rată scăzută de mortalitate și morbiditate postoperatorie [3].
Gândindu-ne la vârsta înaintată, tendința medicului in general este de a asocia
bătrânul, cu afecțiunile maligne. Analiza arată, însă, contrariul. Patologia malignă este
întâlnită la 99(35%) de pacienți (47 bărbați, 42 femei).
Doar două dintre cazuri sunt internate electiv, restul de 87(87,87%) reprezintă
urgențe (12 – 13,79% urgențe imediate, 75- 86,2% urgențe amânate).
Durata medie de spitalizare este de 15,58 zile (mai mare în comparație cu
necesarul de îngrijire a afecțiunilor non-neoplazice). Perioada medie de recuperare in
terapie intensivă este de 3,04. Se poate concluziona faptul că, îngrijirea afecțiunilor
maligne este mai lungă, incidența complicațiilor postoperatorii, fiind mult mai mare (se
înregistrează complicații medicale și chirurgicale: cardio-vasculare, respiratorii, urinare,
infecții de plagă, fistule digestive).
Primele locuri în cadrul patologiei maligne, sunt ocupate de: neoplasm colorectal
(50–50,5%); neoplasm gastric (18–18,18%) ; neoplasm de pancreas (9–9,09%), cu
repartiția pe segmente, conform Tabel 1.
Tabel 1
Patologii maligne frecvente

Neoplasm colon

Neoplasm gastric

Neoplasm pancreas

Localizare

Nr.cazuri

Colon ascendent

11

Unghi hepatic al colonului
Colon transvers
Colon descendent
Joncțiune recto-sigmoidiană
Colon sigmoid
Rect
Cardia
Fund gastric
Corp gastric
Antrul piloric

2
2
2
8
7
18
1
1
10
6

Cap pancreas

8

Corp pancreas

1
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Intervențiile cu viză curativă au fost aplicate la un număr semnificativ de
pacienți (58–58,58%); la 31(31,31%) de cazuri a fost adoptat tratament chirurgical
paleativ. S-au înregistrat 10(11,23%) decese.
DISCUȚII
Predominanța cazurilor internate de urgență la pacienții peste 75 de ani se poate
explica prin tendința acestei categorii de pacienți de a amîna prezentarea la medic pînă
la exacerbarea simptomatologiei din diferite motive care țin de psihologia persoanelor
în vărstă. Literatura de specialitate subliniază impactul pe care îl au intervențiile în
urgență, asupra morbidității și mortalității postoperatorii, precum și faptul că, rezultatele
postoperatorii după chirugia de urgență, sunt satisfăcătoare, la pacientul vârstnic [2-6].
O concluzie unanimă este că vârsta are o implicare minoră asupra riscului operator. În
unele situații, riscul relativ al intervenției este acceptabil în comparație cu evoluția
naturală și complicațiile bolii iar chirurgia agresivă, aplicată imediat, poate fi uneori cea
mai bună alegere [1,7].
Indiferent de tipul afecțiunii, internarea pacientului în serviciul chirurgical se
face predominant în urgență. Această situație își poate găsi multiple explicații: nici o
boală nu domină tabloul clinic; debutul bolii este insidios; o afectare a unui organ, poate
antrena decompensarea altora; pacientul poate interpreta gresit semnificația unor
simptome sau poate ascunde in mod deliberat anumite acuze deoarece se teme de
spitalizare, de tratament, de pierderea independenței, își imaginează că simptomele
prezente sunt normale vârstei și nu pot fi tratate [4,5]. Mortalitatea postoperatorie nu se
datorează numai operației în sine; co-morbiditățile, amănarea intervențiilor și paliația
sunt elemente care permit aprecierea ratei de mortalitate, la pacienții cu abdomen acut
chirurgical [7,8].
În comparație cu tinerii, rata de supraviețuire a vârstnicului, în cazul
neoplasmelor, este mai redusă, mai ales datorită faptului că aceste afecțiuni sunt
diagnosticate în stadii avansate. Rezultatele pe termen lung și scurt, ale operațiilor
pentru afecțiunile maligne, nu au diferențe majore față de tineri [9].
Elementul vârstă, nu ar trebui să fie factor de excludere al tratamentului curativ
[1,10]. Chirurgia paliativă, are un rol benefic asupra stării de sănătate, chiar și pentru o
perioadă limitată de timp deoarece permite ameliorarea statusului funcțional și
prelungirea supraviețuirii [11].
CONCLUZII
Adresabilitatea în serviciul de chirurgie nu trebuie restricționată de vârstă.
Frecvența mare a cazurilor internate în urgență atrage atenția asupra diagnosticului și
tratamentului unor afecțiuni ce pot fi corijate electiv. Refuzul chirurgiei la pacienții
peste 75 de ani, poate lăsa anumite boli tratabile să progreseze spre stadii în care
intervenția chirurgicală ar avea riscuri majore asupra supraviețuirii.
Indiferent de tipul patologiei, rezultatele postoperatorii au fost bune, cu o
mortalitate acceptabilă.
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IMUNOTERAPIA CU EXTRACT DE VISCUM ALBUM ÎN
TRATAMENTUL CANCERULUI COLORECTAL AVANSAT
T. Oniu, M. Cazacu, V. Muntean, Melania Oniu, Anca Mihailov, C. Lungoci
Clinica Chirurgie IV UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
Spitalul Clinic C.F. Cluj-Napoca
VISCUM ALBUM EXTRACT IN THE TREATMENT OF ADVANCED COLORECTAL
CANCER (ABSTRACT): Background: Most clinical trials using mistletoe to treat colorectal cancer are
out-of-date and have major methodological weaknesses that raise doubts about their findings. Meanwhile,
the arsenal of chemotherapy has much evolved over the last decade. Thus, the aim of this study was to
determine the effectiveness of the total plant extract Isorel in association with modern chemotherapy in
the treatment of colorectal cancer. Methods: After the surgical removal of the primary tumor, a total of
124 patients with advanced colorectal cancer (stage Dukes C and D), were randomly divided into the
immunotherapy group (Isorel associated in most of the cases with chemotherapy, n=58) and the control
group (most of which received chemotherapy). The chemotherapy regimens were based on 5-fluorouracil,
irinotecan and oxaliplatin. Overall survival and adverse events were observed. Results: The addition of
immunotherapy with Viscum album extract Isorel to 5FU-based chemotherapy significantly improved
overall survival in Dukes stage C (5-year survival: 46% vs. 17%; median survival: 46 vs. 24 months,
p=0.004) and D (median survival: 13,5 vs. 9,5 months, p=0.02; longest survival: 26 vs. 12 months). The
addition of immunotherapy to oxaliplatin- and irinotecan-based chemotherapy further improved overall
survival in Dukes stage C (5-year survival: 64% vs. 38%; median survival: 57,5 vs. 34 months, p=0.04)
and D (median survival: 24 vs. 18 months, p=0.02; longest survival: 36 vs. 24 months). Inflammatory
local reactions at the s.c. injection site occur frequently (83% of patients) at the beginning of the treatment
for 1 to 8 weeks. Conclusions: Immunotherapy with Viscum album extract Isorel, added to
chemotherapy, improves the survival of the patients operated for advanced colorectal cancer compared
with chemotherapy alone, whatever its type.
KEY WORDS: ADVANCED COLORECTAL CANCER, IMMUNOTHERAPY, MISTLETOE
EXTRACT, SURVIVAL ANALYSIS, CHEMOTHERAPY, FOLFIRI, FOLFOX.
Corespondenţă: Dr. Traian Oniu, Clinica Chirurgie IV, Spitalul Clinic C.F. Cluj-Napoca, e-mail:
traianoniu@yahoo.com*.

INTRODUCERE
Există puține studii comparative prospective, trialuri randomizate controlate sau
nu, în domeniul terapiei cu extracte de Viscum album a cancerului colorectal, care să
intrunească criteriile de calitate pe care le solicita actualmente conceptul de medicină
bazată pe dovezi [1-4].
Multe dintre studii sunt vechi, realizate înainte de anul 2000, perioadă în care
din punct de vedere al chimioterapiei nu existau decât regimurile bazate pe 5fluorouracil. În ultimele decade însă, arsenalul chimioterapiei cancerului colorectal s-a
îmbogățit cu noi agenți precum irinotecanul sau oxaliplatinul, dar efectul asocierii
acestora cu extractele de vâsc nu a fost încă studiat în cadrul unor trialuri.
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Actualul studiu îsi propune să evalueze supraviețuirea pacienților operați pentru
cancer colorectal avansat, metastatic sau nu, în condițiile asocierii extractului de
Viscum album la chimioterapia modernă, printr-un studiu prospectiv de tipul trialului
randomizat controlat.
MATERIAL ȘI METODĂ
Studiul este un trial clinic prospectiv, randomizat și controlat (TRC) conceput
pentru a evalua efectele clinice ale administrării unui extract total de Viscum album,
complementar la terapiile oncologice moderne ale cancerului colorectal (CCR).
Au fost evaluați pentru a intra în studiu toți pacienții care s-au adresat Clinicii
Chirurgie IV a UMF Cluj-Napoca cu carcinoame colorectale în perioada octombrie
1997 –octombrie 2005 (309 cazuri).
Criteriile de excludere au fost: vârsta peste 85 ani, tumorile colorectale
nerezecabile, urgențele (necesitatea intervenției chirurgicale de urgență pentru
complicații), antecedente personale de alte neoplazii, tratamente oncologice neoadjuvante (radio-, chimio-, hormono-, imuno-terapie), orice imunoterapie în ultimii 5
ani ( vaccinuri, imunoglobuline, toxine etc., cu excepția vaccinului tetanic adsorbit
VTA).
Pacienții eligibili pentru rezecții colorectale elective au fost randomizați
preoperator în două grupuri de tratament: grupul cu imunoterapie – urmând să
beneficieze postoperator de imunoterapie cu extract de Viscum album alături de
chimioterapie şi grupul de control – urmând să beneficieze postoperator doar de
chimioterapie.
La momentul intervenției chirurgicale, cazurile la care tumora primitivă nu a
putut fi rezecată în limite de siguranță oncologică (operația Hartman, derivații externe,
cazuri inoperabile – carcinomatoză peritoneală etc.) au fost excluse din studiu
(beneficiind însă în continuare de chimioterapie și imunoterapie cu scop paliativ în afara
studiului).
Postoperator, pe baza rezultatului anatomopatologic, pacienții au fost stadializați
conform clasificării Dukes și apoi au efectuat tratamentul corespunzător grupului în care
fusesera alocați. Trialul a evaluat efectul imunoterapiei pentru toate stadiile Dukes ale
cancerului colorectal, A, B, C și D, însă prezentul articol prezinta doar analiza
supraviețuirii pentru stadiile avansate, Dukes C și D (Fig. 1).

Fig. 1 Designul studiului
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Randomizarea s-a făcut prin alocarea în cele 2 grupuri de tratament, preoperator
la momentul stabilirii stadializării preoperatorii și indicației de tratament chirurgical,
după obținerea consimțământului informat al pacienților. Repartizarea randomizată s-a
realizat în blocuri de câte patru. Decizia de alocare a fost introdusă sigilată în foaia de
obsevație a pacientului și a fost desigilată după stabilirea stadializării finale anatomopatologice și a indicației de chimioterapie.
Pregătirea preoperatorie a constat în laxative ușoare (ulei de parafină), dietă
săracă în fibre și antibiotice per os: eritromicină și metronidazol, pe o durata de 5-7 zile.
Intervențiile chirurgicale au fost realizate în anestezie generală AG-IOT (uneori
combinată cu anestezia peridurală) de catre una și aceeași echipă operatorie cu scopul
de a minimiza bias-ul legat de calitatea actului chirurgical. La toate cazurile s-a practicat
extirparea în limite de siguranță oncologică a tumorii primare colorectale. Rezecția
metastazelor hepatice a fost efectuată în cazul metastazelor unice prin rezecție
marginală hepatică atipică, segmentectomii sau bisegmentectomii doar atunci când
caracterul întregii intervenții chirurgicale avea viză curativă (radicalitate oncologică),
absența metastazelor multiple, diseminate, fiind exclusă cu ajutorul ecografiei
intraoperatorii dupa anul 2000.
Preparatul de vâsc utilizat a fost Isorel® A (A= Abietis = Viscum album crescut
pe brad), concentrația 60 (1 fiolă conținând 1 mL extract apos obținut din 60 mg plantă
totală de vâsc, concentrație uzual specificată ca și 60 mg/ml) (Novipharm GmbH. –
Austria).
Doza administrată a fost de 2 fiole (120 mg), în fiecare din zilele 1,3 și 5 ale
săptămânii, începând din perioada imediat postoperatorie și continuând neîntrerupt in
medie până la 2 ani postoperator (cu limite între 1 și 5 ani). În cursul spitalizării
postoperatorii precum și a spitalizărilor ulterioare pentru efectuarea chimioterapiei,
administrarea a fost făcută intravenos, în perfuzie, 2 fiole în 500 ml ser fiziologic,
administrate in decurs de 2 ore. Dupa externare pacienții au continuat terapia prin
injectare subcutanată, în aceleași doze, cu alternarea a 4 zone de injectare (deltoidian și
la coapsa, bilateral).
Regimurile de chimioterapie au inclus 5-FU (5-fluorouracil) + acid folinic, ca
monoterapie (protocoalele FUFOL Mayo și LV5FU2 deGramont), incluse ambele în
continuare sub abrevierea Fu-Fol precum și combinațiile FOLFIRI (leucovorin, 5fluorouracil, irinotecan) și FOLFOX (leucovorin, 5-fluorouracil, oxaliplatin).
Tratamentele au respectat standardele curente de chimioterapie; progresiv, dupa
anul 2000-2001, regimurile de 5FU în bolus au fost înlocuite în majoritatea cazurilor cu
administrarea continuă conform protocolului De Gramont iar dupa apariția moleculelor
de generația a II-a, Irinotecan și apoi Oxaliplatin, acestea au fost utilizate tot mai mult
pe măsură ce au devenit disponibile.
Toxicitatea chimioterapiei a fost cuantificata conform National Cancer Institute
Common Toxicity Criteria (NCI-CTC v.1 1994 - v.2 1999)
După externare, pacienții au revenit inițial, în decursul primelor 6 luni, la
interval de 1 lună pentru efectuarea chimioterapiei în departamentul nostru de
oncologie, ocazii cu care au fost monitorizate efectele adverse ale imunoterapiei și au
fost recoltate probe biologice/imunologice destinate unui studiu complementar asupra
variației diferitelor sub-populații limfocitare în condițiile imuno-chimioterapiei.
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Din punct de vedere oncologic controalele postoperatorii au urmărit
recomandările ASCO 2000; au fost efectuate la interval de 3 luni în primul an, 6 luni
până la 3 ani și ulterior anual, anamneza, examenul clinic complet, examinarile de
laborator uzuale, hematologice și biochimice.
La interval de 6 luni până la 3 ani și apoi anual s-au efectuat: ACE - antigenul
carcinoembrionar (doar în cazurile în care fusese crescut inițial), ecografie abdominală
și/sau computer-tomografie , și radioscopie toracică. Colonoscopia a fost efectuată anual
în primii 3 ani și apoi la interval de 2-3 ani. Recidivele locale au fost tratate prin rerezecție, derivații și chimioterapie paliativă iar recidivele la distanță, în cazul pacienților
Dukes C, prin chimioterapie paliativă.
Principalul parametru (endpoint) analizat a fost supraviețuirea specifică de
cancer. Aceasta a fost calculată de la momentul intervenției chirurgicale și până la
ultimul control postoperator (cazuri considerate „censored”) sau momentul confirmat al
decesului (cazuri considerate „completed”).
Pacienții care nu s-au mai prezentat la controale, cazurile de recidivă locala care
au suferit o re-rezecție și pacienții care au decedat din motive independente de cancer
(accidente, afecțiuni cardiace, neurologice etc.) au fost încadrați în categoria de pacienți
„censored” (fiind considerați pierduți din evidență la momentul ultimului control, rerezecției sau decesului).
Curbele de supraviețuire Kaplan Meier și compararea acestora prin testul LogRank sau Cox’s F (pentru grupurile mai mici de pacienți și fără cazuri “censored”), au
fost făcute cu softul StatSoft, Inc. (2011). STATISTICA (data analysis software
system), version 10.
Obiectivul secundar l-a constituit evaluarea efectelor adverse ale imunoterapiei.
Au fost urmărite sub forma unui studiu descriptiv toate efectele adverse care țin de
administrarea preparatului, cunoscute din literatură și experiența anterioară a autorului:
reacții locale la locul injectării, urticarie, rinită, conjunctivită, febră înaltă, mialgii, edem
Quincke, colită alergică, stare pseudo-gripală, crize de astm/dispnee, hipotensiune și șoc
anafilactic.
Intensitatea reacțiilor locale la locul injectării a fost cuantificată empiric în 4
grade: 1 = eritem și edem circumscris cu diametrul maxim < 5 cm, 2 = eritem și edem
circumscris cu diametrul 5-10 cm, 3= edem și congestie a unui segment de membru
(braț, coapsa) și 4 = edem și congestie al întregului membru.
REZULTATE
În decurs de 8 ani au fost evaluate pentru includerea în studiu un număr de 309
cazuri de cancer colorectal. Nu au îndeplinit criteriile de includere 67 de pacienți iar
alții 4 au refuzat să participe la studiu. Restul au fost randomizați în cele doua grupuri
de tratament: „Imunoterapie” și “Control”, a câte 119 cazuri. Durata de urmărire a
cazurilor a fost de minim 5 ani.
Dupa excluderea din studiu a cazurilor care s-au dovedit nerezecabile din punct
de vedere al tumorii primare colorectale și consecutiv unei rate de retragere din studiu,
pentru stadiile C+D de 9/67cazuri în grupul Imunoterapie și 13/79 cazuri în grupul
Control, numărul de cazuri disponibil pentru analiza supraviețuirii a fost de 58 pacienți
în grupul Imunoterapie (41 în stadiul Dukes C și 17 în stadiul Dukes D) și 66 pacienți în
grupul Control (48 în stadiul Dukes C și 18 în stadiul Dukes D) (Fig. 2)
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In vederea analizei supraviețuirii, cazurile au fost stratificate in funcție de stadiul
tumoral Dukes, obținându-se subgrupurile de Imunoterapie și Control pentru fiecare din
stadiile C și D.
Chimioterapia a fost efectuată în proporții similare, între 79-88%, în cadrul
fiecărui subgrup.
Având în vedere echivalența recunoscută a schemelor de chimioterapie
FOLFOX și FOLFIRI, pacienții care au efectuat aceste protocoale au fost grupați intr-o
singura categorie denumită FOLFOX /FOLFIRI.
Ca efect al randomizării și al trecerii, în decursul desfășurării studiului, de la 5
FU la protocoalele moderne de chimioterapie, au rezultat numere similare de pacienti
care au primit cele doua tipuri de chimioterapie in cadrul fiecărui stadiu Dukes,
obtinandu-se astfel subgrupuri apropiate numeric in vederea comparării lor statistice
(Tabel I).
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Caracteristicile clinice și anatomo-patologice ale cazurilor celor două grupuri de
tratament, pentru fiecare stadiu tumoral în parte nu au fost semnificativ diferite (Tabel
2,3)
Tabel 1
Stratificarea grupurilor de tratament în funcție de stadiul tumoral Dukes și tipul de chimioterapie
Stadiul Dukes C

Stadiul Dukes D

Regim chimioterapie

Imunoterapie
n = 41
35 (85%)

Control
n = 48
38 (79%)

Imunoterapie
n = 17
15 (88%)

Control
n = 18
16 (88%)

FU FOL

19

20

8

8

FOLFIRI
sau FOLFOX
Fãrã chimioterapie

16

18

7

8

6

10

2

2

Tabel 2
Caracteristicile clinice și anatomo-patologice ale cazurilor din stadiul Dukes C
Imunoterapie
Control
STADIUL Dukes “C”
n = 33
n = 44
Vârstã (ani)
medie
limite

54
24-71

58
50-74

Sex M:F

21 : 14

23 : 22

7
4
7
9
11
3

9
7
7
11
13
1

26
12
3

29
18
1

1
4
4
0
4
2
6
12
0
7
1

1
4
5
0
5
2
5
14
5
5
2

Localizarea tumoralã *
Colon drept
Colon stâng
Colon sigmoid
Joncțiune rectosigmoidianã
Rect
Localizare multiplã
Grad de diferențiere histologicã
Diferențiat
Mucinos
Nediferențiat
Operația
Colectomie totalã
Hemicolectomie dreaptã
Hemicolectomie dreaptã lãrgitã
Rezecție segmentarã colon transvers
Hemicolectomie stângã
Hemicolectomie stângã extinsã
Rezecție segmentarã colon sigmoid
Rezecție rectosigmoidianã (Dixon)
Rezecție rectalã Babcock Bacon
Amputație rectalã Miles
Rezecție Hartmann
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Intervențiile chirurgicale au constat din îndepărtarea completă a tumorii primare
și a teritoriului limfatic aferent; în nici un caz nu s-a efectuat o procedură paliativă (nici
in cazul celor trei rezecții Hartmann).
Tabel 3
Caracteristicile clinice și anatomo-patologice ale cazurilor din stadiul Dukes D
STADIUL Dukes “D”
Imunoterapie
Control
n = 17
n = 18
Vârstã (ani)
56
60
medie
26-76
28-73
limite
Sex M:F
10 : 7
10: 8
Localizarea tumoralã
3
3
Colon drept
1
1
Colon transvers
1
1
Colon stâng
7
5
Colon sigmoid
2
4
Joncțiune rectosigmoidianã
2
3
Rect
2
0
Localizare multiplã
Grad de diferențiere histologicã
12
12
Diferențiat
4
6
Mucinos
1
Nediferențiat
Operația
1
0
Recto-colectomie totalã
1
0
Colectomie totalã
3*
3
Hemicolectomie dreaptã
1
0
Rezecție segmentarã colon transvers
1
1
Hemicolectomie stângã
1
0
Recto-hemicolectomie stângã
2
6
Rezecție segmentarã colon sigmoid
7
3
Rezecție rectosigmoidianã (Dixon)
1
1
Rezecție rectalã Babcock Bacon
0
3
Amputație rectalã Miles
1

Rezecția metastazelor hepatice

2

* 1 pacient din grupul Control avea un adenocarcinom apendicular invadant în mezosigma, necesitând și o
rezecție segmentarã sigmoidianã pe lângã hemicolectomia dreaptã

Rezecția metastazelor hepatice la pacienții din stadiul D a fost posibilă în 3
cazuri: segmentectomie hepatică (segment VI) la un pacient din grupul Imunoterapie și
câte o bi-segmentectomie (VI-VII) și rezecție marginală hepatică la pacienți din grupul
Control. Restul pacienților din stadiul D aveau metastaze hepatice multiple diseminate,
inabordabile chirurgical.
Complicațiile postoperatorii au survenit la 15/58 pacienții (25,8%) din grupul
Imunoterapie comparativ cu 22/66 cazuri (33,3%) în grupul Control, diferența nefiind
statistic semnificativă (p=0.36) (Tabel IV). În grupul Imunoterapie complicațiile au fost
în general minore, cu excepția unei fistule urinare complexe care a necesitat
reintervenție chirurgicală. În grupul Control complicațiile minore au fost asemănătoare
dar au existat complicații grave la 2 pacienți (3%): un caz de ileus mecano-inflamator
necesitând reintervenție chirurgicală și un caz de bronho-pneumonie severă cu
insuficiență respiratorie necesitând ventilație asistată.
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Proporția complicațiilor infecțioase (supurația plăgii, pneumonie, infecție
urinară) fost mai redusa la pacienții cu imunoterapie față de control, 10,3% vs. 16,7%,
fara a se atinge însă pragul de semnificație statistică (p=0.30).
Tabel 4
Complicații postoperatorii
grup Imunoterapie
n = 58
Pneumonie
Hematom al plăgii
Supurația plăgii
Incontinență urinară
Retenție de urină
Fistulă urinară complexă
Tromboflebită distala
Flebită superficială
Infecție urinară

grup Control
n = 66
Ileus post-op
1
Bronhopneumonie
1
Pneumonie
1
Supurația plăgii
4
Retenție de urină
3
Incontinență urinară
2
Varicoflebită
1
Tromboză distală
1
Depresie psihică
1
Fistulă anastomotică
1
Pancreatita ușoară
1
Infecție urinară
5

1
1
2
2
2
1
2
1
3

Total n=15 (26%)

Total n=22 (33%)

Toate complicațiile au fost tratate corespunzător, astfel încât nu s-au înregistrat
decese în perioada postoperatorie.
Supraviețuirea globala specifică de cancer pentru pacienții cu stadii avansate (stadiile
C+D împreună) a fost semificativ mai mare pentru grupul Imunoterapie comparativ cu
grupul Control: ratele de supraviețuire la 5 ani: 39,7% vs. 15,4%, supraviețuirea medie
41 vs.27 luni, cu o mediană a supraviețuirii de 34,5 vs. 24 luni și cu o diferență
semnificativă între curbele estimate de supraviețuire Kaplan – Meier comparate prin
testul Log-Rank (p<0.0001) (Figura 3).
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Fig. 3 Evaluarea globala a supraviețuirii pentru stadiile
C+D în funcție de imunoterapie
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Analizate separat pentru fiecare stadiu în parte, C și respectiv D, diferențele de
supraviețuire dintre grupurile de tratament Imunoterapie și Control se mențin înalt
semnificative: Log-Rank p<0.0001 pentru stadiul C (Fig. 4) și p=0.008 pentru stadiul D
(Fig. 5).
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Fig. 4 Evaluarea a supraviețuirii pentru stadiul C în funcție de imunoterapie
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Fig. 5 Evaluarea a supraviețuirii pentru stadiul D în funcție de imunoterapie

Analiza supraviețuirii stratificată în funcție de tipul de chimioterapie, pentru
fiecare stadiu tumoral Dukes, C și respectiv D, arată (Tabel 6):
Pentru stadiul C (Fig. 6): cea mai mare supraviețuire o oferă Imunoterapia în
combinatie cu chimioterapia de tip FOLFOX sau FOLFIRI (mediana supraviețuirii mS=
57,5 luni și supraviețuirea la 5 ani 64%.
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Diferența față de Imunoterapie+FuFol se apropie de limita semnificației
statistice (Cox's F-Test p=0.07) dar este semnificativă față de restul protocoalelor de
tratament: Log-Rank p=0.04 față de FOLFOX /FOLFIRI și Log-Rank p=0.0007 față de
FuFol. De asemenea este semnificativă statistic diferența de supraviețuire intre FuFol și
Imunoterapie + FuFol (Log-Rank p=0.004)
Tabel 5
Mediana supraviețuirii (mS) și rata supraviețuirii la 5 ani (S5) sau supraviețuirea maximă (Smax) pentru
grupurile de tratament Imunoterapie și Control, stratificate pe stadii tumorale Dukes și tipul de
chimioterapie
Stadiul Dukes C

Stadiul Dukes D

Imunoterapie
mS = 46
S5 = 42%

Control
mS = 29
S5 = 17

Imunoterapie
mS = 16 luni
Smax = 36 luni

Control
mS = 10 luni
Smax = 24 luni

FU FOL

mS = 46 luni
S5 = 46,2%

mS = 24 luni
S5 = 17,4%

mS = 13,5 luni
Smax = 26 luni

mS = 9,5 luni
Smax = 12 luni

FOLFIRI
sau FOLFOX

mS = 57,5 luni
S5 = 64,2%

mS = 34 luni
S5 = 38,2%

mS = 24 luni
Smax = 36 luni

mS = 18 luni
Smax = 24 luni

Fãrã chimioterapie

mS = 27,5 luni
Smax = 46 luni

mS = 29,5 luni
Smax = 34 luni

mS = 18 luni
Smax = 24 luni

mS = 7,5 luni
Smax = 9 luni

Regim chimioterapie

1.0
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Fig. 6 Evaluarea a supraviețuirii pentru stadiul C în funcție
de imunoterapie și tipul de chimioterapie

Pentru stadiul D (Fig. 7): cea mai mare supraviețuire o oferă de asemenea
Imunoterapia în combinatie cu chimioterapia de tip FOLFOX sau FOLFIRI (mediana
supraviețuirii mS= 24 luni, supraviețuirea la 2 ani 43% și supraviețuire maximă de 36
luni).

645

Articole originale

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

Curba de supraviețuire pentru acest tratament este statistic semnificativ mai bună
față de curbele pentru restul tratamentelor, respectiv în ordinea descrescătoare a
supraviețuirii: Imunoterapia+FuFol (Cox’s F test p=0.017), FOLFIRI/FOLFOX (Cox’s
F test p=0.025) și FuFol (Cox’s F test p=0.001).
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Fig. 7 Evaluarea a supraviețuirii pentru stadiul D în
funcție de imunoterapie și tipul de chimioterapie

Protocoalele de chimioterapie au fost aplicate în total la un numar de 104
pacienți, Fu-Fol la 55/104, FOLFIRI 38/104 și FOLFOX la 11/104 pacienți.
Toxicitatea a variat în funcție de protocolul de chimioterapie. Pentru Fu-Fol s-au
înregistrat neutropenie 12,7%, diaree 7,3% și greață 1,8% din cazuri. Pentru FOLFIRI sau înregistrat: anemie la 36,8% din cicluri, neutropenie la 23,7%, trombocitopenie la
6%, diaree la 84,2%, greață-vărsături la 81,6%, astenie la 78,9% din cicluri, toxicitate
neurologica la 4% din pacienți; majoritatea toxicităților au fost de gradul 1-2, cele de
gradul 3-4 având o incidență redusă (neutropenie 0,5% și greață-vărsături 1% din
cicluri). Pentru FOLFOX s-au înregistrat: anemie la 25,5% din cicluri, neutropenie la
12%, trombocitopenie la 2%, diaree la 37,5%, greață-vărsături la 78%, astenie la 83%
din cicluri; majoritatea toxicităților au fost de gradul 1, cele de gradul 3 având o
incidență foarte redusă (diaree la 0,5% și greață-vărsături la 1% din cicluri). Toxicitatea
neurologica, cu model cumulativ, la momentul celui de-al 6-lea ciclu a fost de gr.1 la
44% și de gr.2 la 38% din pacienți. La aceste date asupra toxicității se adaugă 3 cazuri
de toxicitate gr 4 la care s-a intrerupt chimioterapia și care au fost retrași din studiu
(vezi diagrama studiului).
Studiul a urmarit la modul descriptiv efectele adverse ale administrării
extractului de Viscum album. Reacțiile locale la locul injectării subcutanate au aparut la
48/58 (83%) pacienți analizați însa a reprezentat motivul întreruperii tratamentului și
consecutiv a excluderii din studiu pentru un singur caz, la care intensitatea a fost de
gradul 4. Aceste reacții apar la 12-24 ore de la injectarea subcutanată și se remit în
decurs de 2-5 zile. Cum pacienții utilizează alternativ cele 4 arii de injectare, la
momentul următoarei injectări, după 9-10 zile, reacția inflamatorie este deja remisă.
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După o anumită perioadă injectările nu mai declanșează reacții inflamatorii
locale, această perioadă de timp fiind denumită în studiu ca „durată a reacțiilor locale”.
Cele mai multe reacții, 26/48 de cazuri, au avut o intensitate ușoară de gr.1 și cel mai
frecvent, la 18/48 cazuri, durata de apariție a lor a fost de 2 săptămâni de la începerea
administrării subcutanate (Fig. 8). Cea mai lungă durata de apariție a reacțiilor locale a
fost de 8 săptămâni, fiind înregistrată la 4 cazuri, dar nu a depășit ca intensitate gradul 2.
Cea mai mare intensitate a reacțiilor, de gradul 4, a fost înregistrată la 4 cazuri însă
durata apariției lor nu a depăşit 2 săptămâni (Fig. 9).
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Fig. 8 Intensitatea și durata de apariție a reacțiilor inflamatorii locale la injectarea subcutanată
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Fig. 9 Histograma bivariată a duratei apariției și a intensității
reacțiilor inflamatorii locale la injectarea subcutanată

Din cauză că reacțiile generale la administrarea preparatului de Viscum album
nu sunt clar definite în literatură și nu pot fi net distinse față de fenomenele de toxicitate
ale chimioterapiei, ele au fost evaluate pentru primele 6 luni doar la pacienții care nu
urmau chimioterapie, ceea ce constituie un lot prea mic de studiu (n=8).
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Totuși, dintre aceștia menționăm un caz care manifesta transpirații, amețeli și
palpitații în ziua injecției subcutanate dar obiectiv nu s-a constatat decât hipotensiune
sau tulburări semnificative de ritm; acuzele au aparut timp de 1 lună, şi s-au remis
progresiv după încă 1 lună în vreme ce reacția locală la injecție a fost minoră, de grad 1
și cu durata de 2 săptămâni. După 6 luni de tratament nu au mai fost înregistrate
manifestări care să poată fi considerate reacții generale la administrarea imunoterapiei.
Nu s-au înregistrat efecte adverse ale administrarii în perfuzii i.v.
DISCUȚII
Ideea realizării studiului a luat naștere la sfârșitul anilor ’90, când adresabilitatea
cazurilor de cancer colorectal în Clinica Chirurgie IV a UMF Cluj-Napoca era în
creștere în timp ce resursele terapeutice rămăseseră limitate la chirurgie oncologică și
protocolul de chimioterapie Fu FOL. În același timp, preparatele de vâsc care își căutau
de câteva decenii locul în terapia anti-tumorală, începuseră să beneficieze de studii
experimentale riguroase iar pentru studiile clinice exista deja de câțiva ani o tendință de
aliniere la metodologia modernă de cercetare. Cu toate acestea, pentru localizarea
colorectala a cancerului existau doar câteva studii clinice: 6 studii comparative
retrospective publicate între 1979-1995 [5-10] și 2 studii comparative prospective ale
aceluiași autor în 1986-’88 [11-12]. Ghidurile de buna practică în trialurile clinice
(Good clinical practice-GCP) care fuseseră dezvoltate in anii ’90 nu au fost aplicate în
studiile asupra extractelor de vâsc pană în anul 2000, probabil datorită ignoranței dar în
mod sigur într-o mare masură și dificultatii de de a respecta complexele cerințe ale
acestor ghiduri. Studii care erau în curs au ignorat deliberat aceste ghiduri pentru a-și
putea publica rezultatele, asa cum fusese prevazut de protocolul de studiu, ceea ce a
redus mult din validitatea concluziilor lor.
În aceste condiții, s-a dorit ca evaluarea acestei resurse terapeutice pe care o
reprezentau extractele de Viscum album să respecte „gold standard”-ul conceptului de
„medicină bazată pe dovezi” (Evidence-Based Medicine – EMB) și anume trialul clinic
controlat și randomizat. Alegerea preparatului de vâsc s-a făcut de asemenea pe criterii
obiective reprezentate de cercetările experimentale, in vitro și pe animale de laborator
ale unui colectiv al Universității din Zagreb care utiliza preparatul Isorel®[13-15]. De
menționat că inafara acestui preparat mai există șapte preparate de vâsc mai importante:
abnobaVISCUM®, HELIXOR®, Iscador®, Iscucin® Cefalektin®, Eurixor® and Lektinol®.
Toate preparatele sunt extracte de plantă totală, întreagă și sunt produse prin procedee
standardizate de elaborare care le asigură o constanță a compoziției; există însă diferențe
între preparate în funcție de concentrațiile de lectine, viscotoxine, oligozaharide,
polizaharide, rhamnogalacturonani, alcaloizi, veziculele lipidice, flavonoide etc. precum
și de interacțiunile încă incomplet elucidate dintre aceste componente. Dealtfel, lectinele
– principalul component prezent în extractele de vâsc, făceau obiectul unor importante
studii în cadrul lectinologiei, o stiință relativ noua dar pe deplin justificată de potentialul
biologic și medical al lectinelor.
Cu preparatul Isorel® nu mai fusesera realizate studii clinice de anvergură însă
potențialul său terapeutic reieșea din studii recente bine conduse în care se demonstrase
o citotoxicitate selectivă pentru diferite linii de celulule tumorale in vitro, efecte
imunomodulatoare și de stimulare a citotoxicității limfocitelor in vivo, protecție față de
efectele toxice ale chimioterapiei și stabilizarea ADN-ului în celulele non-tumorale
precum și o inexplicabilă diferență între capacitatea de inhibiție a celulelor tumorale in
vitro între diferite fracțiuni ale preparatului și ansamblul preparatului [13, 16-18].
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Designul studiului a prevăzut un grup de Imunoterapie și unul de Control în
funcție de administrarea sau nu a preparatului Isorel. Chimioterapia a fost decisă de
specialiștii oncologi, inițial de la Institutul Oncologic Cluj-Napoca și apoi de
departamentul oncologic propriu al clinicii, independent și orb față de alocarea în cele
doua grupuri. Din designul studiului s-au generat o serie de subgrupuri, în funcție de
stadiul tumoral Dukes, imunoterapie și chimioterapie. Acest design a permis ulterior ca
studiul să se dezvolte în condițiile progreselor făcute de chimioterapie dupa anul 2000.
Astfel, daca la început stadiul Dukes B nu avea indicație de chimioterapie, ulterior a
urmat trialul Quasar care a fost o oportunitate pentru apariția sub-grupurilor Dukes Bimuno-chimiotratat și Dukes B-chimiotratat, pe lîngă existentele Dukes B-imunotratat si
Dukes B-control fara nici o terapie adjuvantă. După anul 2000, după apariția studiului
lui DeGramont, regimul de 5-FU în bolus (Mayo) a fost înlocuit la unii pacienți cu
protocolul de perfuzie continuă LV5FU2; cu toate avantajele acestuia ambele regimuri
au fost considerate oarecum echivalente și au reprezentat o singură categorie de
chimioterapie în acest studiu. Identic, pe baza ratelor de raspuns similare, cele doua
protocoale FOLFIRI și FOLFOX au fost considerate ca un singur tip de chimioterapie
denumit FOLFIRI/FOLFOX. Imunoterapia s-a efectuat dupa schema descrisă, cu doze
constante, considerându-se că deși preparatul este de tip antroposofic ca metodă de
fabricare, nu exista argumente imunologice sau biochimice pentru o schemă de
tratament antroposofică cu doze fluctuante.
Desfășurarea studiului și apariția noilor tipuri de chimioterapie sa reflectă în
rezultatele intermediare publicate în 2003 și 2006 [19,20]. Ultimii pacienți au fost
înrolați în 2005 astfel încât perioada de urmărire a fost de minim 5 ani. Desigur ca dupa
2005 s-au făcut noi progrese în chimioterapie prin apariția fluoropirimidinelor orale
precum capecitabina, iar schemele de tratament s-au înbogățit cu protocoale precum
XELIRI, XELOX, XELOXIRI, capecitabina, bevacizumab etc. Probabil că studiul
extractelor de vâsc va ţine pasul în viitor și cu aceste noi regimuri din moment ce un
studiu observational european din anul 2005 a identificat ca un procent de 15-73% (în
funcție de țară) dintre pacienții cu cancer apelează la tratamente complementare, în
principal naturiste, din plante, dintre care cele mai frecvent utilizate în Europa Centrală
sunt preparatele de vasc [21].
În lunga perioadă de timp a desfășurării a acestui trial au fost finalizate și
publicate alte câteva studii care conțin date asupra tratamentului cu extracte de vâsc în
cancerul colorectal: două trialuri controlate și randomizate [22,23], două studii
comparative retrospective [24,25] și două studii de cohortă, prospective [26,27]. Toate
aceste studii au utilizat alte preparate de Viscum album decât Isorel-ul: Iscador, Helixor,
Anobaviscum. Regretabil însă, nici unul dintre studii nu realizează o stratificare a
rezultatelor în funcție de noile protocoale de chimioterapie care utilizează Irinotecan sau
Oxaliplatin, astfel încât datele lor folosesc doar într-o mică măsură la compararea cu
rezultatele acestui studiu. Dealtfel, cu excepția unui studiu de cohorta [27], este posibil
ca aceste molecule de generația a doua sa nici nu fi intrat în uz la momentul la care se
efectuau tratamentele imunomodulatoare analizate in aceste studii.
Datele pacienților din stadiul Dukes D arată ca cea mai bună supraviețuire este
dată de asocierea imunoterapiei cu Isorel la unul din regimurile FOLFIRI sau FLFOX
(mS=24 luni). Compararea cu datele de supraviețuire ale studiilor anterior menționate
este dificilă.
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Există 3 studii prospective care au comunicat analiza supraviețuirii (Douwes
1986 [11], Douwes 1988 [12], și Grossarth 2001 [22]), însă ultimul nu detaliază separat
rezultatele în funcție de stadiile tumorale și chimioterapie.
În trialul lui Douwes se calculează supraviețuirea medie pentru stadiul metastatic
de CCR tratat cu 5-FU (regimul Machover) vs. Imunoterapie (Helixor) plus 5-FU, dar
raportează datele stratificat în funcție de realizarea remisiei tumorale (completă, parțiala
și minimă):14 vs. 24 luni sau nu: 5 vs.12 luni. Calculând, pe baza datelor publicate,
supraviețuirea medie globală la responderi și la non-responderi împreună, se obțin
durate de 10,4 vs. 21,7 luni care apar spectaculoase față de datele noastre: 8,9 vs. 14,5
luni pentru FuFol vs. Imunoterapie+FuFol.
Un studiu asemănător al aceluiași autor din 1988, cu aceleași tipuri de grupuri de
tratament dar non-randomizat, găsește mediana supraviețuirii de 14 vs. 26 luni și
supraviețuirea la 2 ani 60%, față de care valorile actualului studiu: 9,5 vs. 13,5 și
supraviețuire maximă de 2 ani, sunt mult inferioare. Valorile raportate de Douwes par
însă mai puțin credibile astăzi, când se cunoaște că au trebuit să treaca 20 de ani și să
apară chimioterapicele de generația a doua pentru a obține astfel de supraviețuiri.
Există câteva studii asupra supraviețuirii pacienților în stadiul D, operați dar
tratați exclusiv cu extracte de vâsc. Studiul comparativ retrospectiv a lui Hellan 1995 nu
găsește diferențe semnificative de supraviețuire între tratamentele Iscador vs.
Chimioterapie cu 5FU: mS fiind 330 vs. 371 zile; aceste valori se înscriu însă în plaja de
valori constatate de actualul studiu pentru grupurile Fu-Fol și Imunoterapie + Fu-Fol .
Din seria studiilor retrospective, vechi și cu inconsistențe metodologice se mai pot
extrage alte câteva date: supraviețuire la 5 ani 10%-20% [8,25], supraviețuire medie și
mediană 17,3 și 17 luni [7]. Aceste date nu mai prezintă interes astăzi când progresele
remarcabile ale chimioterapiei exclud utilizarea Imunoterapiei ca unic tratament. Acesta
este și motivul pentru care sub-grupul de tratament doar cu imunoterapie (n=2), rezultat
din designul studiului în urma unor contraindicații pentru chimioterapie, a fost ignorat
din analiza supraviețuirii stratificate. Dealtfel, constituirea deliberată a unui asemenea
sub-grup nu ar respecta normele de etica cercetării științifice.
Întrucît raportarea studiului actual la studiile cu extracte de vâsc existente în
literatură nu este relevantă, o imagine asupra eficienței imunoterapiei se poate contura
prin comparație cu terapiile oncologice care asigura cele mai mari mediane ale
supraviețuirii la ora actuală: Trialul GONO (FOLFOXFIRI 22,6 luni VS. FOLFOX 16,7
luni) [28], Trialul AIO (CAPOX 17 luni vs. FUFOX 19 luni) [29], trialul SGO (XELOX
18 luni vs. FUOX 21 luni) [30], IFL 15,6 luni vs. IFL+bevacizumab 20 luni [31],
bevacizumab+XELOX/FOLFOX 21,3 luni [32], trialul PRIME (FOLFOX4 19,7 luni
vs. FOLFOX4+panitumumab 23,9 luni) [33]. Se constată că, în timp ce sub-grupurile
Fu-Fol și FOLFIRI/FOLFOX realizează supraviețuiri conforme cu cele citate în
literatură, mS: 9,5 și respectiv 18 luni (confirmându-se astfel și validitatea studiului),
sub-grupul în care se adaugă imunoterapia la Fu-Fol înregistrează creșteri ale
supraviețuirii care tind spre nivelurile obținute de combinațiile de noi agenți citostatici
(irinotecan, oxaliplatin, capecitabina etc), iar sub-grupul la care se adaugă imunoterapia
la acești noi agenți realizează supraviețuiri care se apropie de cele obținute prin
adaugarea de agenți de terapie moleculară țintită (bevacizumab, cetuximab,
panitumumab) la noii agenți menționați.
La fel ca și în cazul stadiului Dukes D, pentru stadiul Dukes C cea mai bună
supraviețuire este dată de asocierea imunoterapiei cu Isorel la unul din regimurile
FOLFIRI sau FLFOX (mS=57,5 luni, supraviețuire la 5 ani 65%).
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Studiile existente în literatură raportează în anii ’80 supraviețuiri la 5 ani de 1137% utilizând preparate precum Iscador sau Helixor ca unic tratament adjuvant
postoperator. Studii din anii ’90 compară diferite extracte de vâsc cu chimioterapia,
găsind supraviețuiri mediane de 47 vs. 31 luni [9] sau 1251 vs. 950 zile [10].
Protocoalele actuale de chimioterapie FU-FOL Mayo, LV5FU2, FOLFOX, FOLFIRI,
Capecitabina, realizează supraviețuiri la 5 ani între 60 și 75% [34-37], față de care
valorile sub-grupurilor Fu-Fol și FOLFIRI/FOLFOX ale acestui studiu sunt mult
inferioare (17% și 40%). Cauza o reprezintă probabil numărul relativ mare de cazuri
stadializate Dukes C dar care conform clasificării TNM (AJCC2010) ar corespunde
stadiului IIIC. Diferențele de supraviețuire la 5 ani de la momentul diagnosticului pentru
sub-categoriile stadiului III TNM (83 vs. 64 vs. 44 pentru IIIA vs. IIIB vs. IIIC) au fost
demonstrate in literatură în 2002 [38]. O analiză viitoare va putea elucida acest aspect,
însă obiectivul studiului actual, de evaluare a eficienței imunoterapiei a fost atins:
supraviețuirea la 5 ani de 64% pentru Imunoterapie +FOLFIR/FOLFOX este
semnificativ crescută față de cea a subgrupurilor de control (40%). Pe de altă parte,
supraviețuirea la 5 ani nu este cel mai fidel parametru de evaluare a eficienței
tratamentelor adjuvante, fiind de preferat pentru viitoarele analize ale stadiului III
(TNM) supraviețuirea liberă de boală.
Reacțiile adverse locale ale injectării extractului de vâsc au fost cuantificate în 4
grade dupa o scală proprie întrucât nu s-a gasit un echivalent in criteriile de toxicitate
CTC. Frecvența acestora (83%) este mai mare decât în studiile anterioare: 23,3% din
429 pacienți tratați cu Iscador (Friedel 2007), 40% din 25 de pacienți tratați cu
anobaViscum® (Bar sela). Diferențele provin din modul diferit de cuantificare a
existenței/gravității lor și nu prezintă o importanță deosebită întrucât reacțiile locale
ușoare sau moderate și autolimitate în timp sunt binecunoscute și acceptate ca făcând
parte din modul de acțiune al preparatului. Cele patru cazuri de gradul 4 au prezentat
tumefacție inflamatorie a întregului braț extinsă la antebraț și mână, la 2 cazuri fiind
prezentă reacție de gradul 3 și la brațul contralateral. Au fost tratate cu comprese reci și
s-au utilizat restul ariilor de injectare de la coapse unde reacția a fost de gradul 1-2,
evitându-se astfel întreruperea tratamentului. După 2 luni de la începutul imunoterapiei
nu au mai apărut reacții locale, nici măcar de gradul 1.
Efectele sistemice ale administrării sunt citate în literatura în procente de 2,38%. Cazul descris în acest studiu este atipic față de efectele adverse descrise de alți
autori. La administrarea în perfuzii a extractului nu s-au înregistrat efecte adverse.
Efectele de reducere a toxicității chimioterapiei nu au fost evaluate în acest studiu.
CONCLUZII
Adăugarea imunoterapiei cu extractul de Viscum album Isorel® la protocoalele
moderne de chimioterapie realizează creșteri semnificative ale supraviețuirii pacienților
cu cancere colorectale avansate.
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SARCINĂ OVARIANĂ PRIMARĂ LA O PACIENTA CU TEST DE
SARCINA NEGATIV
M. Bejenaru, Ioana Iftimie-Nastase, I. Gheju, M. Beuran
Departamentul de Chirurgie, Spitalul Clinic de Urgenţă, Bucureşti

ECTOPIC OVARIAN PREGNANCY IN A PATIENT WITH NEGATIVE PREGNANCY TEST
(ABSTRACT): Ectopic ovarian pregnancy is rarely diagnosed, its incidence accounting for 0.3-3% of all
ectopic pregnancies. Of late there has been an increase in the incidence of ovarian pregnancies due to
better diagnostic modalities and certain risk factors. Here we report a case of ruptured ovarian pregnancy
in a 35 year-old woman, missed initially due to a negative urine pregnancy test, which was successfully
managed surgically.
KEY WORDS: ECTOPIC, OVARIAN, PREGNANCY.
Corespondenţă: Dr. Ioana Iftimie-Nastase, Departamentul de Chirurgie, Spitalul Clinic de Urgenţă - Calea
Floreasca nr 8, Bucureşti, e-mail: dr_iftimienastaseioana@yahoo.com*.

INTRODUCERE
Sarcina extrauterină reprezintă cea mai frecventă urgenţă medico-chirurgicală
din sfera ginecologică şi este responsabilă de 10% din mortalitatea maternală [1,2].
Cea mai frecventă localizare a sarcinii extrauterine este reprezentată de trompa
uterină (în 93% din cazuri) [2], cea de-a doua localizare ca frecvenţă fiind la nivelul
ovarului (0.3-3% din sarcinile ectopice) [1-6]. Conform datelor din literatura de
specialitate, incidenţa sarcinii ovariene este de 1:6000 până la 1:40000 de sarcini [1].
PREZENTARE DE CAZ
Pacienta în vârstă de 35 de ani, din mediul urban, nulipară, s-a prezentat la
camera de gardă pentru dureri situate în etajul abdominal inferior, predominant în fosa
iliacă stângă, însoţite de greaţă şi vărsături, simptomatologia debutând cu cca 8 h
anterior. Din antecedentele medicale personale patologice reţinem hipotiroidism în
tratament cu hormoni tiroidieni (25 mcg/zi), colecistectomie (1998) şi apendicectomie
(1992). Antecedentele personale fiziologice includ cicluri menstruale regulate, ultima
menstră survenind cu 29 de zile anterior, fără metroragii.
La momentul internării, pacienta era afebrilă şi prezenta o uşoară paloare
tegumentară, TA= 110/65 mm Hg, AV=97 bpm, ritm sinusal. Examenul clinic local a
relevat durere abdominală, mai ales la nivelul fosei iliace stângi. Tuşeul vaginal a
evidenţiat un uter de dimensiuni normale, fără durere la mobilizarea colului uterin, fără
leucoree sau sângerare vaginală.
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Ecografia abdominală a evidenţiat o fină lamă de lichid printre ansele intestinale,
în fundul de sac Douglas, în recesul hepato-renal drept, precum şi prezenţa unor
formaţiuni chistice de 2.5 cm la nivelul ambelor ovare, fără a se decela prezenţa unui
sac gestaţional intrauterin.
Din punct de vedere bioumoral s-au constatat următoarele modificări:
13100/mmc leucocite, 10.2 g/dl de hemoglobină, un hematocrit de 30.2%, restul
analizelor fiind în limite normale.
S-a efectuat un test de sarcină urinar, care a fost negativ, astfel încât diagnosticul
de internare a fost chist ovarian eclatat. În cursul pregătirii preoperatorii starea generală
a pacientei s-a deteriorat, durerile abdominale devenind intense, obiectiv constatându-se
tahicardie (AV=109 bpm), hipotensiune arterială (TA=88/72 mm Hg), o valoare a
hemoglobinei de 8.2 g/dl, cu hematocrit de 25.2% şi 10200 de leucocite/mmc.
S-a intervenit chirurgical, la cca 5 h de la internare, pacienta având o valoare a
hemoglobinei de 7 g/dl şi s-a practicat laparoscopie exploratorie. Intraoperator, s-a
constatat hemoperitoneu mediu (cca 800 ml), precum şi un hematom pelvin voluminos,
ce ascensiona spre etajul inframezocolic, motiv pentru care s-a decis conversia. S-a
practicat laparotomie exploratorie pubo-subombilicală, intraoperator constatându-se
sânge şi cheaguri sanguine în cantitate mare, uterul şi anexa dreaptă fiind de aspect
normal, la nivelul anexei stângi decelându-se o formaţiune chistică cu dimensiuni de 8/6
cm, hematică, eclatată şi cu sângerare activă moderată (Fig.1). S-a practicat
chistectomie cu ovarorafie stangă, lavajul cavităţii peritoneale, urmat de drenaj Douglas.

Fig. 1 Aspect intraoperator al sarcinii ovariene

Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, pacienta având o recuperare rapidă,
fiind externată a 4-a zi postoperator.
DISCUŢII
Primul caz de sarcină ovariană a fost raportat în 1689 de către St. Maurice [5],
incidenţa crescând de-a lungul timpului datorită disponibilităţii crescute a mijloacelor
diagnostice moderne (ecografia transvaginală, dozarea β-HCG), precum şi a unor factori
de risc ce includ utilizarea dispozitivelor contraceptive intrauterine, inseminarea

655

Cazuri clinice

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

artificială, transferul embrionar, boala inflamatorie pelvină, endometrioza şi utilizarea
hormonilor care stimulează ovulaţia [1,4,7].
Diagnosticul de sarcină constituie o provocare medicală, existând foarte puţine
cazuri în care acesta s-a putut stabili preoperator [7,8].
Diagnosticul pozitiv se stabileşte în urma coroborării informaţiilor obţinute în
urma ecografiei abdominale şi/sau transvaginale, a dozărilor hormonale, a examenului
clinic, a interventiei chirurgicale şi a expertizei anatomo-patologice [7].
Din punct de vedere ecografic, sarcina intrauterină se diferenţază de cea ectopică
prin evidenţierea a două inele, reprezentate de decidua parietală şi cea capsulară,
prezente în sacul gestaţional intrauterin şi, respectiv, identificarea unui singur inel al
sacului pseudogestaţional în sarcina ectopică, cu ecogenitate mai mare decât cea a
ovarului [3,7]. Aceste caracteristici sunt sugestive, dar nu definitorii pentru diagnosticul
de sarcină, ele putând fi întâlnite şi în abcesele tubo-ovariene. Ecografia transvaginală
este mult mai fidelă şi constituie metoda imagistică preferată [9,10]. Sacul gestaţional
este identificabil la un nivel al hormonului beta HCG > 2000/ml, care reprezintă
valoarea discriminatorie pentru sarcină [9].
Un nivel al hormonului beta-HCG de >6500UI/ml coroborat cu aspectul
ecografic de sac gestaţional intrauterin şi posibilitatea extrem de mică de coexistenţă a
unei sarcini intrauterine şi a uneia ectopice, constituie criterii de bază în diagnosticarea
sarcinii intrauterine [7].
Unii autori raportează că în până la 35% din sarcinile ectopice modificările
anexiale pot fi absente [9].
Din punct de vedere clinic, prezenţa durerii abdominale, a şocului hipovolemic,
a durerii iradiate în umăr constituie semne sugestive ale complicării sarcinii ectopice,
adică ruptura capsulei ovariene, cu hemoperitoneu secundar [2,8,9].
Laparoscopia exploratorie este din ce în ce mai des implementată în protocolul
de diagnostic şi tratament al sarcinilor ectopice, întrucât permite o mai bună explorare şi
abordare terapeutică a leziunilor constatate, mai ales în procedurile care asociază
prezervarea ovarului [2, 4,11].
Terapia medicamentoasă cu metotrexat este indicată doar în sarcinile ectopice
integre, de vârstă mică, cu valori serice ale beta HCG <5000-10000 mUI/ml, fără
activitate cardiacă fetală şi dimensiuni ale complexului anexial <3-4 cm. Rata
succesului la adminstrarea unei doze unice de metotrexat este de 87%, 8% dintre
paciente necesitând şi o a doua doză [4].
Din punct de vedere macroscopic, sarcina ovariană este confundată cel mai
frecvent cu un corp galben hemoragic, cu un hematom ovarian sau cu o sarcină ectopică
ruptă [7].
Criteriile propuse de Spiegelberg în 1882, pentru diagnosticarea sarcinii
ovariene sunt valabile şi astăzi şi includ [3]: integritatea trompei uterine, aceasta
trebuind să fie net detaşată de ovar; poziţia sacului gestaţional trebuie să corespundă cu
cea normală a ovarului; existenţa ligamentului utero-ovarian intact (între uter şi ovar);
existenţa de tesut ovarian normal pe piesa anatomo-patologică.
Din punct de vedere histologic, sarcina ovariană poate fi [3,8,12]: intrafoliculară,
când ovulul fecundat este nidat pe faţa internă a corpului galben; juxtafoliculară, când
ovulul fecundat este implantat la nivelul cicatricii foliculare şi depăşind corticala
ovariană; juxta-corticală, când sarcina este fixată în totalitate la nivelul corticalei
ovariene; interstiţială, când sarcina este nidată în totalitate în ovar.
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Mecanismul fiziopatologic al sarcinii ovariene rezidă în capacitatea ovulului
fecundat de a se implanta preferenţial la nivelul cicatricei ostiumului folicular originar,
care prezintă un conţinut bogat în fibrină şi vase de angiogeneză. Acest mecanism
explică formarea sarcinilor intra şi juxtafoliculare. În situaţii foarte rare şi printr-un
mecanism fiziopatologic încă necunoscut, ovulul fecundat se poate implanta la distanţă
de corpul galben sau chiar pe ovarul controlateral, corespunzătoare formelor histologice
juxtacorticale şi interstiţiale [2,8]. Şi mai rar, sarcina ovariană poate fi bilaterală sau
componentă a unei sarcini heterotopice [2,8,9].
În literatura de specialitate se raportează că aproximativ 91% din sarcinile
ovariene sunt pierdute în primul trimestru, 5.3% in al 2-lea trimestru şi 3.7% în
trimestrul trei. Există un singur caz de sarcină ovariană la termen [3].
Particularitatea cazului de faţă constă în faptul că nu s-a suspicionat prezenţa
unei sarcini ectopice, întrucât rezultatul testului de sarcina urinar efectuat a fost negativ,
iar hormonul beta HCG nu a fost dozat datorită alterării stării generale a pacientei.
Diagnosticul de sarcina ovariană a fost unul strict histologic, constatându-se ţesut
ovarian ce delimita cheaguri fibrino-hematice şi care includea vilozităţi coriale,
membrane amniotice cu vase cu hematii nucleate şi elemente stromale decidualizate.
Retrospectiv, cele 4 criterii Spiegelberg au fost îndeplinite, pacienta având
trompa uterină intactă, sarcina situându-se în poziţia normală a ovarului, ovarul fiind
legat de uter prin ligamentul utero-ovarian intact şi prezenţa ţesutului ovarian normal
asociat sarcinii.
O altă particularitate a acestui caz a fost absenţa metroragiilor, pacienta
prezentând menstre regulate, probabil datorită opririi în evoluţie a sarcinii ectopice.
CONCLUZII
Sarcina ovariană primară este o entitate clinică foarte rară, al cărei diagnostic
pozitiv este cel mai frecvent unul histologic si se stabileşte pe baza celor 4 criterii
Spiegelberg.
Suspiciunea unei sarcini ovariene trebuie să existe la paciente de vârstă fertilă,
care au urmat tratament de fertilizare in vitro sau care utilizează dispozitive
contraceptive intrauterine, cu amenoree secundară, cu dureri abdominale şi al căror
examen ecografic identifică prezenţa unei formaţiuni anecogene parauterine. Testul de
sarcină urinar reprezintă o metodă rapidă şi ieftină de depistare a sarcinii, dar este de
preferat dozarea serică a hormonului beta HCG, dacă starea generală a pacientei o
permite, şi sarcina ectopică nu se complică.
Tratamentul poate fi medicamentos, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii şi se
realizează cu Methotrexat, sau chirurgical, când se efectuează intervenţii radicale
(anexectomie) sau cu prezervare de ţesut ovarian.
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ROLUL NEUROLIZEI NERVULUI TIBIAL POSTERIOR ÎN
MALUL PERFORANT PLANTAR ŞI ÎN LEZIUNILE TROFICE DE
ORIGINE DIABETICĂ
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THE ROLE OF THE POSTERIOR TIBIAL NERVE NEUROLISYS IN PERFORATED ORIGIN
PLANTING DIABETES AND TROPHIC DIABETIC LESIONS (ABSTRACT): Diabetic neuropathy is
the primary complication that the most likely cause of diabetes-related morbidity and mortality. It is one
of the most important factors in the emergence planting ulceration in diabetic patients. Prevention of this
complication is difficult, particularly because there is no reliable method to test the sensitivity of the
plant. It supports the theory that the posterior tibial nerve is at risk of developing chronic compression due
to edema. This hypothesis was supported by a comparative study conducted by Lee and Damien M.
Dauphinée Doohi, using ultrasound on the ankle, resulting in the conclusion that the diameter of the tibial
nerve in diabetic patients with neuropathy was significantly higher than in diabetic patients that did not
have polyneuropathy (24.0 vs. 12 mm square). Solution in trying to resolve this problem belongs
compression AL Dellon, who noted that after carpal tunnel decompression at hand (which belongs to
George Phalen, MD, of Cleveland, Ohio in 1950) major improvements in the sensitivity of fingers hand,
decided to try to make the same type of foot surgery and diabetic patients.
KEYWORDS: DIABETIC NEUROPATHY;
TARSIAN TUNNEL DECOMPRESSION.

POSTERIOR TIBIAL NERVE COMPRESSION;
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INTRODUCERE
Neuropatia diabetică este complicaţia primară şi cea mai probabilă cauză de
mortalitate şi morbiditate legată de diabet. Este unul din factorii cei mai importanţi în
apariţia ulceraţiei plantare la pacienţii diabetici. Prevenirea acestei complicaţii este
dificilă, în special din cauză că nu există o metodă fiabilă pentru a testa sensibilitatea
plantei.
Polineuropatia diabetică, în forma sa cea mai comună este bilaterală, simetrică,
difuză, senzorială şi motorie, mixtă (atât fibrele mari cât şi cele mici), afectează mai
mult extremitatea inferioară, faţă de cea superioară. Sindromul de canal tarsian este
destul de comun la pacienţii diabetici faţă de populaţia normală. Nervii periferici la
pacienţii diabetici au o susceptibilitate crescută la compresiune.
S-a emis ipoteza că la indivizii cu diabet zaharat nervii periferici sunt
edemaţiaţi, tinzând să ducă la creşterea conţinutului de apă prin creşterea conversiei
aldozreductazei din glucoză la sorbitol. De asemenea, se susţine teoria conform căreia
nervul tibial posterior este supus riscului cronic de dezvoltare a compresiunii ca urmare
a edemului.
*
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Această ipoteză a fost susţinută printr-un studiu comparativ efectuat de Doohi
Lee şi Damien M. Dauphinée, cu ajutorul ultrasonografiei la nivelul gleznei, rezultând
concluzia că diametrul nervului tibial la pacienţii diabetici cu polineuropatie este
semnificativ mai mare decât la pacienţii diabetici ce nu prezentau polineuropatie (24.0
vs. 12 mm2) [1].
PREZENTARE DE CAZ
Din cei 5 pacienţi aflaţi în evidenţa studiului prospectiv, vă voi prezenta cazul
unui singur pacient, acesta fiind mai cooperant, putând fi urmărit pe o perioadă mai
mare în postoperator.
Raportăm cazul unei paciente, în vârstă de 68 de ani, din mediul rural, care s-a
prezentat în Ambulatoriul Clinicii de Chirurgie Plastica şi Microchirurgie
Reconstructivă cu o plagă dehiscentă postamputaţie la nivelul D2, D3 al piciorului drept
fără tendinţă la cicatrizare, infectată, atonă, fără granulaţii.
Din istoricul pacientei aflăm că a fost diagnosticată cu diabet zaharat noninsulino dependent în urmă cu 13 ani, iar de 3 ani necesită zilnic injecții cu insulină. Din
antecedentele personale patologice, pacienta prezintă HTA esenţială şi astm bronşic.
Cu o lună de zile înainte de a fi internată în serviciul nostru, pacienta suferise o
amputaţie cu dezarticulare la nivel metetarso-falangian D2, D3 la nivelul piciorului
drept, ca urmare a unei gangrene.
La internare, pacienta avea medicaţie de fond pentru tratamentul diabetului
zaharat (INSUMAN bazal – 22 u.i./zi şi INSUMAN rapid – 34 u.i./zi), precum şi pentru
controlul HTA.
Examenul clinic curent a evidenţiat TA = 135/70 mmHg, FC = 80 b/min,
temperatura axilară = 36.4º C.
Examenul a pus în evidenţă o hemoleucogramă în limite normale. Glicemia avea
o valoare de 224 mg/dl.
La inspecţie se observă o plagă post amputaţie la nivel metatarso- falangian D2,
D3, cu un diamentru de aproximativ 8 cm, cu aspect aton, infectată, cu colecții
purulente, fără tendinţă la vindecare, urât mirositoare (Fig. 1). La palpare, se observă
absenţa pulsului la nivelul arterei tibiale posterioare în şanţul retromaleolar intern,
prezenţa pulsului la nivelul arterei pediaose şi hipoestezie planto – digitală. La percuţie,
semnul Tinel pozitiv în canalul tarsian.
Examenul bacteriologic a pus în evidenţă prezenţa unui Enterococ sensibil la
Amoxicilină + Acid Clavulanic, instituindu–se tratament injectabil conform
antibiogramei.
Examenul electric, respectiv VCN a pus în evidenţă prezența unui bloc de
conducere la nivelul SPI în canalul tarsian.
Intervenţia chirurgicală a presupus practicarea unei incizii de aproximativ 10 cm
în spatiul retromaleolar intern, cu deschiderea canalului tarsian. Se explorează pachetul
tibial posterior care pune în evidenţă absenţa congenitală a arterei tibiale posterioare,
ştrangularea nervului tibial posterior, cu prezenţa unui nevrom în continuitate (Fig. 2).
Conform P.O. 1403/16.09.2008, s-a practicat neuroliza externă a nervului tibial
posterior, precum şi epineurotomia longitudională a nervului. Evoluţia postoperatorie a
fost favorabilă, pacienta fiind externată la 6 zile postoperator.
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Pacienta a fost urmarită în ambulatoriu în primele 3 luni, lunar, ulterior la 3 luni,
cu îmbunătăţirea evidentă clinic a sensibilitătii plantare, precum şi vindecarea completă
a plăgii dehiscente, fără nici o altă intervenţie chirurgicală (Fig. 3). Menţionez că
pacienta a cerut sa fie operată şi la piciorul controlateral în vederea imbunătăţirii
sensibilităţii plantare.

Fig. 2 Aspectul intraoperator al nervului
tibial posterior în canalul tarsian

Fig. 1 Aspectul plăgii preoperator

Fig. 3 Rezultatul postoperator la 3 luni

DISCUŢII
Neuropatia diabetică este unul din factorii cei mai importanţi în apariţia
ulceraţiei plantare la pacienţii diabetici. Polineuropatia diabetică, în forma sa cea mai
comună este bilaterală, simetrică, difuză, senzorială şi motorie, mixtă (atât fibrele mari
cât şi cele mici), afectează mai mult extremitatea inferioară, faţă de cea superioară.
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Soluţia în încercarea de a rezolva această problemă a compresiunii îi aparţine lui
AL Dellon, care după ce a observat că decompresiunea canalului carpian la mână (care
îi aparţine lui George Phalen, MD, din Cleveland, Ohio din 1950) aduce imbunătăţiri
majore în ceea ce priveşte sensibilitatea degetelor de la mâna, s-a decis să incerce să
efectueze acelaţi tip de intervenţie chirurgicală şi la picior în cazul pacienţilor diabetici.
Totuşi în anul 1962 unele observaţii independente a unor cazuri publicate de către Lam
în Marea Britanie, şi de către Keck în SUA, au arătat prezenţa compresiunii nervoase la
nivelul canalului tarsian. Cauza era pusă în seama retinacumului flexor, denumit
anterior lancinate ligament, care ar comprima nervul pe structurile osoase subjacente.
Ca urmare a mai multor disecţii efectuate pe cadavru, Dellon a emis ipoteza că
nu atât retinaculum flexor ar fi principala cauză a compresiunii nervului tibial, ci
existenţa unei îngroşări semnificative a fasciei profunde care işi are originea pe calcaneu
şi se termină la nivelul muşchiului abductor al halucelui [2].
Din punct de vedere al tratamentului chirurgical, acesta constă, pe scurt, în
practicarea unei incizii care începe la 4 cm proximal de maleola medială, urmăreşte
îndeaproape partea posterioară a maleolei şi se extinde în jos către aspectul plantar al
piciorului, fiind curbată anterior călcâiului. Primul element întâlnit este fascia profundă,
care după incizie se observa artera şi nervul tibial posterior. Fascia este incizată, şi apoi
se continuă distal cu incizia flexorului retinaculum. Când fascia care acoperă muşchiul
abductor al halucelui este întâlnită, capătul tunelului tarsian este descoperit. Se
secţionează astfel fascia abductorului halucelui superficial şi se secţioneză septul dintre
nervul plantar medial şi lateral (diviziunea nervului tibial în canalul tarsian) [3]. Unul
sau mai multe ramuri ale nervului calcanean sunt identificate. Dacă se observă
macroscopic semne de fibroză intraneurală, atunci se practică neuroliza. Această
procedură s-a dovedit a fi sigură pe modelele primate sau pe şobolani.
Tratamentul se adresează în mod direct controlului hiperglicemiei şi profilaxiei
pierderii sensibilităţii ţesuturilor moi. În ciuda acestui efort, aproximativ 15% dintre
pacienţii diabetici dezvoltă ulcer perforant plantar.
Se alege ca primă etapă membrul inferior cu cele mai severe simptome
(amorţeli, parestezii, hipoestezie, tulburări trofice, durere). Trebuie menţionat că durerea
la pacienţii cu polineuropatie diabetică apare în special în poziţia bipedă, şi nu noaptea,
aşa cum apare în sindromul de canal carpian. Semnul Tinel trebuie să fie întodeauna
pozitiv, ceea ce arată regenerarea axonală [3,4]. Gradul de compresiune la pacienţii
diabetici este destul de sever, cu tulburări persistente de sensibilitate plantară, cu sau
fără tulburări de discriminare a 2 puncte sau slăbiciune musculară.
Criteriul de diagnostic al polineuropatiei senzoiriomotorie la pacienţii diabetici a
fost dezbătut intens. Algoritme complexe au fost atribuite diagnosticului şi includ teste
senzoriale cantitative, neurofiziologice, teste autonome cantitative, biopsie din nervul
sural. De altfel foarte utile în protocoalele de cercetare, încă nu şi-au gasit uşurinţa de
folosire în evaluarea clinică [4].
Evaluarea iniţială ar trebui să includă teste ale urinei şi teste de detectare a
valorilor glucozei în sânge, hemoglobina glicată A1C, ureea, creatinina,
hemoleucograma, VSH şi nivelul sanguin al vitaminei B12 [5].
Electromiografia (EMG) şi viteza de conducere nervoasă (VCN) pot fi
folositoare în evaluarea suspiciunii de sindrom de canal tarsian şi în confirmarea
neuropatiei.
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Adiţional, tipul fibrelor nervoase (senzoriale, motorii sau mixte) şi fiziopatologia
(axonală versus demielinizare, simetrică versus asimetrică) pot fi diferenţiate cu ajutorul
informaţiilor obţinute cu ajutorul EMG şi/sau VCN. Aceste studii trebuiesc efectuate de
către un un neurolog experimentat în determinarea VCN sau EMG la nivelul
extremităţilor. Studiile EMG pot demonstra prelungirea timpului de latenţă a nervului
tibial posterior la nivelul muşchiului abductor de haluce sau abductor al degetului mic.
Descoperirile acestea pot fi asociate de o amplitudine motorie scăzută sau absentă la
oricare dintre aceşti muschi. Timpuriu, activitatea senzorială a nervilor plantar medial şi
lateral poate fi afectată cu prelungirea timpului de latenţă, velocitate scăzută şi
amplitudine scăzută. Potenţialele de acţiune senzoriale pot să nu fie obţinute în cazurile
avansate de sindrom de canal tarsian. Examinarea electrică cu acul a muşchilor abductor
de haluce şi/sau abductor al degetului mic poate arăta denervare uşoară cu modificări
cronice sau acute. Pentru a te asigura că aceste rezultate nu reprezintă urmarea unei
leziuni al rădăcinii S1, trebuie demonstrată disponibilitatea muşchilor tibial posterior
deasupra canalului tarsian, sau a extensorului scurt al degetelor. Muşchii paraspinoşi
lombosacrali trebuie să fie intacţi.
Valorile testelor VCN şi EMG includ următoarele:
1. latenţă distală motorie prelungită. Latenţele terminale ale abductorului degetului
mic (nervul plantar lateral) sunt mai mari de 7.0 ms şi sunt anormale.
2. latenţele terminale ale muşchiuluiabductor al halucelui (nervul plantar medial)
sunt mai mari de 6.2 ms şi sunt anormale.
3. fibrilaţii ale muşchiului abductor al halucelui pot fi prezente.
Explorările repetate EMG sunt efectuate la 6 luni după intervenţia chirurgicală şi
pot ajuta în stabilirea succesului decompresiunii canalului tarsian când acesta a fost
intradevăr diagnosticat corect la pacienţii diabetici [5]. Rezultatele studiilor VCN pot fi
normale în neuropatia cu afectarea predominantă a fibrelor mici, deoarece predispuse
ischemiei sunt fibrele A-beta, care au un diametru mai mare. Adiţional, la bătrânii fără
patologie diabetică, răspunsul senzorial poate fi absent. Astfel, testele electrodiagnostice
nu ar trebui să înlocuiască un examen clinic amănunţit [3].
Diagnosticul şi tratamentul neuropatiei periferice a devenit lucru foarte
important în cercetare în ultimii ani. O noutate a inovaţiilor îl reprezintă folosirea în
clinică a testului sezorial cantitativ. Pentru a identifica etiologia, calitatea, modul de
producere şi gradul neuropatiei din timp, instrumentul de testare va tebui să identifice
schimbările care au loc de-a lungul bolii, să aibă o bază normativă de date şi să arate o
diferenţă semnificativă între prezenţa şi absenţa bolii. Dispozitivul de măsurare a
presiunii specifice senzoriale (PSSD) a fost inventat în anul 1992 în vederea investigării
presiunii cutanate fără a provoca durere.
Pierderea sensibilităţii este dificil de evaluat. În primele etape ale bolii, pierderea
sensibilităţii ca urmare a compresiunii va duce la creştera răspunsului hipersensibilităţii
la stimuli. Pe măsură ce compresiunea este tot mai importantă, intensitatea stimului va
trebui mărită în vedera obţinerii unui răspuns. Aceasta se paote testa prin testul de
vibraţie sau prin testul de presiune cutanată aplicată.
Într-un studiu s-a descoperit că viteza de conducere nervoasă are o sensibilitate
de 80% şi o specificitate de 77%, în timp ce PSSD are o sensibilitate de 91% şi o
specificiate de 82% pentru sindromul de tunel carpian.
Cu toate că această diferenţă nu este impresionantă, pacienţii au ales testul
PSSD, deoarece provoacă mai puţină durere.

663

Cazuri clinice

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

Alt studiu a arătat că PSSD are o sensibilitate crescută dar o specificitate scăzută
atunci când se efectuează în sindroamele de compresiune periferice [6]. Rezultatele falsnegative pentru VCN a fost de 50% în sindroamele de tunel tarsal, şi de 30% în
sindromul de tunel carpian [7]. Mackinnon şi Dellon au susţinut ideea conform căreia
un studiu normal nu poate duce la a contraindica intervenţia chirurgicală, precum că nici
un studiu anormal nu are întodeauna indicaţie pentru intervenţia chirurgicală. Poate
exista pierdera sensibilităţii cutanate fără pierdere motorie, precum şi invers. Electrozii
dispozitivului va măsura de obicei fibrele cu conducere rapidă şi nu va pune în evidenţă
una sau două fascicule afectate cara ar duce la un rezultat fals negativ. Chiar şi
temperatura ambientală sau a pacientului poate compromite un rezultat adecvat studiului
[8].
Termenul de test senzorial cantitativ este folosit pentru a defini un instrument de
diagnostic folosit pentru a măsura pragul de percepţie al temperaturii (o funcţie a
fibreleor nervoase mici mielinizate) şi pragul de percepţie al presiunii şi vibraţiei (o
funcţie a fibrelor nervoase mari mielinizate). În sindroamele de compresiune fibrele
mici mielinizate sunt afectate după fibrele mari mielinizate.Neuropatia fibrelor nervoase
mici a fost, în mod tradițional, un diagnostic de excludere la pacienții care prezintă
neuropatie distală [9].
Tradiţionalul test monofilament 5.07 Semmes Weinstein arată doar o rată
estimativă a forţei aplicate, nu o măsurare adevărată. Filamentul se îndoaie la o presiune
de 95 g/mm pătraţi. S-a demonstrat că pacienţii diabetici sunt susceptibili la leziuni ale
pielii la un nivel de 30 g/mm pătraţi [10,11,12]. Modul în care se îndoaie filamentul
depinde în mare măsură şi de modul cum este aplicată forţa. Aceasta duce la erori în
folosirea sistemului.
PSSD poate măsura pragul de presiune cutanată într-o manieră mai puţin
costisitoare şi dureroasă. Poate măsura pragul percepţiei unui punct static şi a unui
punct dinamic de-a lungul pielii [13]. Poate, de asemenea măsura percepţia
discriminării statice a 2 puncte sau în dinamică, şi presiunea necesară de a percepe două
puncte diferite. Discriminarea a 2 puncte mai lată decât indicii normali indică pierderea
receptorilor şi degenerarea fibrelor nervoase.
PSSD funcţionează prin măsurarea presiunii aplicate pe o zonă cutanată. Există
un transductor de forţă care pot percepe o forţă care variază între 0.1 şi 100 g/mm
pătraţi. Un computer va înregistra toate date.
PSSD paote fi folosit şi în evaluarea regenerării nervoase după microchirurgie
sau decompresiune nervoasa. Corelarea clinică cu imagistica sau alte instrumente de
diagnostic ar trebui folosite în colaborare cu PSSD.
Rezultatul tuturor studiilor efectuate ar trebui să concluzioneze faptul că istoria
naturală a celei mai comune forme de polineuropatie diabetica, simetrică, distală,
bilaterală, poate fi schimbată prin îmbunătăţirea sensibilităţii plantare, prevenirea
apariţiei ulceraţiilor şi evitarea amputaţiilor.
Diabetul zaharat produce distal, polineuropatia simetrică, sezorială şi motorie.
Aceasta este o neuropatie axonală datorită degenerării distale a axonilor.
Această degenerare, numită degenerare Walleriană este una cronică, ca urmare a
faptului că nervul nu este întrerupt brusc, ci treptat, datorită fenomenelor de
compresiune asupra trunchiurilor nervoase.
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În denervarea cronică, datorită absenţei axonilor regeneraţi, celulele Schwann
suferă un proces de involuţie, fiind înconjurate de fibroblaste şi celule perineurale, cu
atrofia până la dispariţia coloanelor de celule Schwann şi a laminei bazalis.
Proliferarea colagenului endoneural asociată dispariţiei căilor de ghidaj pentru
neoaxoni (celule Schwann şi lamina bazalis) în denervarea prelungită împiedică sever
regenerarea axonală.
Dacă regenerarea nu survine, tuburile endoneurale se retractă şi apoi se
colabează. O fibroză endoneurală se dezvoltă progresiv în 12-18 luni. Dupa primele 7
luni, conţinutul de colagen endoneural se dublează. După 15 luni mai persistă puţine
tuburi endoneurale, iar diametrul lor se reduce cu 1/3 sau chiar cu 1/2 faţă de normal.
Procesul de fibroză endoneurală şi “ratatinarea” tuburilor endoneurale până la
colaps limitează capacitatea de neurotizare a capătului distal, dar fără să o anuleze [14].
Diabetul produce de asemenea neuropatia datorită microangiopatiei, care rezultă
într-o mononeuropatie (în special nervii motori). Trebuie amintit că vascularizaţia
nervilor periferici se realizează prin vase orientate longitudinal cu numeroase
anastomoze între ele.
La nivelul membrelor, fiecare nerv este alimentat de unul sau mai mulţi pediculi
vasculari care vin din vasele regionale sau din vecinătatea nervului pe care îl abordează
prin mezonerv şi ocupă paranervul. Acesta este sistemul vascular extrinsec care se
distribuie într-o reţea de vase longitudinale în păturile conjunctive ale trunchiurilor
nervoase, formând, prin numeroase anastomoze între ele, plexuri epi-, peri- şi
endoneurale, alcătuind asfel sistemul vascular intrinsec. Cele două sisteme se
completeză reciproc între ele, în cazul tulburărilor funcţionale ale unuia dintre ele.
În momentul decompresiunii nervului tibial posterior din canalul tarsian la
pacienţii diabetici, aşa cum a propus AL Dellon, se poate efectua atât neuroliza externă
cât şi internă, precedată de hidrodisecție, în vederea unei decompresiuni mult mai
eficente şi de durată (Fig. 4,5).
Trebuie luat în considereţie procesul de îngroşare a epinervului în cadrul
polineuropatiei diabetice. Epinervul îngroşat se comportă ca un manşon inextensibil
care va conduce la creşterea presiunii intratronculare a nervului tibial posterior. Din
aceste considerente se practică la nevoie epineurotomia longitudinală (Fig. 6).
Neuroliza externă este termenul utilizat pentru definirea manevrelor de eliberare
a trunchiului nervos din ţesutul cicatriceal. Neuroliza externă trebuie executată cât mai
atraumatic posibil, cu respecatarea mezonervului şi a vaselor epineurale.
Vascularizaţia trunchiului nervos trebuie respactată folosind artificiile tehnice
descrise de Carayon pentru păstarea arcadelor vasculare.
Neuroliza internă posibilă după epineurotomia longitudinală sub microscopul
operator permite ablaţia ţesutului cicatriceal şi conservarea fasciculelor nervoase până la
nivelul la care au structura normală.
De regulă, separarea grupelor fasciculare între ele în sens longitudinal se face cu
uşurinţă. Fasciculele de calibru mare pot merge izolate şi pot fi separate ca atare.
Tehnica neurolizei interne trebuie să fie cât mai atraumatică.
Epinervul se secţionează pe o lungime corespunzătoare, începând din tesut
sănătos, traversând ţesutul cicatriceal şi terminând tot în ţesut sănătos, lăsând grupele
fasciculare separate între ele sau se poate păstra o punte posterioară pe care vor repauza
fasciculele nervoase.
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Această punte posterioară are atât un rol mecanic pentru grupele fasciculare, cât
şi un rol vascular, nutritiv [14].

Fig. 4 Desenul preoperator pentru
abordul canalului tarsian (Colecția Prof. Dr.
Teodor Stamate)

Fig.5 Hidroliza externă și hidrodisecția nervului
tibial posterior (Colecția Prof. Dr. Teodor
Stamate)

Fig. 6 Epineurotomia longitudinală a nervului tibial posterior
(Colecția Prof. Dr. Teodor Stamate)

CONCLUZII
Tratamentul este unul complex, și pe lângă tratamentul chirurgical, o atenție
importantă trebuie îndreptată către controlul direct al hiperglicemiei şi profilaxiei
pierderii sensibilităţii ţesuturilor moi. În ciuda acestui efort, aproximativ 15% dintre
pacienţii diabetici dezvoltă ulcer perforant plantar.
Tratamentul chirurgical aplicat prin această metodă poate duce la îmbunătăţirea
sensibilităţii plantare, prevenirea apariţiei ulceraţiilor şi evitarea amputaţiilor.
În final, decompresiunea numai a canalului tarsian se rezumă la faptul că acesta
este locul compresiunii care cauzează simptomatologia.
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EXTENSIVE PULMONARY THROMBOEMBOLISM AS FIRST
SIGN OF A LUNG CANCER - CASE REPORT
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EXTENSIVE PULMONARY THROMBOEMBOLISM AS FIRST SIGN OF A LUNG CANCER CASE REPORT (ABSTRACT): Background: The malignancies increase the risk for thromboembolic
disease, which may be present as an additional clinical entity or as a first sign in a patient with occult
neoplastic disease. Case Report: We present the case of a 45 years old man initially admitted in
emergency due to dyspnea, hypoxemia and hemoptysis. The CT scan and ultrasound exam diagnosed a
thromboembolism. The anticoagulant therapy was performed. After one month the patient was readmitted
for the same symptoms and the CT scan revealed an atelectatic opacity in the base of the left lung and
extension of the thromboembolic disease in the superior vena cava and right atrium. The bronchoscopy
including ultrasound and biopsy revealed an adenocarcinoma and adenopathies (stage IIIB - T2N3M0).
Chemotherapy has been initiated and, after 3 cycles, partial regression of the tumor and significant
regression of thromboembolic disease were revealed. However, both malignant and thrombembolic
disease recurred within 6 months, despite optimum anticoagulation and completion of 6 chemotherapy
cycles and the patient died 7 months after initial diagnosis. Conclusions: The present case demonstrates
potential difficulties in the management of thromboembolic disease in patients with lung malignancies
where the usual treatment with anticoagulants may fail. The management of the primary disease by
chemotherapy may provide a transient regression of thromboembolic symptoms if malignancy regresses.
However, definitive control of the disease is difficult to achieve in these cases.
KEY WORDS: THROMBOEMBOLISM, LUNG CANCER
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INTRODUCTION
Thromboembolic disease may be present either as an additional clinical entity in
a patient with known lung cancer or as a novel clinical entity in a patient with occult
disease [1]. It is demonstrated that malignancies increase the risk for thromboembolic
disease [1,2]. The manifestation of thromboembolic disease may extend from simple
deep vein thrombosis (DVT) to pulmonary embolism (PE) and disseminated
intravascular coagulation (DIC) [1-3]. The presence of thromboembolic disease
augments the risk of mortality in patients with cancer and treatment is necessary [1-3].
However, the management of thromboembolic events in this setting may be challenging
for physicians. The present case reports our experience with a patient with severe
thromboembolism and lung cancer.
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CASE REPORT
A 45-year-old man was admitted due to dyspnea, hypoxemia and hemoptysis.
His medical history was unremarkable except for smoking (30 pack years). On
admission his temperature was normal. Blood pressure was 125/70 mmHg and SpO2
was 90% on air. Clinical examination revealed abnormal alveolar sounds in the base of
the left lung, edema and pain in the inferior extremities. Cardiac examination showed
tachycardia, hepatic-jugular reflux, and left basic chest pain.
Chest X-ray showed a left base lung opacity and mediastinal enlargement. ECG
revealed no ischemic changes but sinus rhythm and an aspect S1Q3 characteristic for
pulmonary embolism were present. Chest CT revealed pulmonary embolism in the left
pulmonary arteries. Cardiac ultrasound showed FELV 50%, left ventricle (LV) and right
ventricle (RV) were not dilated. Ultrasound revealed a thrombus 3.0 x 1.5 cm situated in
the cavity of right atrium. Ultrasound of the lower extremities showed thrombus in both
left and right vena saphena internal and external with bilateral iliac extension and
thrombosis of the deep vein of the right and left tibia. Ultrasound of the upper
extremities showed thrombosis in both right and left deep brachial veins. Thus,
thromboembolism was diagnosed.
The patient was started on anticoagulants by heparin followed 7 days later by
Sintrom. An International Normalized Ratio (INR) between 2.5 and 3.5 was achieved
and was subsequently checked on a weekly basis. Diagnostic test results indicated that
the patient was negative for Leyden factor, anti-thrombin III levels were normal, anticardiolipines antibodies were negative, anti-antigen antibodies were absent, and Farrtest was negative.
Four weeks later, the patient was readmitted with symptoms of deep vein
thrombosis and dyspnea. INR was 2.7. A new chest X-ray and CT demonstrated a nonspecific opacity in the base of the left lung indicating infectious pneumopathy and
atelectasia. Ultrasound of the lower extremities and upper extremities showed increased
deep vein thrombosis with extension, especially on upper extremities deep veins. Based
on CT findings, a bronchoscopy including ultrasound (EBUS) was performed to
evaluate the possibility of lung malignancy. After switching from Sintrom® to low
molecular weight heparin (LMWH), the patient underwent EBUS examination which
revealed enlarged lymph nodes in the 4L, 7, and 4R stations and TBNA revealed lung
adenocarcinoma.
A relevant diagnostic algorithm was applied to categorize the malignancy and to
reevaluate the thromboembolic disease. Lung carcinoma proved to be of IIIB grade
(T2N3M0) while there was evidence of extension of the thromboembolic disease: the
known thrombus was evident in the superior vena cava and in the right atrium (Fig. 1).
Chemotherapy (Cisplatine - Alimta) was initiated while LMWH was continued
with regular examination of AntiXa serum levels. After 3 curative chemotherapy cycles
there was evidence of partial regression of mediastinal tumor lesions and significant
regression of thromboembolic disease (Fig. 2).
However, both malignant and thrombembolic disease recurred within 6 months,
despite optimum anticoagulation and completion of 6 chemotherapy cycles (Fig. 3).
A second chemotherapy regimen with taxanes was then introduced which
resulted in stabilization of the malignancy and partial regression of the thromboembolic
disease after 3 months (upon completion of 3 chemotherapy cycles).
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However, both malignant and thrombembolic disease recurred with new right
atrium thrombus complicated by right posterior cerebral arterial embolism. The patient
died 7 months after initial diagnosis.

Fig. 1 Thoracic CT on second admission
Voluminous thrombus in the right atrium

Fig. 2 Thoracic CT after 3 chemotherapy
cycles: Good response of lung cancer to
chemotherapy and disappearance of the right
atrium thrombus and pulmonary embolus.

Fig. 3 Thoracic CT after 6 chemotherapy cycles
Disease progression and new pulmonary embolus

DISCUSSIONS
This report illustrates that the management of thromboembolic disease, which
complicates lung malignancies, may pose additional clinical challenges. The course of
thromboembolic disease correlates with the course of malignancy, despite optimum
treatment with oral anticoagulatnts or LMWH.
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The disease may regress during the period where lung cancer responds to
chemotherapy but can occur in the absence of a treatment response.
It is well known that malignancies may increase the risk for thromboembolic
disease which in turn may augment the risk of mortality in patients with cancer. Several
mechanisms may contribute to the development of thromboembolism in malignancies
such as neoangiogenesis, proteases activity, heparin-like glycosaminoglycane, and
genetic factors [4,5]. The disease presentation may extend from simple DVT to PE and
DIC. Thromboembolic disease may be present as a concomitant clinical entity in a
patient with known lung cancer or as a dynamic feature in a patient with occult disease.
In this case, thromboembolic disease was introduced as a result of occult disease. Thus,
this case demonstrates that occult malignancy should always be considered in patients
who present with thromboembolic disease without any other cause for thrombophilia,
especially when they are young and have risk factors for malignancy (i.e., smokers).
Previous studies reported that LMWH may be effective in the treatment of
thromboembolic disease and that it may be more advantageous than unfractionated
heparin or oral agents 6. LMWH may be easier to monitor and may be safer than
unfractionated heparin or oral agents 6. However, as this report demonstrates, the
management of thromboembolic disease in the setting of malignancy is challenging.
Thromboembolic disease may not respond well to anticoagulation treatment. On the
other hand, more invasive measures, such as vena cava filter placement, may not always
be effective and may introduce major complications when extensive thrombosis is
already evident [7-9]. In addition, the management of thromboembolic disease may be
affected by the course of the malignant disease. Stocking et al. [10] showed that
progression of malignancy may facilitate the development of thromboembolic events. In
this case, the disease appeared to respond to the treatment for cancer, such as
chemotherapy. The most plausible explanation for this “anticoagulative effect” of
chemotherapy may be common pathways which are involved in the pathogenesis of
both malignant and thromboembolic disease. However, the exact mechanism has yet to
be elucidated.
CONCLUSIONS
The present case demonstrates potential difficulties in the management of
thromboembolic disease in patients with lung malignancies where the usual treatment
with anticoagulants may fail. The management of the primary disease by chemotherapy
may provide a transient regression of thromboembolic symptoms if malignancy
regresses. However, definitive control of the disease is difficult to achieve under these
conditions.
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REFACERE PARIETALĂ ASOCIATĂ CU UN PROCEDEU DE
CHIRURGIE BARIATRICĂ PENTRU OBEZITATE MORBIDĂ.
REDUCEREA VOLUMULUI GASTRIC PRIN PLICATURA
LONGITUDINALĂ A MARII CURBURI - PREZENTARE DE CAZ
R.C. Tiutiuca, C. Ivașcu, Iuliana Tiutiuca, Carmen Vaida, C. Bîrleanu, C. Botez
Spitalul Militar Clinic de Urgenţă Iaşi
REPAIR OF ABDOMINAL WALL ASSOCIATED WITH BARIATRIC SURGERY FOR MORBID
OBESITY. GASTRIC PLICATION AT THE GREATER CURVATURE – CASE PRESENT.
(ABSTRACT): White line hernias are about 2% of all hernias and among them epigastric hernia are
relatively rare (a rate of 8%). Surgery of anterolateral abdominal wall defects has been for long a
therapeutic challenge because of the need to use effective methods aimed to reduce the risk of relapse. Its
incidence depends on several factors including primarily obesity, than age, sex, type of surgery, type of
suture, postoperative abdominal complications, wound healing power and metabolic diseases and
cardiopulmonary complications. In this context surgeons may associate reconstructive parietal techniques
with procedures for reducing obesity. We present a female patient of 54 years that has a imprisoned white
line hernia, morbid obesity, hypertension, diabetes mellitus type II. The patient received single parietal
reconstruction technique associated with a reversible reduction of gastric volume (greater curvature
plication) with the intention of reducing the impact of the risk factor represented by obesity.
KEY WORDS: EPIGASTRIC HERNIA, BARIATRIC SURGERY, GREATER CURVATURE
PLICATION.
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INTRODUCERE
Linia albă abdominală este un rafeu conjunctiv rezultat din intersecția pe linia
mediană a aponevrozelor mușchilor lați, întinzându-se de la apendicele xifoid la simfiza
pubiană. Herniile liniei albe reprezintă aproximativ 2% din lotul herniilor, fiind mai
frecvente la bărbați. Herniile epigastrice sunt relativ rare. Ele reprezintã aproximativ
0,35 – 1,5% din totalitatea defectelor parietale anterolaterale ale abdomenului. Între
herniile întregii linii albe, ele se întâlnesc într-un procent de 8% [1]. Tratamentul
afecțiunii este exclusiv chirurgical.
Chirurgia defectelor peretelui abdominal anterolateral a constituit de mult timp o
provocare terapeutică. Confruntată în timpul anilor, ca tactică și tehnică, cu posibilitatea
complicațiilor și a recidivei, a beneficiat în ultimul timp de perfecționări ale procedeelor
reconstructive, mai ales datorate conceptului de refacere “tension free”. Au fost descrise
numeroase metode de reparaţie, de la refacerea primară într-unul sau două straturi, apoi
procedeul Mayo, urmate de utilizarea fasciei în procedee aloplastice şi utilizarea fasciei
cu plase sintetice (polipropilenă, marlex, mersilene sau polytetrafluroethylene etc) [2].
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Una din preocupările permanente ale echipelor chirurgicale a fost constituită de
adaptarea la diversele situații a unor metode ce ar avea ca rezultat scăderea riscului
recidivei.
Incidenţa acesteia depinde de o serie de factori, incluzând vârsta, sexul,
obezitatea, tipul intervenției chirurgicale, tipul de sutură, complicaţiile postoperatorii
abdominale, puterea de vindecare a plăgii precum și bolile metabolice si complicațiile
cardiopulmonare [2,3]. În general, în cazul în care aceasta se constituie, repararea
herniilor abdominale incizionale devine o problemă chirurgicală dificilă, cu incidenţă
ridicată a ratei de recurenţă de până la 33% după prima reparaţie şi de 44% după a doua
intervenție [2].
O serie de autori au sugerat, când este posibil, asocierea procedeelor
reconstructive parietale cu tehnici ce urmăresc ameliorarea afecțiunilor conexe [3].
Încadrat în acest demers prezentăm cazul unei paciente de 54 de ani cu o hernie
încarcerată a liniei albe, asociată cu o bogată patologie conexă de felul obezității
morbide, hipertensiunii arteriale, diabetului zaharat tip II. În această situație bolnava a
beneficiat de reconstrucție parietală asociată cu un procedeu de reducere a volumului
gastric pentru diminuarea efectului negativ generat de factorul de risc reprezentat de
obezitate.
PREZENTARE DE CAZ
Expunem cazul unei paciente în vârstă de 54 de ani, cu obezitate morbidămalignă, de 1,57 m înălțime și 140 de kg (index de masa corporală, BMI, de 56,8
kg/m2), care se prezintă pentru o formațiune supraombilicală dureroasă, cu dimensiuni
de 10/8 cm, nereductibilă, dură.
La internare starea generală este infuențată, prezintă grețuri și vărsături, vertij,
tranzit pentru fecale și gaze prezent, abdomen meteorizat difuz, cu cicatrice mediană
subombilicală și dispnee de repaus.
Din antecedentele patologice reținem o cezariană cu 20 de ani în urmă,
hipertensiune arterială std III sub tratament cu clonidină (0,900 mg/zi) și indapamidă
(2,5 mg/zi), diabet zaharat tip II.
Radiografia abdominală pe gol identifică un nivel hidroaeric medioabdominal.
Pe parcursul examinării formațiunea epigastrică se reduce spontan și se poate examina
un orificiu al liniei albe supraombilical cu dimensiuni de 5/5 cm, circular, cu consistență
dură a inelului.
Examenele de laborator decelează hiperleucocitoză (10100/mm3), colesterol
total crescut (235mg/dl), hiperglicemie (131,2 mg/dl), transaminaze crescute (GGT
350,6U/l, TGP 45,8 U/l).
Se decide spitalizarea pacientei în vederea tratamentului chirurgical cu
diagnosticul de “Hernie a liniei albe încarcerată redusă spontan. Obezitate morbidă.
HTA stadiul III. Diabet zaharat tip II. Insuficiență respiratorie acută”.
Prezența defectului herniar concomitent cu obezitatea malignă ridică în discuție
executarea unei intervenții chirurgicale adaptate, cu scopul de a reduce riscul de
recidivă al reconstrucției parietale. Se decide astfel asocierea unei intervenții de
reducere a rezervorului gastric.
Pentru a evita efectuarea concomitentă cu timpul parietal a unui timp septic am
optat pentru efectuarea unei plicaturi longitudinale a marii curburi, intervenție
reversibilă, cu costuri minime, acreditată cu efecte bune asupra scăderii ponderale.
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Pe parcursul spitalizării consultul psihiatric și psihologic identifică numai o
dispoziție depresivă în context somatic iar consultul endocrinologic exclude o cauză
endocrină a afecțiunii metabolice.
Evaluarea cardiologică (ecocardigorafie, controlul HTA prin ajustarea terapiei)
precum și cea pneumologică (radiografie toracică, spirometrie) se dovedesc a fi în limite
normale. Examenul cu substanță de contrast a tubului digestiv superior înlătură ipoteza
unei hernii hiatale sau a unui reflux gastroesofagian asociat.
Pe perioada spitalizării preoperatorii pacienta a fost supusă unui regim alimentar
hipocaloric și a fost asistată psihologic.
Se intervine chirurgical sub anestezie generală și se practică laparotomie
mediană supraombilicală cu desființarea concomitentă a defectului parietal. Explorarea
abdomenului decelează semne de încarcerare în antecedente la nivelul marelui oment
(leziuni traumatice), motiv ce indică omentectomia parțială a segmentului afectat.
Se decide în context asocierea unei intervenții din spectrul chirurgiei bariarice ce
presupune efectuarea unei reduceri a volumului gastric prin plicaturarea longitudinal a
marii curburi. Se practică scheletizarea marii curburi până la nivelul vaselor scurte
inclusiv, cu aprecierea aspectului gastric (Fig. 1).

Fig. 1 Aspect intraoperator în timpul scheletizării marii curburi

Sub controlul unei sonde de calibrare esogastrice 38 CH se sutureaza cu un prim
rând de fire seroseroase fața posterioară a stomacului la cea anterioară, de la nivelul
fornixului până la 4-6 cm distanță de pilor, cu înfundarea concomitentă a marii curburi
(Fig. 2).
După efectuarea acestuia se practică un al doilea plan de calibrare, un surjet care
înfundă secvența anterioară (Fig. 3). La finalul intervenției tubul gastric neoformat are
un diametru mult redus (Fig. 4).
Se practică refacerea peretelui abdominal primar într-un strat cu desființarea
orificiului herniar și drenaj subcutan cu un tub de dren. Durata intervenției a fost de
aproximativ 70 minute.
Evoluția postoperaorie a fost favorabilă cu reluarea progresivă a alimentației
orale la scurt timp (24 de ore) după intervenție. Cantitatea maximă ingerată a fost de 1520 ml lichide până la 30 ml la fiecare oră apoi alimente pasate.
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Pacienta a fost externată după o evoluție favorabilă la 10 zile după intervenție cu
instrucțiuni de regim igienodietetic specific chirurgei bartiatrice. La externare scadere în
greutate era de 5 kg.
Controlul efectuat la 14 și 30 zile postoperator ajustează regimul și apreciază
scăderea ponderală la 11 kg la o lună postintervențional. Ultimul control, efectuat la 6
luni postoperator arată o pacientă de 109 kilograme, cu un bilanț metabolic fără
modificări patologice, cu o glicemie de 86mg/dl, iar dacă iniţial mobilizarea era
minimă, actualmente, pacienta are independenţă de mişcare, capacitatea de efort este
mult ameliorată, fără disfuncție respiratorie. Necesarul de medicaţie pentru controlul
afecţiunilor asociate a scăzut semnificativ la 1 tabletă de xiofor seara şi clonidină 1
tabletă pe zi , din 8, câte lua preoperator.

Fig. 2 Plasarea primului rând de sutură de
imbricare a marii curburi

Fig. 3 Sutura planului al doilea surjet

Fig 4 Aspect final al interventiei cu aprecierea
tubului gastric

DISCUȚII
O serie de autori au analizat importanţa unor variabile pentru a prezice recurenţa
după cura defectelor abdominale parietale [4]. A fost înregistrată o rată de recurenţă
globală de 11% . Riscul nu a fost afectat în mod semnificativ de nici una din variabile
clinice, cu excepţia obezității.
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Chiar şi atunci când au fost luate în considerație influențele legate de vârstă, sex,
dimensiunea herniei sau tehnica chirurgicală, obezitatea a rămas un predictor
semnificativ (în strânsă concordanță cu indicele de masă corporală). Astfel riscul de
reapariție a herniei pare a fi mai probabil la pacienţii obezi.
Alte studii apreciază importanța obezității de tip android, centroabdominală, în
recidiva herniară [5]. Efectul este probabil datorat presiunii intraabdominale crescute
(evaluată în aceste cazuri prin presiunea intravezicală).
Din punct de vedere morfologic acest parametru este direct corelat cu diametrul
abdominal sagital. În aceste studii, autorii recomandă asocierea la tratamentul herniei
incizionale a unui procedeu de chirurgie bariatrică pentru cazurile de obezitate morbidă.
Ca recomandare tehnică reținem plasarea unei proteze sintetice în efectul parietal. Deși
statistic nu este demonstrat beneficiul scăderii în greutate asupra riscului de recurență a
herniei incizionale, beneficiul este susținut teoretic.
O serie de cercetări afirmă că în cazurile de reparare ale herniilor ventrale,
pacienţii obezi se confruntă cu o rată de recurenţă alarmantă, de până la 50% [6,7].
De altfel, în acest context, adaptat situațiilor clinice [3], unii chirurgi execută
procedee combinate. Obezitatea este un factor local si general important în apariția
eventrațiilor postoperatorii, aproximativ 48% din pacienții operați prezintă obezitate [3].
În procedeul propus, rezistența peretelui este refacută pe linia mediană, iar excizia
țesutului cutaneohipodermic (dermolipectomie) din porțiunea inferioară a abdomenului
corectează silueta și reduce considerabil riscul de recidivă. Eliminarea celor câteva
kilograme are efect benefic și asupra stării generale. Excedentul trebuie îndepărtat nu
numai din motive estetice, ci și pentru faptul că țesutul adipos hipertrofic slăbește stratul
musculoaponevrotic.
Asocierea unor procedee chirurgicale adresate obezității în cadrul chirurgiei
defectelor parietale abdominale, deși a fost propusă [3,5], nu a fost intens folosită.
Chirurgia bariatrică prin tehnicile care le oferea anterior impunea costuri suplimentare
de dispozitive sau inducea tulburări metabolice, de malnutriție, neuropatii sau chiar era
grevată mortalitate crescută. O serie de intervenții practicate în trecut erau ireversibile
sau greu reversibile. Dezvoltarea tehnicii și a noțiunilor de fiziologie a alimentației și
fiziopatologie a obezității au determinat promovarea și a altor soluții.
Plicaturarea marii curburi este un procedeu de chirurgie bariatrică prin care se
invaginează marea curbură a stomacului în lumenul acestuia. Reluând unele studii mai
vechi din [8], o serie de autori reiau procedeele de reducere a rezervorului gastric prin
plicaturare a marii curburi gastrice sau plicaturare a feței anterioare a stomacului și
reevaluează rezultatele. Studiile lor reliefează o execuție necomplicată, cost minim și
timp de execuție acceptabil. Efectele asupra scăderii în greutate și senzației de foame
sunt similare cu ale altor procedee bariatrice [9,10]. Este demonstrată o superioritate
(observațiile sunt termen scurt) asupra ritmului mai bun al pierderii ponderale pentru
procedeul tehnic ce implică plicatura marii curburi. Acest procedeu se poate face destul
de facil laparoscopic, pacientul beneficiind de avantajele abordului minim invaziv, în
special de reducerea morbidităţilor postoperatorii, care uneori pot fi redutabile la aceşti
bolnavi fragili. Rezultatele sunt superioare gastric bandingului, apropiată celor cu
sleeve gastrectomy, şi inferioară celor cu bypass gastric [11].
Pentru cazul prezentat, asocierea obezității morbide (BMI de 56,8kg/m2) cu o
hernie ventrală a ridicat problema unei soluții chirurgicale complexe.
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Pentru reducerea riscului de recidivă, apreciat ca ridicat datorită prezenței
obezității și a complicațiilor acestei maladii, am decis asocierea unui procedeu tehnic
care să reducă efectele negative ale excesului ponderal.
Datorită dimensiunilor mari ale circumferinței abdominale nu am optat pentru
dermolipectomie. În plus, delabrarea tisulară consecutivă unui astfel de procedeu a fost
apreciată ca prea extinsă comparativ cu dimensiunile orificiului herniar.
Dintre posibilitățile terapeutice actuale procedeele de chirurgie bariatrică sunt un
adjuvant prețios. Am preferat tehnici reversibile, fără suturi digestive cu risc de fistulă,
ce nu prelungesc semnificativ timpul operator. Astfel concomitent cu refacerea parietală
a fost efectuată o plicaturare longitudinală a marii curburi. Ca urmare am obținut o
reducere semnificativă a volumului gastric.
Intervenția practicată a prelungit timpul operator cu aproximativ 70 minute și a
fost efectuată pe cale clasică, situație impusă de prezența episodului de ireductibilitate
herniară.
Refacerea parietală a fost efectuată primar într-un strat, fără interpoziție de
material de protezare sintetic. Evoluția postoperatorie nu a înregistrat incidente sau
complicații, iar costurile intevenției nu au crescut semnificativ.
CONCLUZII
În tratamentul defectelor parietale abdominale reducerea riscului de recidivă este
o prioritate terapeutică.
Obezitatea, mai ales cea morbidă sau malignă, este creditată cu inducerea unui
risc crescut de hernie incizională. Tratamentul concomitent al acesteia ar reduce acest
pericol, iar tehnicile de chirurgie bariatrică sunt de real folos în aceste cazuri.
Plicaturarea longitudinală a marii curburi pentru reducerea volumului gastric se
dovedește a fi o tehnică simplă, ieftină și fiabilă, care poate fi efectuată şi minim invaziv
în cazul herniilor şi eventraţiilor ventrale simple, necomplicate, asociate cu obezitate
morbidă sau malignă.
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SYNCHRONOUS
PAPILLARY
THYROID
CARCINOMA
AND
SECONDARY
HYPERPARATHYROIDISM: CASE REPORT (ABSTRACT): Papillary thyroid carcinoma (PTC) is
the most frequent form of thyroid cancer, and the association with primary hyperparathyroidism have
been well described. Although, a synchronous PTC and renal hyperparathyroidism (HPT) is a rare event,
with pathogenetic interest ,often detected only by surgery. We suggest that the association between
thyroid carcinomas and renal hyperparathyroidism should be always considered, highlighting several
factors that may favour malignant transformation.
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INTRODUCERE
Carcinomul papilar tiroidian (CPT) este cea mai frecventă formă de cancer
tiroidian diferenţiat, iar asocierea acestuia cu hiperparatiroidismul (HPT) primar este
citată frecvent în literatura de specialitate. Descoperirea unui carcinom tiroidian
diferenţiat după o paratiroidectomie pentru HPT renal asociată cu o tiroidectomie pentru
o prezumtivă guşă polinodulară este o raritate clinică, iar implicaţiile patogenice între
cele două tipuri de afecţiuni merită studiate.
PREZENTARE DE CAZ
Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 56 de ani, cunoscut cu boală renală
cronică stadiul V pe fondul unei boli polichistice renale, fără antecedente familiale sau
personale de cancer tiroidian sau iradiere cervicală, aflat în program de dializă cronică
de 4 ani şi 10 luni, care se internează pentru tratamentul chirurgical al unui HPT renal
fără răspuns la tratament conservator. Examinările paraclinice evidenţiază valori
crescute ale parathormonului seric (PTH =1650, repetat PTH=1961 pg/ml), fosfatazei
alcaline (FA=655 UI/l), calciului seric (Ca seric=10,65mg/dl) şi fosforului seric
(P=61,15mg/dl).
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Dozarea hormonilor tiroidieni evidenţiază: TSH=0,24 UI/ml, FT4=0,94ng/ml,
T3=102ng/dl. Ecografia tiroidiană arată o tiroidă cu ecostructură neomogenă,
polinodulară, şi trei formaţiuni nodulare hipoecogene, neomogene, cu semnal Doppler
bine reprezentat, sugestive pentru paratiroide; nu se evidenţiază adenopatii
laterocervicale suspecte.
Scintigrafia paratiroidiană cu 99m Tc MIBI evidenţiază zone de captare
patologică a radiotrasorului sugestive pentru ţesut paratiroidian patologic, localizate,
una în treimea superioară a lobului tiroidian stâng, cu diametrul maxim de 2,7 cm, a
doua la polul inferior al lobului stâng, având diametrul maxim de 1,5 cm, fără alte
captări patologice în restul lojei tiroidiene sau peritiroidian. Cu diagnosticul preoperator
de HPT renal terţiar, guşă polinodulară cu eutiroidie, se intervine chirurgical prin
cervicotomie anterioară.
La explorarea chirurgicală remarcăm o glandă tiroidă mărită de volum,
multiheteronodulară; retrolobar stâng două macroadenoame paratiroidiene, în poziţie
anatomică, ce se rezecă total. Explorând partea dreaptă a lojei tiroidiene, descoperim
două paratiroide de aproximativ 1cm diametru, în poziţie anatomică. Practicăm
tiroidectomia totală şi paratiroidectomie subtotală cu autoimplant paratiroidian drept
inferior pe pedicul vascular, în poziţie suprasternală. Am folosit pentru autotransplant
paratiroida cu aspect macroscopic cvasinormal, pe care am rezecat-o subtotal după
aducerea şi fixarea ei suprasternal în ţesutul subcutanat. Rezultatul histopatologic a
confirmat hiperplazia paratiroidiană la nivelul tuturor glandelor trimise (Fig. 1).

Fig. 1 Hiperplazie paratiroidiană difuză, aspect microscopic(col. HE).

În parenchimul tiroidian bilateral se observă numeroase focare tumorale cu
dimensiuni între 1 şi 7mm, infiltrative la periferie, cu arhitectură fie papilară, fie pur
foliculară, având papile şi foliculi tapetaţi de un epiteliu ce prezintă toate caracterele
nucleare ale carcinomului papilar tiroidian: nuclei măriţi de volum, clarificaţi,
incizuraţi, încălecaţi, cu nucleoli excentrici ataşaşi membranei nucleare (Fig. 2).
Postoperator evoluţia a fost favorabilă, nivelul PTH postoperator fiind 10 pg/ml;
tratamentul substitutiv cu calciu iniţial parenteral, ulterior per os a fost menţinut 28 de
zile, iar substituţia hormonală s-a efectuat cu Thyroxina 100mg/zi. Controalele efectuate
la 3 şi respectiv 6 luni au arătat o evoluţie bună, cu dispariţia pruritului şi ameliorarea
netă a durerilor osteoarticulare.
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Nivelul PTH ului seric s-a menţinut între 15- 30 pg/ml, iar valorile calcemiei au
fost cvasinormale sub un minim tratament substitutiv cu calciu per os.

Fig. 2 Microcarcinom papilar, aspecte nucleare: nuclei măriţi de volum, clarificaţi,
incizuraţi, încălecaţi, cu nucleoli excentrici ataşaşi membranei nucleare. (col. HE).

DISCUŢII
Adenoamele paratiroidiene se asociază frecvent cu diverse afecţiuni maligne, un
loc important între acestea ocupând carcinoamele tiroidiene diferenţiate şi în primul
rând carcinomul papilar.
Asocierea HPT renal (secundar sau terţiar) cu aceste tipuri de carcinoame
tiroidiene este citată mai rar în literatură, deşi există studii ce sugerează o frecvenţă
crescută a afecţiunilor maligne în rândul pacienţilor cu insuficienţă renală cronică,
comparativ cu populaţia generală [1]. Prevalenţa carcinomului papilar ocult la bolnavii
cu hiperparatiroidism renal se situează în jurul valorii de 2,5%, fiind mult inferioară
prevalenţei carcinomului papilar ocult citată de studiile europene autopsice (5 până la
9%); nu se poate susţine astfel o asociere „etiologică” a celor două afecţiuni [2,3].
Mecanismul patogenic al acestei asocieri nu este pe deplin elucidat, existând mai
mulţi factori implicaţi direct sau indirect în carcinogeneză. PTH în exces determină
proliferarea celulară la nivelul celulelor medulare sau hepatice in vivo sau al
limfocitelor T in vitro, iar 1,25 dihihidroxicolecalciferolul are un efect opus, suprimând
proliferarea şi stimulând diferenţierea celulară. În condiţile unui pacient cu boală renală
terminală acţiunea pro-tumorală a PTH nu este inhibată datorită deficienţei vitaminei D
[4], excesul de parathormon constituindu-se într-un real factor carcinogenic.
Un alt factor carcinologic incriminat este iradierea cervicală, care deşi nu este
prezentă în anamneza pacientului nostru, este cunoscută ca factor de risc pentru
cancerul tiroidian [4,5].
Alţi factori incriminaţi în carcinogeneză la pacienţii cu boală renală terminală
sunt excesul de calciu cu binecunoscutul său efect guşogen, excesul de calcitonină ca
răspuns la hipercalcemie, medicamente utilizate în tratarea HPT renal. Nu în ultimul
rând trebuie menţionată imunodeficienţa acestor pacienţi uremici, imunitatea fiind un
factor general acceptat, de apărare împotriva modificărilor neoplazice.
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Asocierea HPT renal cu leziuni tiroidiene nodulare documentate preoperator sau
descoperite intraoperator la palparea atentă şi consecventă a lobilor tiroidieni mobilizaţi,
constituie un argument pentru sancţiunea chirurgicală a tiroidei în acelaşi timp cu
paratiroidectomia, fie în forma unei istmlobectomiei în cazul leziunilor unilobare, fie a
unei tiroidectomii totale extra-sau intracapsulare dacă leziunile sunt difuz răspândite în
ambii lobi tiroidieni.
Examenul extemporaneu poate stabili uneori diagnosticul de malignitate dar
există situaţii în care acesta este neconcludent, diagnosticul definitiv fiind stabilit doar
prin analiza finală a piesei la parafină.
Tipul histologic de cancer tiroidian diferenţiat întâlnit cel mai frecvent în
asociere cu HPT renal este microcarcinomul papilar (pT1) [6]. Semnificaţia clinică a
acestor tumori este neclară, în majoritatea cazurilor fiind vorba de leziuni oculte
subcentimetrice, dar descoperirea lor fortuită cu ocazia paratiroidectomiei, impune
tiroidectomia totală [7,8].
CONCLUZII
Am prezentat cazul unui pacient cu hiperparatiroidism renal la care asocierea
unei tiroidectomii totale pentru o prezumtivă guşă polinodulară a relevat la examenul
histopatologic definitiv un microcarcinom papilar tiroidian multifocal. Descoperirea
unor leziuni nodulare tiroidiene cu ocazia unei paratiroidectomii pentru
hiperparatiroidism renal impune sancţiunea chirurgicală a tiroidei.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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CANCER GASTRIC ANTRAL LA ADULTUL TÂNĂR ASOCIAT
CU PSEUDOPOLIPOZĂ INTESTINALĂ ŞI ANEMIE
MACROCITARĂ PRECOCE POSTGASTRECTOMIE PREZENTARE DE CAZ
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HEMATOLOGICAL EVOLUTION OF A GASTRIC CANCER. CASE REPORT (ABSTRACT): The
gastric cancer is usually found in the older population and is associated, in long-term follow-up, with two
types of anaemia: microcytic and macrocytic. We present the case of a 21 year-old women with corporeal
gastric cancer treated by total gastrectomy, who further develops hemolytic anaemia, which normalize
after therapy. Immediately after chemotherapy, in short-term follow-up, she develops macrocytic
anaemia, corrected by vitamin B12 treatment. Another interesting founding is the discordance between
the macroscopic aspect of the surgical resection piece (duodenal polyps) and histopatologic aspect
(chronic inflammation).
KEY WORDS: GASTRIC CANCER, POST-GASTRECTOMY ANEMIA, INTESTINAL POLYPOSIS,
B12 HYPOVITAMINOSIS
Corespondenţă: Dr. Ciortescu Irina, Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iasi, B-dul
Independenţei, Nr. 1, Iaşi*.

INTRODUCERE
Cancerul gastric rămâne una din principalele cauze de mortalitate în lume. În
ţarile dezvoltate incidenţa cancerului gastric este în continuă scădere de la sfarşitul celui
de al doilea război mondial. Din 1996 a trecut pe locul doi ca şi cauză de deces
secundară cancerului, cu peste 600000 de decese pe an.Vârsta predilectă de diagnostic
se situează între 65 şi 74 de ani. Este mai frecvent la bărbati, raportul bărbaţi/femei fiind
între 1,5-4/1 [1].
Pacienţii cu polipoză adenomatoasă familială (sdr. Gardner) si cancer colorectal
ereditar nonpolipozic au risc crescut de dezvoltare a cancerului gastric, motiv pentru
care la aceştia se impune un screening endoscopic [2]. Tratamentul chirurgical este
singura modalitate curativă şi trebuie tentată la majoritatea pacienţilor. [3]
Anemiile cronice constituie probleme serioase şi frecvente la gastrectomizaţi.
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Studiile demonstrează că peste 50% din cei care au suferit o rezecţie gastrică
totală sau subtotală vor dezvolta un sindrom anemic, fie datorită deficitului de absorbţie
a fierului (anemii microcitare) fie ale vitaminei B12 şi acidului folic (anemii
macrocitare), fie mixte [4].
Deficitul de fier apare cel mai adesea prin lipsa acidului clorhidric şi dificultatea
disocierii fierului feric şi dizolvării mineralelor. Digestia cărnii, principala sursă de fier,
este îngreunată de lipsa acidului clorhidric. La pacienţii cu gastro-jejunoanastomoză
(Billroth II), by-pasul duodenului este cauza malabsorbţiei fierului, calciului şi acidului
folic [5].
Deficitul de vitamina B12 apare după 2-4 ani sau chiar mai mulţi post
gastrectomie datorită scăderii producţiei de factor intrinsec [6].
Tratamentul constă in suplimentări de fier feros in anemiile feriprive si vitamina
B12 si acid folic in cele macrocitare.
PREZENTARE DE CAZ
Prezentăm cazul unei paciente, M. A. în vârsta de 21 de ani, fără antecedente
heredocolaterale oncologice, care se adresează pe data de 30 martie 2010
Ambulatoriului Institutului de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, pentru dureri
abdominale difuze cu maxim de intensitate în epigastru, accentuate postprandial,
inapetenţă, scădere ponderală, 15 kg în 8 luni şi tranzit intestinal accelerat de
aproximativ o săptamână, pentru care primeşte tratament cu inhibitor de pompă de
protoni (IPP), rifaximina, probiotice, antispastice şi recomandarea de a reveni la control
peste 2 săptămâni.
Pe data de 13 aprilie 2010 revine declarând persitenţa aceleaşi simptomatologii
dar cu normalizarea tranzitului intestinal.
Examenul obiectiv a evidenţiat paloare sclerotegumentară, ţesut conjunctivoadipos slab reprezentat (BMI=17,8 kg/m2), uşoară hipotensiune arterială (TA=80/55
mmHg) şi abdomen sensibil la palpare în epigastru.
Bilanţul hematologic arată anemie hipocromă feriprivă (Hb=7,2g/dl, Ht=27,7%,
GR=3,93mil/mm3, VEM=70,5μ3, HEM=18,3pg/dl, Fe seric=12μg/dl). Bilanţul
biochimic hepatic, renal şi electrolitic a fost in limite normale. Anticorpii antiHelicobacter pylori (Hp) şi anticorpii anti-gliadina tip IgG (recomandaţi pentru
sindromul diareic si anemie) au fost în limite normale. Endoscopia digestivă superioară
pune in evidenţă o formaţiune vegetantă, dezvoltată circumferenţial pe mica curbura
gastrică, spre fata posterioară până la nivelul unghiului gastric, ulcerată şi friabilă. Se
efectuează biopsie de la acest nivel.
Radioscopia eso-gastro-duodenală descrie imagini lacunare la nivelul corpului
gastric si pe mica curbură, pînă la nivelul unghiului gastric, cu mucoasa duodenală
ocupată de numeroase formaţiuni lacunare, bine delimitate, cu dimensiuni de 1-3mm.
Ecografia abdominală nu decelează imagini metastatice la nivelul ficatului sau a
altor organe abdominale.
Coroborând examenele imagistice si anatomia patologică se pune diagnosticul
de: Neoplasm corp gastric. Anemie hipocromă feriprivă secundară. Denutriţie proteincalorică.
Pe parcursul internării primeşte tratament cu fier injectabil, antalgice şi hidratare
parenterală. După echilibrare se îndrumă către Clinica Chirurgicală pentru intervenţie
chirurgicală.
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În perioada 19 aprilie – 5 mai este internată în Clinica I Chirurgie a Spitalului
„Sf. Spiridon”, unde se practică laparotomie exploratorie care evidenţiază formaţiunea
tumorală gastrică, localizată în corp şi antrum (Fig. 1). Se efectuează gastrectomie totală
cu anastomoză eso-jejunala in Y „a la Roux”, visceroliză şi drenaj. La nivelul
duodenului şi jejunului se observă multiple formaţiuni polipoide pe toată suprafaţa
mucoasei (Fig. 2).

Fig. 1 Aspect macroscopic al piesei de rezecţie şi pe secţiune

Fig. 2 Aspecte intraoperatorii: multiple
formaţiuni polipoide pe toată suprafaţa
mucoasei

Examenul anatomo-patologic descrie carcinom gastric de tip difuz cu ”celule în
inel cu pecete” ce asociază focare de carcinom coloid, tumoră ce infiltrează peretele
gastric în totalitate, cu largă penetrare în mezou şi cu focare de penetrare a seroasei;
invazie vasculară şi perineurală prezentă, ganglionii de pe mica si marea curbură cu
metastază carcinomatoasă; fragment duodenal cu marcată inflamaţie cronică foliculară
cu centri germinativi-duodenită cronică foliculară; fragment de mucoasă jejunală cu
focare de inflamaţie cronică, edem, congestie şi hemoragie în submucoasă.
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Evoluţia pe parcursul internării este grevată de apariţia unei pneumonii asociată
cu leucopenie severă (GA=1300/mm3), care a fost tratată cu Linezolid şi Sulperazonă,
cu evoluţie ulterioară favorabilă.
Diagnosticul final a fost de Neoplasm gastric T4N3M0. Anemie secundară.
Caşexie neoplazică. Pneumonie nozocomială. Leucopenie severă şi Duodenită cronică
foliculară. La externare, se recomandă dispensarizare oncologica cu posibilitatea
efectuării chimioterapiei şi monitorizare în serviciul de gastroenterologie pentru
continuarea tratamentului, în contextul clinic actual (gastrectomie totală).
Controlul oncologic efectuat temporizează efectuarea chimioterapiei datorită
prezenţei anemiei şi leucopeniei.
În perioada 12 mai – 25 mai este internată la Institutul de Gastroenterologie şi
Hepatologie Iaşi cu stare generală influenţată, astenie fizică, paloare sclero-tegumentară,
tuse neproductivă şi febră.
Hematologic se remarcă sindrom anemic sever (Hb=4g/dl, Ht=14%), cu indici
eritrocitari în limite normale (VEM=81μ3, HEM=23pg/dl), cu reticulocitoză,
(reticulocite=6%) şi Fier seric normal (Fe=222μg/dl) cu leuco-trombocitopenie
(GA=2880/mm3, Trombocite=107.000/mm3), bilirubina totală crescută (Bilirubina
totală=2,2 mg%), pe seama fracţiei indirecte (Bilirubina indirectă=1,9mg%), LDH
foarte crescut (=1313 UI/l), aspect sugestiv pentru diagnosticul de anemie hemolitică.
Pacienta urmează tratament cu Metilprednisolon 125 mg/zi i.v., Filgrastim 24
MU/zi, nutriţie parenterală cu evoluţie favorabilă, cu ameliorarea sindromului anemic
(Hb=9,1g/dl, Ht=30%, Reticulocite=4%) şi normalizarea leuco-trombocitopeniei şi a
nivelului LDH (665 UI/l).
Diagnosticul a fost de Anemie hemolitică. Gastrectomie totală pentru neoplasm
gastric. Malnutriţie protein-calorică cu recomandarea începerii chimioterapiei în Clinica
Oncologie Iaşi.
Se efectuează 2 cure de Oxaliplatin 120 mg la interval de 3 săptămâni,
Capecitabină 1 lună per os, apoi intravenos, asociate cu Eritropoetină 40.000 UI.
Evoluţia este iniţial favorabilă după care apare din nou astenia fizică marcată
motiv pentru care pacienta se interneză în perioada 9 august – 16 august în Institutul de
Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, cu anemie macrocitară (Hb=6,8g/dl, Ht=20%,
VEM=120μ3, HEM=40pg/dl), deficit de vit. B12 în sânge (vitamina B12=59pg/dl,
normal=191-663pg/ml), cu valori normale ale acidului folic (folaţi serici=16ng/dl,
normal=14,6-18,7ng/ml), uşoară leucopenie (GA=3380/mm3), reticulocitele, fierul seric
şi trombocitele fiind in limite normale (Reticulocite=2,9%, Fier seric=161μg/dl,
Trombocite=221.000/mm3). Se efectuează colonoscopia care este normală şi endoscopia
digestivă superioară, care nu evidenţiază recidiva.
Diagnosticul final a fost de Anemie macrocitară prin hipovitaminoză de B12,
Neoplasm gastric operat chimiotratat (gastrectomie totala) şi malnutriţie proteincalorică.
Evoluţia sub tratament cu vitamina B12 parenteral, KCl 1g/zi per os, Filgrastim
30 MU s.c. şi Eritropoetină 30.000 UI a fost favorabilă, cu criză reticulocitară prezentă
(reticulocite=6,6%) şi ameliorarea sindromului anemic
Evaluarea după 6 şi 12 luni de tratament cu vitamina B12 şi chimioterapie arată
absenţa recidivei, normalizarea hemogramei, creşterea în greutate, stare generală bună.
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DISCUŢII
Am prezentat cazul unei paciente de 21 ani, fără antecedente heredocolaterale
neoplazice, diagnosticată cu cancer gastric antral, la care anemia macrocitară prin
hipovitaminoză B12 a apărut precoce (4 luni) postgastrectomie totală şi care asociază
pseudopolipoză intestinală.
Vârsta tânără se asociază cu neoplasmul gastric la persoanele cu antecedente
familiale neoplazice, cu sindroame de polipoză intestinală familială sau sindrom Lynch,
aspecte neîntâlnite la pacienta noastră. Este de menţionat totuşi faptul că despre familia
tatălui relaţiile date au fost minime, tânăra fiind crescută doar de mamă.
Sindromul dispeptic este manifestarea clinică principală în cancerul gastric,
având ca şi caracteristică lipsa de răspuns la tratamentul cu inhibitori de pompă de
protoni (IPP) şi scăderea ponderală. În cazul prezentat, tratamentul cu IPP nu a dus la
ameliorarea simptomelor, iar scăderea ponderală a fost semnificativă. Vârsta tânără,
absenţa antecedentelor familiale neoplazice şi sindromul diareic ne-au făcut să
suspicionăm iniţial o boală celiacă şi nu o leziune malignă. Endoscopia digestivă
superioară este investigaţia de elecţie care se impune în faţa unei dispepsii cu semne de
„alarmă”, indiferent de vârstă.
Anemia feriprivă se întâlneşte frecvent la pacienţii cu neoplasm gastric,
explicată prin sângerarea tumorală, şi reprezintă o indicaţie absolută pentru endoscopia
digestivă superioară la pacienţii cu sindrom dispeptic, indiferent de vârstă şi
antecedente. Pacienta a prezentat anemie feriprivă de la internare, pentru care prima
supoziţie de diagnostic a fost tot boala celiacă (diaree, dureri abdominale, anemie
feriprivă).
Intraoperator particular a fost decelarea polipozei intestinale (zeci de polipi sesili
în duoden şi jejun), care a ridicat suspiciunea unui sindrom de polipoză familială.
Această supoziţie a fost însă infirmată de examenul anatomopatologic care a arătat
natura inflamatorie a cestor formaţiuni polipoide (pseudopolipi). Pentru a nu avea nici
un dubiu asupra naturii polipilor intestinali, postoperator s-a efectuat şi un examen
colonoscopic care a fost în limite normale. Astfel, diagnosticul de polipoză familială nu
se poate susţine. Rămâne ca problemă neelucidată cauza acestei pseudopolipoze
intestinale, care s-a evidenţiat şi la investigaţiile endoscopice efectuate postoperator.
Infecţiile respiratorii nozocomiale postoperatorii se întâlnesc de obicei la
vârstnici şi taraţi. În cazul nostru ne-am aflat în faţa unei paciente tinere care a prezentat
o pneumonie nozocomială cu leucopenie, care atestă o stare de imunosupresie asociată
cu leziunea neoplazică. S-a suspicionat o posibilă supresie medulară paraneoplazică sau
chiar infiltrare neoplazică medulară, totuşi răspunsul bun la tratamentul antibiotic a
făcut puţin probabilă această ipoteză.
O problemă de diagnostic a reprezentat-o anemia severă acută hemolitică
apărută la 1 lună postoperator. Ne-am gândit din nou la un sindrom paraneoplazic sau la
o hemoliză infecţioasă. Evoluţia favorabilă sub tratament cu corticoizi, recuperarea
rapidă, au înclinat mai mult balanţa spre a doua supoziţie.
Am decis tratamentul citostatic în ciuda complicaţiilor infecţioase şi a
sindromului anemic, după reechilibrare hematologică cu sânge având în vedere vârsta
foarte tânără a pacientei şi stadiul T4N3 postoperator. Cele două cure de Oxaliplatin la 3
săptămâni şi Capecitabină per os 1 lună au fost relativ bine tolerate clinic şi
hematologic, în asociere de eritropoetină.
Surprinzătoare a fost apariţia anemiei de tip macrocitar, cu valori normale ale
fierului seric, fără reticulocitoză, la 4 luni postoperator, pentru care pacienta a fost din
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nou spitalizată. O explicaţie firească ar fi fost malabsorbţia de folaţi având în vedere
anastomoza esojejunală cu şuntarea duodenului şi o eventuală contaminare bacteriană a
intestinului subţire în condiţiile aclorhidriei postgastrectomie totală. În acest sens am
dozat acidul folic în sânge care a prezentat valori normale.
A doua cauză de macrocitoză o reprezintă deficitul de vitamina B12, care s-a
dovedit a fi prezent la pacienta noastră (valorile vitaminei B12 în sânge au fost scăzute).
Am avut astfel explicaţia anemiei macrocitare: hipovitaminoza B12, dar nu şi cauza
acesteia.
Metabolismul vitaminei B12 este complex şi implică: secreţia de acid clorhidric
necesară desfacerii vitaminei de proteinele animale, secreţia proteinei R de către
celulele salivare şi parietale care leagă vitamina B12 şi o transportă în duoden, secreţia
de factor intrinsec de către celulele parietale gastrice, secreţia pancreatică care
eliberează vitamina B12 de proteina R în duoden permiţând legarea acesteia de factorul
intrinsec, integritatea ileonului terminal unde are loc absorbţia vitaminei B12 [6].
Deficitul de vitamina B12 apare la pacienţii cu gastrectomie totală după 4-5 ani,
datorită malabsorbţiei acesteia ca urmare a absenţei factorului intrinsec, timp în care se
consumă rezervele hepatice. În condiţiile unor rezerve hepatice de vitamina B12 scăzute
pregastrectomie, explicabile prin afectarea uneia din multiplele verigi ale
metabolismului vitaminei B12, deficitul poate apare şi precoce postgastrectomie.
Adachi S et all [7] , într-un studiu pe 135 pacienţi gastrectomozaţi total pentru
cancer gastric găsesc un deficit de vitamina B12 documentat serologic la 31 dintre
subiecţi (23,48%). La 5 dintre pacienţi deficitul de vitamina B12 s-a constatat precoce,
în primul an, la 7 în al doilea an şi la 3 în al treilea an iar la restul subiecţilor după 5 ani.
În cazul nostru deficitul de vitamina B12 s-a constatat precoce postgastrectomie
totală (4 luni), cauza nefiind cu siguranţă lipsa factorului intrinsec, în condiţiile în care
leziunea gastrică nu a avut localizare fundică, care să evolueze pe fondul unei gastrite
atrofice de tip A. O explicaţie plauzibilă ar fi existenţa unui deficit de vitamina B12
anterior gastrectomiei, macrocitoza fiind mascată de sângerarea cronică din tumoră care
a dus la un aspect de anemie feriprivă.
Neoplasmul gastric se dezvoltă în condiţii de aclorhidrie ceea ce concură la un
deficit de absorbţie al vitaminei B12, pacienţii cu cancer gastric până la momentul
diagnosticului urmează perioade lungi tratament cu IPP pentru sindromul dispeptic şi
evită carnea ceea ce face ca rezervele de vitamina B12 să fie scăzute. Pentru a preveni
instalarea unei hipovitaminoze B12 precoce postgastrectomie ar fi indicată dozarea
acesteia în ser înaintea actului operator, chiar dacă aspectul anemiei la momentul
diagnosticării cancerului este de tip feripriv.
Absorbţia vitaminei B12, legată de factorul intrinsec, se face în ileonul terminal.
Noi nu am avut relaţii despre aspectul ileonului terminal deoarece nu am efectuat
examenul intestinului subţire cu viedeocapsula şi nici nu am reuşit instrumentarea
acestuia la examenul colonoscopic.
Am decis iniţierea tratamentului cu vitamina B12 parenteral, deoarece deficitul
acesteia a fost cert dovedit prin dozarea serologică, deşi există studii care sugerează
efectul nociv al acesteia la pacienţii cu afecţiuni maligne. Evoluţia clinică după
încărcarea cu vitamina B12 parenterală a fost favorabilă, cu normalizarea hemoglobinei
şi a nivelului de vitamina B12 în sânge.
Datele recente demonstrează posibilitatea tratării deficitului de vitamina B12
postgastrectomie cu preparate administrate pe cale orală sau nazală în doze mari [6],
făcând tratamentul mai uşor de tolerat.
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Explicaţiile ar fi că după gastrectomie factorul intrinsec poate fi produs şi în
duoden şi în jejun, şi că există un sistem alternativ al absorbţiei vitaminei B12,
independent de factorul intrinsec, prin difuziune pasivă de-a lungul intestinului [8].
Anemia macrocitară ca sindrom paraneoplazic ar fi trebuit să existe încă de la
început, şi mai mult s-ar fi remis după rezecţia completă a tumorii şi chimioterapie,
astfel încât această ipoteză este puţin probabilă.
În literatură anemia macrocitară prin deficit de vitamina B12 se descrie în
asociere cu cancerul gastric cu localizare fundică, dezvoltat pe fondul gastritei atrofice
tip A, la pacienţii vârstnici cu anemie Biermer [9,10]. La pacienţii cu leziune gastrică
antrală, anemia macrocitară prin deficit de vitamina B12 apare tardiv, la 4-5 ani după
gastrectomie totală datorită absenţei factorului intrinsec. Din acest punct de vedere
cazul prezentat este particular; anemia macrocitară prin deficit de vitamina B12 a apărut
la o pacientă tânără cu neoplasm antral, la 4 luni după gastrectomie totală, cel mai
probabil datorită rezervelor hepatice de vitamina B12 reduse preoperator.
Particulară pentru acest caz este asocierea cu pseudopolipoza intestinală, a cărei
explicaţie rămâne încă necunoscută şi prezenţa a trei tipuri de anemie: feriprivă (în
momentul diagnosticului), hemolitică (postoperatorie precoce) şi macrocitară la 4 luni
postgastrectomie totală.
CONCLUZII
Cancerul gastric nu este frecvent la adultul tânăr (decada 2-3 de viaţă) fără
antecedente familiale neoplazice. Sindromul dispeptic non-responder la tratamentul cu
IPP, asociat cu scădere ponderală şi anemie obligă la efectuarea unei endoscopii
digestive superioare, indiferent de vârsta pacientului şi de antecedentele familiale.
Anemia feriprivă este frecvent întâlnită în cancerul gastric datorită sângerării
tumorale. Anemia pernicoasă însoţeşte de obicei cancerul gastric cu localizare fundică,
dezvolatat pe fondul unei gastrite atrofice autoimune. Deficitul de vitamina B12 poate
apare precoce, în cursul primului an post gastrectomie, datorită unei malabsorbţii
preexistente, nelegate de factorul intrinsec.
Supravegherea pacienţilor postgastrectomie pentru deficitul de fier, acid folic şi
vitamina B12 trebuie să înceapă precoce. Tratamentul enteral de substituţie cu fier, acid
folic şi vitamina B12 trebuie prescris de rutină la toţi pacienţii gastrectomizaţi total. În
faţa unei anemii macrocitare dozarea folaţilor şi vitaminei B12 în sânge tranşează
diagnosticul.
Cazul prezentat are ca particularitate prezenţa anemiei macrocitare prin deficit
de vitamina B12 apărută precoce postgastrectomie totală pentru cancer gastric antral, cu
răspuns favorabil la tratamentul parenteral de substituţie.
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REZECŢIA ANTERIOARĂ JOASĂ DE RECT CU EXCIZIE
TOTALĂ DE MEZORECT – TEHNICĂ
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LOW ANTERIOR RESECTION OF THE RECTUM WITH TOTAL MESORECTAL EXCISION.
SURGICAL - TECHNIQUE (ABSTRACT): Local recurrence after surgery for rectal cancer remains a
major issue for all surgeons who treat these disorders. RJ Heald has shown that there are lymph nodes
metastasis in mesorectum, distal to rectal tumor. This is the reason why, for inferior and middle rectal
tumour, total mesorectal excision should be performed as a routine. The key to this intervention consists
in a sharp and meticulous dissection around the fatty mesorectum, without breaking the mesorectal fascia.
Special attention should be paid on colorectal anastomosis, this could be performed stapled or handsewn.
Defunctioning ileostomy must be accepted by the patient and the surgeon, considering the potential septic
risk in the event of a fistula.
KEY WORDS: TOTAL MESORECTAL EXCISION, RECTAL CANCER, SURGICAL TECHNIQUE
Corespondenţă: Dr. Iulian Radu, medic specialist chirurgie generala, asistent universitar, Clinica III
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INTRODUCERE
În 1982, R.J.Heald publică articolul „The mesorectum in rectal cancer – the clue
to pelvic recurrence?” în care demonstrează prezența de celule tumorale în mezorect,
distal de tumora primară. Această observație sugera că recidivele pelvine sunt datorate
neextirpării mezorectului distal de tumoră care conține metastaze ganglionare. Astfel,
este introdus conceptul de rezecție anterioară joasă de rect cu excizie totală de mezorect
reprezentând extirparea în bloc a rectului și a țesutului celulolimfoganglionar care îl
înconjoară printr-o disecție minuțioasă fără a produce breşe în fascia mezorectului.
Scopul principal al exciziei totale a mezorectului este acela de a reduce cât mai mult
recidivele locale după rezecțiile rectale pentru cancer. Totodată, se coboară nivelul la
care se poate face rezecție pentru un neoplasm rectal în detrimentul exciziilor
abdominoperineale.
INDICAŢII
Rezecția anterioară joasă de rect cu excizie totală de mezorect (RA cu EMT)
este indicată în tumorile maligne rectale ampulare mijlocii și inferioare. În ceea ce
privește tumorile rectale ampulare superioare și ale joncțiunii rectosigmoidiene, rezecția
anterioară de rect se asociază cu o excizie parțială a mezorectului prin transecția
mezorectului distal la cel puţin 5 cm de leziunea tumorală [1].
*
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PREGĂTIREA PREOPERATORIE
Atunci când se intenționează efectuarea unei anastomoze colorectale sau a unei
anastomoze coloanale, pregătirea colonului are un rol important. Colonul va fi pregatit
mecanic, prin administrarea de soluții purgative și biologic prin administrarea de
antibiotice care nu se resorb, rămân în lumenul digestiv și scad virulența florei
microbiene. Există autori care susțin că pregatirea mecanică a colonului nu influențează
rata complicațiilor postoperatorii [2,3].
POZIŢIA PACIENTULUI
Pacientul este așezat în poziţia Lloyd-Davis (Fig.1) iar masa de operație este în
Trendelenburg „exagerat” pentru a facilita accesul în timpul intervenției. Pacientului i se
poziționeză o sondă urinară înainte de intervenția propriu-zisă sau un sondaj vezical
intraoperator suprapubian prin spațiul Retzius prevenind astfel neajunsurile unui sondaj
pe cale uretrală [4].

Fig. 1 Poziția pacientului
(colecția Prof. Dr. V. Scripcariu)

TEHNICA OPERATORIE

Calea de abord se realizează printr-o incizie pubo-supraombilicală care poate fi
prelungită cranial până la apendicele xifoid. După efectuarea laparotomiei, se continuă
cu explorarea cavitații abdominale pentru depistarea leziunilor secundare hepatice sau
elementelor de carcinomatoză peritoneală. Se izolează apoi câmpul operator prin
învelirea anselor de intestin subțire în câmpuri moi abdominale și fixarea lor în
abdomenul superior.
După tracționarea sigmoidului de către ajutor, operatorul secționează cu cauterul
aderențele congenitale dintre sigmoid și peritoneul parietal din fosa iliacă stângă
pătrunzându-se în planul preureteral pe partea stângă. Se secționează apoi peritoneul la
cativa milimetri posterior de baza mezosigmei pe partea dreapta, „white line” (Fig. 2).
Astfel, disecţia se va face într-un plan embrionar fiind favorizată de tracțiunea aplicată
asupra mezosigmei. Disecția progresează până se întâlnesc nervii hipogastrici, moment
în care, în mod obisnuit apare și ureterul. Acest plan, anterior de nervii hipogastrici este
urmărit în disecția care progresează distal până în momentul în care se ajunge la planul
dintre fascia mezorectului si fascia presacrată [4].
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Din acest moment se va progresa cranial și se va realiza ligatura separată, a
arterei mezenterice inferioare la aprox 1-2 cm de origine, cu grija de a nu leza nervii
hipogastrici la acest nivel [5], cât și a venei mezenterice inferioare la marginea
inferioara a pancreasului. Se vor preleva ganglionii prezenti la nivelul originii vaselor
mezenterice, acestia fiind ganglionii apicali, prezența metastazelor ganglionare la acest
nivel făcând diferența între stadiul Dukes C1 și C2.

Fig. 2 Secționarea peritoneului de la baza mezosigmei
(colectia Prof. Dr. V. Scripcariu)

Mobilizarea colonului stâng se face până la nivelul unghiului splenic al
colonului, se va mobiliza și unghiul splenic daca nu avem un sigmoid destul de lung
pentru a realiza o anastomoză fără tensiune.
În situația unui sigmoid „generos”, secționarea arterei mezenterice inferioare se
va face sub originea arterei colice stângi iar secționarea mezoului se face, fie la nivelul
sigmoidului, fie la nivelul jonctiunii colon descendent – sigmoid in funcție de lungimea
sigmoidului.
După secționarea colonului si închiderea capetelor în bursă sau cu stapplerul
linear se va trece la disecţia mezorectului. Marea majoritate a autorilor recomandă ca
disecția mezorectului să înceapă cu porțiunea sa posterioară (Fig. 3). Exercitarea unei
tracțiuni anterioare asupra rectului va expune planul dintre mezorect și fascia presacrată
cu nervii hipogastrici imediat înaintea acesteia. Disecția se face cu răbdare folosind
electrocauterul („sharp dissection”) fără a se pătrunde în fascia mezorectului, ceea ce ar
duce la o posibilă „contaminare” a câmpului operator cu celule tumorale din limfaticele
mezorectului. Totodată, este important de evitat lezarea nervilor hipogastrici sau a
fasciei presacrate Waldayer, incident ce ar putea da hemoragii neplăcute și destul de
dificil de stăpânit. Disecția posterioară va progresa, fiind definitivată prin secționarea
ligamentului sacrorectal tot cu ajutorul cauterului.
Disecția laterală se va face prin tracțiunea rectului ascendent și de parte opusă
zonei mezorectului unde se lucrează, concomitent cu aplicarea unei valve ce va
tracționa tesuturile în direcție opusă tracționării rectului. Se va expune astfel planul de
disecție, progresia în acest plan avascular evitând lezarea structurilor nervoase și
vasculare.
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Nu se vor căuta sau diseca arterele rectale mijlocii, gesturi ce predispun la
lezarea nervilor parasimpatici. Hemoragiile apărute după secționarea rectalelor mijlocii
pot fi stăpânite prin cauterizarea acestora, folosind pense de cauter lungi.
Anterior, peritoneul este incizat imediat înainte fundului de sac Douglas
(rectouterin/rectovezical). Disecția anterioară va fi facilitată de tracțiunea rectului spre
posterior și în jos iar vezica urinară sau uterul este retractat cu o valvă lată și lungă,
pentru a oferi un câmp vizual cât mai larg operatorului (Fig. 4). La acest nivel, disecția
se va efectua anterior fasciei Denonvillier [6], pericolul în aceasta zona de disectie fiind
lezarea ureterelor, prostatei, veziculelor seminale sau a vaginului. Disecția rectului și a
mezorectului va fi finalizata în momentul în care se ajunge la planșeul pelvin, la acest
nivel rectul arată ca un tub muscular denudat. Se vor plasa două linii de sutura pe rect,
imediat deasupra canalului anal, cu staplerul linear. Sutura proximala se va pozitiona la
distanta de tumora rectală dar să permită și poziționarea liniei distale de sutură pe bontul
rectal cât și secționarea rectului între cele doua linii de sutură [4]. În prezent, există
staplere curbe, forma acestora facilitând pătrunderea în pelvis. Acestea pot realiza două
linii de sutura și secționa între aceste suturi.

Fig. 3 Disecția posterioară a mezorectului
(colectia Prof. Dr. V. Scripcariu)

Fig. 4 Disecția anterioară a mezorectului
(colectia Prof. Dr. V. Scripcariu)

Secționarea mezocolonului se va face astfel încât să se păstreze suficient colon
pentru evitarea efectuarii unei anastomoze coloanale în tensiune, tinând cont de
lungimea sigmoidului cât și de dispozitia vaselor din mezocolon. După secționarea
rectului și a colonului se va extrage piesa de rezecție iar câmpul operator din pelvis va fi
spălat cu soluție salină sau soluție de betadine diluată 1/10. Acest lavaj are rolul de a
îndepărta eventualele celule tumorale rezultate în urma manipulării rectului cu tumoră,
aceste celule putând sta la baza recidivelor locale [7].
Pentru efectuarea anastomozei mecanice colorectale joase, ajutorul va
introduce un stapler circular prin canalul anal, tija acestuia va avansa cât mai aproape de
mijlocul liniei de sutură mecanică. În capătul colonic secționat, se va introduce
porțiunea detașabilă a staplerului circular, în jurul tijei acestei porțiuni se va realiza o
bursă cu un fir monofilament 2.0. Anastomoza se va realiza prin cuplarea celor doua
porțiuni ale staplerului, armarea si acționarea acestuia (Fig. 5). Se va avea grijă ca în
linia de sutură mecanică să nu se interpună mezoul colonic sau alte structuri vecine iar
colonul să nu se răsusească în timpul manipulării.
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Se va verifica dacă cele doua inele (de la cele doua segmente, rectal si colonic)
rezultate in urma efectuării anastomozei mecanice sunt integre. Etanşeitatea
anastomozei se poate controla prin “inundarea” cu betadine a pelvisului urmată de
introducerea de aer prin anus.

Fig. 5 Pregătirea capătului colonic și efectuarea anastomozei mecanice
(colectia Prof. Dr. V. Scripcariu)

Anastomoza colorectală se poate efectua și manual (Fig. 6) După definitivarea

Fig. 6 Anastomoza colorectala efectuată manual
(colecţia Prof. Dr. V. Scripcariu)

disecției, pe măsură ce se secționează peretele anterior al rectului se trec firele ce vor fi
folosite la planul anterior al anastomozei. Acest artificiu tehnic este necesar, știindu-se
faptul că secționarea rectului inferior este urmată de retractarea acestuia ceea ce face
dificilă identificarea în bune condiții a peretelui anterior rectal. Se secționează și
peretele posterior rectal, efectuarea planului posterior al anastomozei colorectale fiind
următorul timp.
Se vor trece fire separate, la 3 mm distanță, aceste fire fiind 2.0 sau 3.0, greu
rezorbabile. După ce se definitiva tranșa posterioară a anastomozei, firele care sunt
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trecute prin peretele anterior rectal vor fi trecute și prin colon, prin strângerea acestora
se va finaliza și tranșa anterioară a anastomozei.
Având în vedere neajunsurile unei eventuale fistule anastomotice colorectale
joase, se recomandă efectuarea unei ileostomii laterale, la aproximatix 30 de centimetri
de valvula ileocecală cu toate că aceste stome, chiar și tempoare, poartă riscul unor
complicații și au implicații asupra calității vieții [8].
Cavitatea pelvină se va drena cu două tuburi iar peretele abdominal se va închide
în planuri anatomice.
Evaluarea tratamentului chirurgical se va face de către anatomopatolog prin
examinarea piesei de rezecție, evaluare ce va aduce și date asupra riscului de recidivă în
funcție de calitatea actului chirurgical [9-11].
CONCLUZII
Tehnica rezecției anterioare de rect cu excizie totală de mezorect presupune
timpi laborioși efectuați cu minuțiozitate. Cunoașterea acestui procedeu chirurgical este
necesară pentru toți chirurgii care sunt angrenați în secvența chirurgicala a tratamentului
cancerului rectal. Atât rata recidivelor locale cât și calitatea vietii sunt influențate de
calitatea actului chirurgical ceea ce face din chirurgia oncologica a rectului o chirurgie
pretențioasă ce trebuie efectuată de persoane antrenate.
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HEMORRHOIDAL DISEASE THROUGHOUT HISTORY (ABSTRACT): In this
paper are reviewed knowledge about hemorrhoids from antiquity, to the Middle Ages
and to this day and treatments used over time. Here are mentioned some of the key
personalities who have suffered from hemorrhoids and when they become
symptomatic, which may have influenced world history.

BOALA HEMOROIDALA
DE-A LUNGUL ISTORIEI…

KEY WORDS: HEMORRHOIDS; HISTORY; KEY PERSONALITIES.

IN ANTICHITATE…

“Este suficient un singur hemoroid
inflamat pentru ca cel mai calm sef de stat
sa se indispuna si sa declanseze un
razboi atomic…”



(G.Dormann “Le bal du dodo”)





IN EVUL MEDIU…


In aceasta perioada, termenul de “hemoroid”
era denaturat si chiar poetizat (din pudoare?!)



AMBROISE PARÉ(1517-1590): denumirea ar
proveni de la numele unui sarpe “hemorroïs”,
a carui muscatura determina cresterea fluxului
sanguin la nivel anal.

HIPPOCRATE: dilatatiile venoase sunt
constituite din toate rezidurile organismului,
permitand evacuarea pleureziei,
flegmoanelor si pustulelor
GALIEN: hemoroizii impiedeca aparitia gutei
si durerilor articulare avand o functie
purificatoare
STAHL: hemoroizii sunt vene aurite, care
purifica organismul

UN PORTRET PARTICULAR…
“Este impunator sau mai degraba slab, are o
tenta plumburie-galbuie, vene bine
reliefate la nivelul bratelor. Este brunet si
in privirea sa anima un foc sumbru. Este
violent, manios, pasional. Sufera de
constipatie si adesea de flatulenta.”
(Montègre ,1819)
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DIN TRATAMENTELE VREMII…

DIN TRATAMENTELE VREMII…

REGULI IGIENO-DIETETICE:
 Bolnavii nu trebuie sa se aseze pe o banca din
piatra sau marmura neagra; sa nu stea pe iarba
verde sau pamant umed
 Sa evite vinul, dezmatul, furia si miscarile
violente (James,1748)
 Sunt incurajate la o astfel de persoana starea
optimista si buna dispozitie
 Sa evite consumul de branza de Roquefort
(Mollière, 1872)

TRATAMENTE TOPICE:
 Egiptenii - supozitoare,pomezi (unele ingrediente
nu au fost identificate nici astazi)





Medicii lui Alexandru cel Mare recomandau
sange de taur, precum si o lotiune din tamaie,
mir, sofran, galbenus de ou si ulei de trandafir
Ambroise Paré - fiertura de ceapa si bila de bou
De Montègre - usturoi

DIN TRATAMENTELE VREMII…

DIN TRATAMENTELE VREMII…

TRATAMENTE per os:
 Tinctura de coacaze
 Decoct din flori de tei
 Suc de rodii
 Sirop de violete
 Sirop de lamaie
In hemoragii se prescria: -oxid de fier
-sofran
-pilitura de fier

CAUTERIZARILE
 Inca din vremea lui Hippocrate, fierul incins a fost
folosit in tratarea hemoroizilor; metoda a fost larg
utilizata pana in sec.XIX.
LIPITORILE
 Intr-o lucrare din sec.XVIII sunt recomandate,
provocand o leziune mai mica, ce se vindeca mai
usor. Se aplica o lipitoare pe fiecare hemoroid
pana ce aceasta cadea.
Insusi Napoleon a folosit aceasta metoda.

OBIECTE “MAGICE”

SFINTI PROTECTORI









Piatra albastra de India
Corn de taur negru
Blana de iepure



Aceste tehnici folosite de unii “vraci” au fost
renegate de adevaratii medici incepand cu sec.XVIII
Montègre declara: ”sunt o rusine a umanitatii caci
daca vindeca, ele atesta ignoranta noastra, iar daca
nu, arata credulitatea noastra”
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Cel mai celebru este Sf. Fiacre (600-670),
protectorul gradinarilor. Acesta acuzat de
vrajitorie merge la Ep. Faron pentru a se
disculpa. Asteptand mai multe zile in fata unei
biserici, piatra pe care statea s-a inmuiat, luand
forma corpului sau. Ulterior s-a raspandit rapid
vestea privind puterea tamaduitoare a pietrei.
Iarba Sf. Fiacre - tamaduitoare a gutei,
hemoroizilor, furunculelor
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PERSONALITATI CU PROBLEME…

PERSONALITATI CU PROBLEME…

Charles Quint

Eléonore d’Aquitaine

A fost aproape de a
realiza un vis stravechi pacea intre statele
Evului Mediu.
Cronicarii vremii au
mentionat ca si el
suferea de crize
hemoroidale.

Regina Eléonore, sotia lui
Charles VII si apoi sotia
lui Henric II
(cauza unui razboi
celebru intre
Franta si Anglia).
Prezenta pusee
hemoroidale catameniale.

PERSONALITATI CU PROBLEME…

PERSONALITATI CU PROBLEME…

Ludovic al XI-lea

Copernic

Avea sub celebra sa
palarie o medalie de la
Dauphine, pentru a
evita puseele acute,
extrem de dureroase
care il indispuneau.

Autorul teoriei
heliocentrice, a decedat
in 1543,
probabil datorita unei
hemoragii consecutive
exciziei hemoroizilor

PERSONALITATI CU PROBLEME…

PERSONALITATI CU PROBLEME…
Cardinalul Richelieu

Martin Luther

Din spusele lui Voltaire,
suferea de constipatie
cronica si prezenta
crize hemoroidale.
El, insusi a fost la
relicvele Sf. Fiacre
pentru a se vindeca.

Conform unei scrisori
adresate prietenului sau
Justus Jonas,
prezenta frecvente si
neplacute crize
hemoroidale.
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PERSONALITATI CU PROBLEME…

PERSONALITATI CU PROBLEME…
Brahms



Puseele acute l-au
determinat pe Bramhs sa se
opereze in 1880.
Hemoroidectomia a fost
realizata chiar de marele
chirurg Billroth;
In aceeasi perioada a
compus “Uvertura tragica”,
titlul ei fiind inspirat din
suferintele post-operatorii
ale compozitorului.



PERSONALITATI CU PROBLEME…

PERSONALITATI CU PROBLEME…

Napoleon Bonaparte

Oare o criza
hemoroidala sa-l fi
privat pe imparatul
Bonaparte de
legendarul sau spirit
de lupta in
infrangerea de la
Waterloo?

Se trata cu comprese
imbibate in acetat de Pb
10% (“eau blanche”).
In 1815 la intoarcerea
pe Insula Elba prezenta
certe pusee
hemoroidale, deoarece
nu se putea urca pe cal
si se deplasa cu trasura.

PERSONALITATI CU PROBLEME…

PERSONALITATI CU PROBLEME…




Compozitori
Giacomo Meyerbeer
Gustav Mahler
Hemoroizi sangeranzi
Scriitori
Ernest Hemingway : spre sfarsitul vietii suferea
de probleme renale, depresie, infectie cu antrax
si… hemoroizi (picatura ce a umplut paharul?)

In aprilie 1939 prim ministrul japonez
Fumimaro Konoye nu a participat la o
importanta intrunire din cauza unei crize
hemoroidale. La aceasta intrunire s-a
discutat propunerea de pace a SUA. Lipsa
premierului se pare ca a determinat
intrarea Japoniei in razboi.
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In 1978, presedintele american Jimmy
Carter a avut probleme hemoroidale care
l-au facut incapabil sa-si desfasoare
activitatea. S-a reintors la munca dupa
interventia chirurgicala pentru hemoroizi.
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PERSONALITATI CU PROBLEME…


IN LOC DE CONCLUZII…

Nici frumusetea nu este imuna la boala
hemoroidala…

“Este suficient un
singur hemoroid
inflamat pentru ca
cel mai calm sef de
stat sa se indispuna
si sa declanseze un
razboi atomic…”
(G.Dormann)
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LA MULŢI ANI, DOMNULE PROFESOR!
Prof. Dr. Nicolae Angelescu, unel din cei
mai reputaţi chirurgi români contemporani
împlineşte 80 de ani. Este un eveniment care trebuie,
fără îndoială, marcat atât în lumea chirurgicală, cât
şi de către miile de pacienţi pe care i-a tratat de-a
lungul unei îndelungi şi strălucite cariere
chirurgicală.
Formator şi conducător de şcoală la Spitalul
Colţea, templu respectat al chirurgiei româneşti,
mentor al multor generaţii de studenţi şi chirurgi,
autor de tratate chirurgicale remarcabile, domnul
profesor Nicolae Angelescu este “liantul familiei
chirurgicale româneşti şi reprezentantul ei în societăţi prestigioase ale Europei”, aşa
cum arăta prof. Vasile Sârbu, preşedintele Societăţii Române de Chirurgie, în cunoscuta
monografie “Pagini din istoria chirurgiei româneşti”, apărută în 2002 la Editura
Academiei.
S-a născut la 6 decembrie 1931 în comuna Rociu, judeţul Argeş, unde a urmat
cursul primar. A abdolvit Colegiul “I. C. Brătianu” din Piteşti, iar în 1954 începe
studiile la facultatea de Medicină din Bucureşti. A fost intern şi extern prin concurs, în
clinici celebre conduse de prestigioşi maeştri ai medicinei româneşti: N. Hortolomei,
Th. Burghele, I. Bruckner, N. G. Lupu, Fl. Mandache, Al. Rădulescu. Ucenicia în
chirurgie este marcată de doi titani ai chirurgiei româneşti, Nicolae Hortolomei şi
Theodor Burghele, ultimul îndrumându-i teza de doctorat (1970), intitulată
“Tratamentul crizei acute de rejet în transplantul renal experimental la câini”, cu o temă
vizionară şi prioritară pentru acel timp.
Alături de influenţa pe care au avut-o maeştrii şcolii chirurgicale româneşti din
acea perioadă, la formarea sa a contribuit şi un stagiu de un an la Institutul de Cercetări
Chirurgicale din Nancy.
Parcurge toate treptele ierarhiei chirurgicale prin concurs: extern (1958), intern
(1960), medic specialist chirurg (1967), medic primar chirurg gradul III (1971) şi gradul
II (1977). Pe linie de reţea a dovedit de timpuriu calităţi de specialist, orientat cu
sufletul, priceperea, perseverenţa şi devotamentul către tot ceea ce înseamnă chirurgie
abdominală, urologică, oncologică. A abordat o gamã largã de inteventii chirurgicale
digestive, hepato-biliare, pancreatice, urologice si vasculare, de chirurgie oncologicã.
precum și rezolvarea de chirurgie reparatorie.
Activitatea didactică a început-o în 1964 ca preparator; în 1972 devine şef de
lucrări prin concurs la Spitalul „23 August” („Sf. Pantelimon”), nou înfiinţat, unde
lucrează cu prof. P. Simici și ajunge conferenţiar în 1980. În 1984 este transferat la
Clinica de Chirurgie a Spitalului Colţea, unde obţine în 1992 titlul de profesor, fiindşi
şef de clinică, serviciu de prestigiu pe care îl conduce peste 20 de ani, până la
pensionare în 2003 şi unde îşi continuă activitatea ca profesor consultant şi în prezent. A
urcat toate treptele ierarhiei didactice numai prin concurs.
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Are o activitate publicistică foarte bogată: 26 cursuri, manuale şi monografii, ca
autor unic sau în colaborare, pentru studenţi, cadre medii, rezidenţi şi specialişti, între
care două au rămas în memoria celor care s-au pregătit pentru diverse examene ale
carierei medicale (“Tratatul de patologie chirurgicală”, Ed. Medicală 2001 şi “Patologie
chirurgicală pentru admiterea în rezidenţiat”, 2 volume, Ed. Celsius Bucureşti, 1997).
Are peste 400 lucrări ştiinţifice comunicate şi publicate în ţară şi în străinătate,
din care 111 indexate în baze de date internaţionale (Pubmed). Toţi chirurgii în formare
îşi amintesc de câteva monografii foarte utile: „Elemente de propedeutică chirurgicală”
(Ed. Medicală, 1981), „Tehnici elementare de chirurgie” (Ed. Medicală, 1985), „Infecţii
acute ale degetelor şi mâinii” (Ed. Medicală, 1986), „Infecţii parietale postoperatorii”
(Ed. Medicală, 1989), „Propedeutică medicochirurgicală” (Ed. Medicală, 1993),
„Peritonite postoperatorii” (Ed. Medicală, 1995), „Patologie şi nursing medical” (Ed.
Medicală, 1998).
Foarte bun organizator, în 1972 a înfiinţat, împreună cu prof. Pavel Simici, dr.
Victor Predoiu şi dr. Florian Popa, Clinica Chirurgicală a Spitalului „23 August”
(actualmente Spitalul de Urgenţe „Sf. Pantelimon”), unde va ajunge conferenţiar în
1980.
Preocupat permanent de introducerea noului în chirurgie, formează în Clinica
Chirurgie Colţea echipe chirurgicale pentru investigaţii ecografice şi de endoscopie
digestivă şi intervenţională, manevre efectuate de chirurgi tineri, şcoliţi în străinătate. A
introdus pentru prima dată în Bucureşti, după 1992, abordul minim invaziv în chirurgia
generală, fiind un promotor ala acestei chirurgii la nivel naţional.
Prin relaţia personală pe care o are cu prof. Jacques Marescaux a reuşit să obţină
burse pentru 160 de chirurgi români care s-au perfecţionat gratuit în Franţa în chirurgie
laparoscopică, fapt esenţial pentru dezvoltarea chirurgiei laparoscopice în ţara noastră.
S-a preocupat de formarea şi specializarea colaboratorilor, pe care i-a trimis în
mari clinici chirurgicale din Europa şi SUA şi a format o şcoală de chirurgie din care sau afirmat profesori (Fl. Popa, Silviu Constantinoiu, Tr. Burcoş) și medici primari
renumiţi în întreaga ţară (Jitea N, Popa E., N. Dănilă , etc)
Dotat cu o putere de muncă neîntrecută, spirit organizatoric deosebit şi un simţ
al datoriei impecabil, nu a lipsit niciodată din clinică, unde ajunge la o oră foarte
matinală.
O contribuţie importantă a dlui prof. Nicolae Angelescu a fost la dezvoltarea
Societăţii Române de Chirurgie şi reintrarea acesteia în circuitul european. În perioada
1988-1995 a fost Secretar general al Societăţii Române de Chirurgie, apoi Preşedinte
între 1995-2002 şi Redactor şef al Revistei Chirurgia în intervalul 1995-2004. În
perioada grea de după 1989, cu multiple dificultăţi şi privaţiuni, Societatea Română de
Chirurgie a supravieţuit, iar revista Chirurgia şi-a menţinut apariţia, spre deosebire de
alte societăţi şi reviste din ţară. Societatea Română de Chirurgie s-a făcut cunoscută în
Europa prin participarea chirurgilor români la congresele europene de chirurgie şi a fost
afiliată la EuroSurgery.
Profesorul și-a cinstit şi preţuit înaintaşii, aşa cum fac astăzi şi urmaşii săi.
Iubitor al şcolii chirurgicale care l-a format, a apreciat exemplul înaintaşilor, majoritatea
articolelor din revista Chirurgia privind istoria chirurgiei fiind semnate de Domnia sa.
A participat la diverse congrese naţionale şi internaţionale (Franţa, Germania,
Anglia, Italia, Spania, Portugalia, SUA, Japonia, Turcia, Suedia, Grecia, Rep. Moldova
etc.), contribuind astfel la afirmarea chirurgiei româneşti peste hotare.
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Este ales membru în diferite societăţi academice din ţară şi din străinătate:
membru de onoare al Asociaţiei Franceze de Chirurgie, secretar adjunct Eurosurgery,
reprezentant naţional din 2003 al Uniunii Medicale Balcanice, Societatea Europeană de
Chirurgie Digestivă, Societatea Europeană de Chirurgie Experimentală, Societatea
Europeană de Chirurgie Oncologică, Academia de Chirurgie din Franţa, membru titular
al Academiei de Ştiinţe Medicale şi al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
Este Doctor Honoris Causa al Universităţii Ovidius din Constanţa şi al
Universităţii de Medicină din Craiova.
În perioada grea de după 1990 a reprezentat un adevărat liant al chirurgiei
româneşti, organizând pentru prima dată un congres naţional de chirurgie la Iaşi, la care
au participat peste 100 de chirurgi din Republica Moldova, reîntregind legătura cu fraţii
chirurgi de peste Prut.
Profesorul este apreciat şi iubit pe ambele maluri ale Prutului, implicându-se
direct în concursurile de promovare a cadrelor didactice şi în activitatea şcolii doctorale,
fiind unul din cei mai solicitaţi profesori de chirurgie, care nu a lipsit niciodată la
susţinerea unei teze de doctorat de la UMF Iași.
Fostul preşedinte al Societăţii Române de Chirurgie nu şi-a întrerupt nicio clipă
activitatea. Citim în Jurnalul Naţional că „la început de an va lansa alături de un întreg
colectiv şi de rectorul Universităţii de Medicină, Florian Popa, cel de-al doilea volum
din Caiete de Tehnici Chirurgicale”.
Este pentru noi toţi un exemplu viu de profesionist, profesor în adevăratul sens
al cuvântului, dar în acelaşi timp o întruchipare a bunătăţii, modestiei, a echilibrului
lăuntric şi a moralităţii.
Familist convins este înconjurat și de o familie frumoasă. Ca părinte, are bucuria
să îşi vadă copiii săi medici formaţi, cu o pregătire temeinică în domeniu.
Fire meditativă, mereu preocupat de lectură, de istoria chirurgiei româneşti,
aşterne pe hârtie rânduri, articole, idei, urmărind cu atenţie evoluţia asistenţei medicale
în România.
În cei peste 50 de ani de activitate chirurgicală, didactică şi ştiinţifică şi-a
dedicat viaţa cu pasiune profesiunii pe care a slujit-o cu credinţă, fiind un exemplu de
muncă perseverentă, devotată şcolii care l-a format.
La împlinirea vârstei de 80 de ani, alături de chirurgii pe care i-aţi format şi
îndrumat din întreaga ţară, chirurgii din Moldova vă urează „LA MULŢI ANI,
DOMNULE PROFESOR!”.

E. Târcoveanu
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AL VI-LEA CONGRES NAŢIONAL AL ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE
CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ ŞI ALTE TEHNICI
INTERVENŢIONALE (A.R.C.E.)
23-26 noiembrie 2011, Bucureşti, www.arce.ro
În perioada 23-26 noiembrie 2011
s-a desfăşurat la Bucureşti, în noul Centru
de Conferințe de la Willbrook Platinum
Business, al VI-lea Congres Naţional al
Asociaţiei
Române
de
Chirurgie
Endoscopică şi Alte Tehnici Intervenţionale
(ARCE), congres organizat de ARCE şi
Societatea Română de Chirurgie, Fundaţia
Medicală Th. Burghele, Secţiunea de
Chirurgie Minim-invazivă a Societăţii
Române de Chirurgie Pediatrică şi
Societatea
Româna
de
Endoscopie
Digestivă (SRED), Societatea Română de
Chirurgie Toracică, Societatea Română de
Neurochirurgie, Societatea Română de
Rinologie,
Societatea
Română
de
Neuroradiologie
și
Radiologie
Intervențională, Societatea Română de
Anestezie și Terapie Intensivă, Societatea
Română de Artroscopie și Traumatologie
Sportivă, Societatea Română de Chirurgie
Minim-invazivă în Ginecologie, SMIT,
Asociația Română de Chirurgie Bariatrică și
Tratament Complex al Obezității, Societatea
Sud-Est Europeană de Chirurgie Robotică.
Congresul a reunit peste 900 participanţi din ţară şi din străinătate. Succesul
congresului a fost garantat prin participarea unor pesonalităţi ale chirurgiei
internaționale şi româneşti, care au prezentat conferinţe pe subiecte de interes de mare
actualitate: sir A. Cuschieri (UK), Roberto Bergamaschi (SUA), S. Palter (SUA), A.
Forgione (Italia), E. Laporte (Spania), A. Szold (Israel), G. Dapri (Belgia), A. Lobonțiu
(Franța), A. Follet (Franța), E. Targarona (Spania), G. Silecchia (Italia), T. Rogula
(SUA), M. Deitel (Canada), M. G. Neto (Brazilia), M. Nedelco (Franța). K. M.
Konstatinidis (Grecia), S. Hiridis (Grecia), D. A. Silasi (SUA), Irinel Popescu, Mircea
Beuran, Cătălin Vasilescu, Cătălin Copăescu, Victor Tomulescu, A.E. Nicolau, Lazăr
Fulger, Vasile Sârbu, Ion Georgescu, St. Georgescu, V. Scripcariu. I. C. Puia.
Precongres a fost organizat cursul de chirurgie laparoscopică avansată adresat
chirurgiei bariatrice și metabolice, organizat de prof. dr. C. Dragomirescu. Postcongres
s-a desfăşurat al III-lea Simpozion Național de Chirurgie Bariatrică și Metabolică,
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organizat de C. Copăescu, referitor la tendințele actuale în chirurgia metabolică (N.
Iordache, S. Olariu, R. Vilalonga), prevenirea și tratarea complicațiilor în chirurgia
bariatrică (F. Lazăr, F. Galea, G. Dinescu), transmisie live.
După Ceremonia de Deschidere a Congresului (prof. dr. Tr. Pătrașcu, prof. dr.
M. Beuran) s-au prezentat trei conferinţe: Progrese în chirurgia asistată robotic (Sir A.
Cuschieri), conferinţa S. Duca „Chirurgia și chirurgul astăzi” (E. Târcoveanu),
„Transformarea tehnologică a chirurgiei” (S. Palter).
În următoarele două zile s-au desfăşurat, în modernele săli ale complexului,
sesiuni tematice, conferinţe, comunicări orale şi video, mese rotunde, intervenţii
chirurgicale live.
În sesiunea „Chirurgie endoscopică sau endoscopie chirurgicală. O punte între
gastroenterologi și chirurgi”, coordonată de de A. Forgione, C. Gheorghe s-au prezentat
conferinţe şi lucrări privind
evoluția NOTES (A: Forgione), SILS (G. Dapri),
ecoendoscopie (C. Gheorghe), chirurgie transrectală (V. Tomulescu).
O altă sesiune (Abordul minim invaziv în chirurgia esogastrică) a dezbătut
tratamentul multidisciplinar al acalaziei (C. Constantinescu, R. Popescu, I. Băncilă, V.
Tomulescu, E. Târcoveanu), rezecția endoscopică mucosală în neoplaziile esogastrice
(C. Gheorghe), stenoze postcaustice (D. Sabău), calitatea vieții pacienților operați
pentru BRGE (A. E. Nicolau).
Chirurgia robotică, coordonată de I. Popescu și I. Coman, a descris experienţa
echipelor de la Institutul Clinic Fundeni şi de la Spitalul Clinic de Urgenţe Bucureşti,
Clinica Urologică Cluj–Napoca. A fost prezentat Programul național de chirurgie
robotică (I. Popescu), chirurgia robotică urologică (I. Coman), chirurgia robotică single
port (K. Konstantinidis), chirurgia robotică a cancerului uterin (D. A. Silasi), chirurgia
robotică vasculară (A. Lobonțiu), chirurgia robotică în patologia parietală (M. Beuran),
chirurgia robotică a pancreasului (S. Hiridis), abordul minim invaziv robotic al
mediastinului anterior (V. Tomulescu), nefrectomia radicală robotică (V. Jinga).
Această sesiune demonstrează interesul chirurgilor români pentru acest nou tip de
chirurgie, experienţa existentă la ora actuală fiind încurajatoare.
De o largă participare internațională s-a bucurat sesiunea SMIT-FUSIMO, care a
prezentat tehnologii viitoare în chirurgia generală, lampa chirurgicală inteligentă,
terapia cu ultrasunete focalizate ghidate IRM în oncologie, ecografia cu substanță de
contrast.
Sesiunea Colecist, căi biliare a abordat tratamentul litiazei coledociene, terapia
endoscopică în cadrul intervențiilor laparoscopice, colecistita acută gangrenoasă,
conversia.
De o largă audiență s-au bucurat prezentările video si cazurile particulare,
moderate de F. Vărcuș și N. Iordache.
Ginecologii au preluat cu entuziasm abordul minim invaziv, fapt demonstrat de
trei sesiuni din acest domeniu, în care s-au purtat discuții interesante și schimburi de
opinii privind endometrioza, tumorile benigne de ovar, neoplaziile genitale, inclusiv
chirurgia robotică, histeroscopia, sarcina extrauterină, infertilitatea.
O noutate a congresului a fost prezentarea sub formă de poster electronic de
către rezidenți și tineri chirurgi, cele mai bune lucrări fiind premiate.
A treia zi a congresului a fost, de asemenea, foarte bogată în prezentări
interesante. Sesiunea Controverse în chirurgia oncologică minimal invazivă a cuprins
conferințe excepționale despre rezecția laparoscopică pentru cancerul de rect,
importanța limitelor circumferențiale de rezecție în amputația de rect asistată
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laparoscopic (R. Bergamaschi), abordul robotic pentru chirurgia cancerului rectal (I.
Popescu), controverse în chirurgia laparoscopică a cancerului rectal (E. Targarona),
colectomia stângă laparoscopică (F. Lazăr) și comunicări orale.
O noutate a congresului a reprezentat-o forumul ARCE de tehnici minim
invazive, care a adunat în dezbatere chirurgi, oftalmologi, urologi, ginecologi, chirurgi
toracici. O prezentare de excepție s-a referit la instruirea în laparoscopie (C.
Dragomirescu).
O altă sesiune privind abordul minim invaziv al organelor parenchimatoase a
abordat splenectomia laparoscopică (E. Targarona, C. Vasilescu, E. Târcoveanu),
chirurgia hepatică laparoscopică (Doina Hrehoreț, M. Nedelcu, Șt. Georgescu), chistul
hidatic hepatic (C. Duță, D. Sabău).
O altă temă în care chirurgii români au câștigat o mare experiență este abordul
minim invaziv al defectelor parietale abdominale.
Laparoscopia în abdomenul acut (A.E. Nicolau, E. Vărcuș, I. Surdeanu, M.
Oancea, R. Mehic, L. Alecu, A. M. Maghiar) s-a bucurat de un viu interes.
Chirurgia laparoscopică urologică a fost un alt subiect al congresului. Au fost
prezentate lucrări privind suprarenalectomia laparoscopică (M. Beuran), nefrectomia
laparoscopică, pieloplastia laparoscopică, sindromul de joncțiune pielo-ureterală, litiaza
coraliformă, nefrolitotomia percutană, prostatectomia radicală și cistectomia radicală
laparoscopică.
O altă particularitate a congresului a fost sesiunea de chirurgie toracică,
moderată de I. Cordoș, C. Paleru și D. I. Ulmeanu, care au dezbătut timectomia
videoasistată, mediastinoscopia, esofagectomia toracoscopică, splanhnicectomia
toracoscopică și abordul minim invaziv al defectelor diafragmatice.
Un ecou deosebit l-a avut sesiunea multidisciplinară medicochirurgicală privind
actualități în refluxul gastroesofagian la copii, organizată de Societatea Română de
Chirurgie Pediatrică.
O sesiunea foarte apreciată și de asemenea o noutate, însoțită de transmisie live,
a fost cea de anestezie – tehnici videoasistate pentru managementul căilor aeriene,
moderată de Ș. Bubeneck și Ioana Grințescu.
A patra zi a congresului a fost dedicată celui de-al III-lea Simpozion Național de
Chirurgie Bariatrică și Metabolică, cu temele Noi tendințe în chirurgia metabolică și
Prevenirea și tratamentul complicațiilor în chirurgia bariatrică, simpozion organizat
impecabil de C. Copăescu. Acesta a reunit conferinţe ale unor prestigioşi specialişti din
ţară şi din străinatate: G. Silecchia, G. Dapri, R. Vilallonga, M. Dahman, M. Deitel, M.
Nedelcu, M.G. Neto, T. Rogula, C. Copăescu, N. Iordache, I. C. Puia, R. F. Galea, F.
Turcu, C. Duță.
O altă noutate a congresului a reprezinta-to participarea neurochirurgilor, care au
organizeazat o sesiune de neuroendoscopie și a specialiştii ORL, care au prezentat
noutăţi în domeniu.
Temele dezbătute în cadrul acestei manifestări au avut drept subiect progresele
înregistrate de tehnicile miniminvazive de tratament videoasistat, domeniul în care
ARCE s-a afirmat deja ca un important promotor şi susţinător al utilizării acestora în
Romania. şi, în acest sens, trebuie subliniat faptul ca, anul acesta, mai mult ca oricând,
ARCE a reuşit să concentreze interesul tuturor specialitaţilor care utilizează tehnici
videoasistate de diagnostic şi tratament invitând la dezbateri specialişti din domeniul
endoscopiei digestive, urologiei, ginecologiei, chirurgiei toracice,pediatrice, ORL,
neurochirurgiei şi radiologiei intervenţionale.
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Aceasta abordare multivalentă a posibilitaţilor moderne de tratament a diferitelor
patologii a contribuit indiscutabil la creşterea valorică a Congresului ARCE!
Toţi participanţi au apreciat că acest congres a fost o reuşită datorită organizării
perfecte (M. Beuran, Tr. Pătrașcu, C. Copăescu, RALCOM), condițiilor excelente ,
ultramoderne de participare, numărului mare de specialăști, multidiciplinaritatea,
prezența numeroasă a rezidenților (100 locuri gratuite oferute de ARCE), discuțiile
academice constructive, cursului precongres cu o largă audienţă,evaluării progreselor
obţinute în ultimii ani şi, nu în ultimul rând, diseminării experienţelor colectivelor care
practică chirurgia miniminvazivă, cu evaluarea impactului noilor inovaţii tehnologice
asupra practicii chirurgicale.
Cu ocazia acestui congres s-au desfășurat noi alegeri, s-au stabilit direcţiile
viitoare ale dezvoltării chirurgiei miniminvazive și roboticeîn ţara noastră, s-au
restructurat comitetele de lucru şi s-a prezentat candidatura României pentru
organizarea Congresului EAES 2015.

E. Târcoveanu, C. Copăescu
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TRANSPLANTUL HEPATIC
IRINEL POPESCU (sub red.)
Ed. Academiei Române, Bucureşti 2011
ISBN 978-973-27-2054-7
În 2011, la Editura Academiei Române,
a apărut tratatul "Transplantul hepatic", sub
redacţia prof. Dr. Irinel Popescu, eveniment
editorial unic şi în premieră pentru literatura
medicală românească.
Aşa cum arăta în prefaţă unul din cei
mai mari transplantologi, Domenico Forti
(Milano), transplantul hepatic este consicerat la
ora actuală drept cea mai complexă dintre
procedurile chirurgicale.
Profesorul Irinel Popescu este pionierul
transplantului hepatic în ţara noastră şi a creat
deja o şcoală şi o formidabilă echipă integrată
"care a atins prestigiul de care se bucură cele
mai importante centre internaţionale".
Toţi cei 29 de autori care au contribuit la
realizarea acestui tratat reprezintă expresia şi
vigoarea şcolii de la Institutul Clinic Fundeni în
domeniul vast şi dificil al transplantului.
În partea generală a tratatului sunt prezentate istoricul transplantului ficatului,
anatomia modernă a ficatului, conceptele de bază actuale în imunologia ficatului.
Un capitol important al monografiei îl reprezintă evaluarea şi monitorizarea
pacienţilor pretransplant. Sunt prezentate de către specialişti în domeniu selecţia
pacienţilor pentru transplantul ficatului, cu obiective, indicaţii şi contraindicaţii, sisteme
de scorificare pentru prioritizarea pacienţilor pentru transplant hepatic, evaluarea
pacienţilor pediatrici pentru transplant hepatic, aspectele etice, managementul
pacienţilor cu ciroză hepatică aflaţi pe listele de aşteptare, screeningul bolilor
infecţioase pretransplant, imagistica transplantului hepatic, endoscopia digestivă în
cadrul programului de transplant hepatic, evaluarea preoperatorie în terapia intensivă a
candidaţilor la transplant hepatic, anestezia în transplantul hepatic.
O parte importantă a lucrării este dedicată tehnicii chirurgicale privind
transplantul hepatic de la donator aflat în moarte cerebrală, transplantul hepatic cu ficat
redus şi împărţit, transplantul hepatic de la donator în viaţă.
În cazul transplantului hepatic de la donator cadavru se prezintă pregătirea
donatorului aflat în moarte cerebrală, prelevarea hepatică, transplantul hepatic cu ficat
întreg (tehnică, accidente, incidente, complicaţii). În cazul transplantului de la donator
în viaţă se discută selecţia, managementul şi urmărirea postoperatorie a donatorului de
fragment hepatic, transplantul hepatic de la donator în viaţă adult la copil, transplantul
hepatic cu hemificat drept de la donator în viaţă adult la adult şi transplantul hepatic
domino.
Partea cea mai dificilă a transplantului hepatic o reprezintă evoluţia
postoperatorie.
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În această parte sunt abordate terapia intensivă postoperatorie în transplantul
hepatic, disfuncţiile grefei din perioada postoperatorie imediată, sindromul "small-forsize", rejetul hiperacut, acut şi cronic, complicaţiile biliare precoce şi tardive,
complicaţiile neurologice şi medicale posttransplant şi recidiva afecţiunilor primare
posttransplant hepatic.
Tratatul se încheie cu histopatologia transplantului hepatic şi imunosupresia.
Fiecare capitol conţine o bibliografie recentă valoroasă. Tratatul este uşor de
parcurs datorită stilului concis, ordonat şi clar şi tehnoredactării moderne. Iconografia
bogată conferă lucrării un caracter academic.
Tratatul se adresează specialiştilor implicaţi în transplantul hepatic, chirurgilor,
dar şi rezidenţilor, medici din domeniile înrudite, precum şi acelora care vor să-şi
completeze cunoştinţele în acest domeniu complex. Tratatul poate impulsiona
autorităţile din domeniul sanitar "în direcţia unei abordări mai concrete în plan ştiinţific,
legislativ şi organizatoric, a noilor orizonturi şi perspective pe care le deschide
activitatea de transplant şi constituie un mesaj către populaţie şi educaţia publică pentru
a încuraja această activitate" (D. Forti).
Condiţia grafică excelentă face cinste Editurii Academiei Române, care a tipărit
acest tratat.
Apariţia acestui magistral tratat, primul dar și cel mai complet şi actualizat din
literatura românească, reprezintă un eveniment editorial deosebit, iar redactorul,
cunoscut pentru înaltul său profesionalism, pentru pasiunea şi perseverenţa pe care le
pune în tot ceea ce realizează, face parte din rara categorie a acelor oameni care
constituie fermentul şi motorul mersului înainte.
E. Târcoveanu
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ATLAS – CHIRURGIA ONCOLOGICĂ A TUMORILOR CAPULUI
ŞI GÂTULUI ÎN IMAGINI
GHEORGHE ŢÎBÎRNĂ
ED. EUROPRESS CHIŞINĂU 2011, 328 pagini,
ISBN 978-9975-51-218-3
În anul 2011 a apărut, la Chişinău, o
monografie tip atlas, a prestigiosului profesor
Gheorghe Ţîbîrnă, doctor habilitat în medicină,
academician al Academiei de Ştiinţe al Moldovei,
referitoare la tumorile maligne ale capului şi
gâtului.
Monografia reuşeşte să elucideze într-o
formă accesibilă şi cuprinzătoare concepţiile actuale
asupra managementului specific al tumorilor
capului şi gâtului, teritoriul cel mai complex din
punct de vedere al patologiei oncologice.
Monografia se bazează pe un bogat material
clinic, de peste 2000 de pacienţi, pe experienţa vastă
a autorului şi a Institutului Oncologic din Republica
Moldova.
Lucrarea începe cu descrierea anatomică a
sistemului limfatic al capului şi gâtului, istoricul
chirurgiei a acestui teritoriu şi particularităţile
anesteziei pentru această chirurgie extrem de dificilă.
Un alt capitol este dedicat tratamentului formelor local avansate ale tumorilor
maligne nepigmentate ale pielii capului şi gâtului.
Cancerul buzei inferioare, cancerul limbii, cancerul mucoasei cavităţii bucale,
cancerul mucoasei obrazului, tumorile maxilarului superior, tumorile de parotidă ocupă
un loc important în paginile volumului.
Un capitol esențial îl reprezintă tratamentul chirurgical al cancerului laringian, în
care autorul are o mare experienţă. Sunt prezentate pe larg toate tipurile de laringectomii
lărgite.
Cancerele tiroidiene, din ce în ce mai frecvente, sunt abordate prin prisma
terapiei actuale multidisciplinare, în care tratamentul chirurgical cu viză radicală
reprezintă elementul principal.
Un alt capitol foarte important abordează reabilitarea medicală a bolnavilor după
operaţii lărgite şi combinate în cancerul local avansat al capului şi gâtului.
Două capitole de actualitate încheie monografia: extirparea ţesutului
celuloadipos şi limfonodular cervical, cheia operaţiilor curative şi criochirurgia
tumorilor capului şi gâtului.
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Intervenţiile radicale în cancerul local avansat al capului şi gâtului sunt extrem
de dificile din cauza particularităţilor anatomopatologice ale regiunii, necesităţii
exerezei unor sectoare esenţiale de organe şi ţesuturi, care duce la formarea unor defecte
mari ce impune efectuarea unor intervenţii plastice dificile şi recuperarea unor funcţii
importante (respiraţie, deglutiţie, vorbire).
Tratamentul adjuvant sau neoadjuvant radio-chiomioterapic, adaptat fiecărui caz
ameliorează rezultatele.
Autorul subliniază că programul complex de reabilitare după tratamentul radical
combinat este influenţat, pe lângă performanţa chirurgical, de statusul imunitar al
pacientului, pregătirea psihologică preoperatorie a bolnavului şi profilaxia
complicaţiilor postoperatorii.
Iconografia color foarte bogată a acestui atlas de tehnică chirurgicală conferă
lucrării un caracter academic.
Monografia, bazată pe o bogată experienţă de peste 35 de ani în chirurgia
oncologică şi pe studiul unei bibliografii recente (384 de indici), este uşor de parcurs
datorită stilului concis şi clar şi tehnoredactării moderne.
Condiţia grafică excelentă face cinste colectivului editorial.
Lucrarea este adresată chirurgilor oncologi care abordează acest teritoriu,
chirurgilor OMF, chirurgilor endocrinologi, chirurgilor dermatologi, dar şi medicilor de
familie, rezidenţilor şi studenţilor facultăţii de medicină.
E. Târcoveanu
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AL XI-LEA CONGRES AL ASOCIAŢIEI CHIRURGILOR "N.
ANESTIADI" DIN REPUBLICA MOLDOVA
27-30 septembrie 2011, Chişinău
În perioada 27-30 septembrie
2011, a avut loc la Chişinău (Hotel
Leogrand) un eveniment ştiinţific
deosebit, care a realizat un vis mai
vechi al chirurgilor de pe cele două
maluri ale Prutului, şi anume
desfăşurarea simultană în aceeaşi
locaţie a Congresului Naţional al
Asociaţiei Chirurgilor "N. Anestiadi"
din Republica Moldova, aflat la a XIa ediţie, şi Reuniunea Chirurgilor din
Moldova "Iacomi-Răzeşu", aflată la a
XXXIII-a ediţie.
Congresul a început cu deschiderea festivă, marţi 27 septembrie 2011, la care au
participat oficialităţi de rang înalt ale Republicii Moldova, invitaţii de peste hotare,
delegaţia din România ocupând un loc important.
Din atmosfera acestei seri inaugurale două idei deosebite au impresionat
auditoriul: respectul faţă de înaintaşi (cei în viaţă prezenţi şi ei la congres) şi faţă de
şcoala chirurgicală şi, pe altă parte, respectul societăţii civile şi al autorităţilor faţă de
nobila profesiune de chirurg. Seara s-a încheiat cu un concert extraordinar al Orchestrei
Simfonice a Filarmonicii Naţionale din Chişinău.
Congresul propriu-zis s-a desfăşurat în următoarele două zile, concomitent în
trei săli (Nistru, Prut şi Răut).
În secţiunea chirurgia ficatului şi a splinei I au ieşit în evidenţă lucrările privind
transplantul hepatic, ale colectivului Institutului Clinic Fundeni, condus de prof. dr. I.
Popescu (V. Braşoveanu) şi ale prof. dr. Ch. Jao (Moscova), rezecţiile hepatice în
carcinomul hepatocelular (Clinica I Chirurgie Iaşi), diagnosticul şi tratamentul
tumorilor hepatice (V. Hotineanu), sindromul hipersplenic portal (V. Cazacov). A doua
sesiune centrată pe aceeaşi temă a dezbătut abordul laparoscopic al chistului hidatic
hepatic (D. Sabău, V. Grigorean, Şt. Georgescu, A. Bour), tratamentul leziunilor
traumatice ale splinei (R. Gurghiş), splenectomia cu deconexiune azygo-portală în
tratamentul hipertensiunii portale cirogene (G. Anghelici).
Sesiunea căilor biliare I, a abordat tumorile Klatskin (A. Hotineanu), leziunile
biliare şi vasculare în colecistectomia laparoscopică (A. Skyms, Ucraina), colangitele
acute şi sepsisul biliar, sindromul Mirizzi (G. Popa, V. Hotineanu). În a doua sesiune cu
aceeaşi tematică, codusă de reputatul profesor M. Beuran s-au prezentat lucrări despre
ileusul biliar (M. Beuran), litiaza veziculară după rezecţiile gastrice (V. Maloghin),
stenozele benigne ale căilor biliare extrahepatice (A. Ferdohleb).
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Sesiunea despre chirurgia toracelui şi a esofagului a abordat diverticulii
esofagieni (N. Gladun), esofagul Barett (S. Ungureanu), tratamentul laparoscopic al
acalaziei (A. Danci, V. T. Grigorean), reconstrucţia esofagului (N. Gladun), abordul
minim invaziv în tumorile esofagului (C. Stănescu), traumatismele esofagului (N.
Gladun).
O altă sesiune a fost dedicată urgenţelor chirurgicale: abdomenul acut
chirurgical (V. Cazacov), terapia antibacteriană în ocluzia intestinală (T. I. Tamm,
Ucraina), plăgi abdominale (V. D. Constantin, S. Ţînţari), traumatismele hepatice (G.
Roznoveanu), perforaţiile colice neoplazice (G. Anghelici).
O sesiune foarte apreciată a fost cea dedicată chirurgiei videoasistate minim
invazive: reintervenţii laparoscopice biliare şi tratamentul laparoscopic al ulcerului
perforat (F. Vârcuş), abordul laparoscopic al chistului hidatic (G. Străjescu), tratamentul
laparoscopic al chisturilor renale (A. Danci), ligatura endoscopică a varicelor esofagiene
(G. Ghidirim).
Congresul a avut şi o secţiune dedicată chirurgiei pediatrice, care a cuprins 11
lucrări, patronate de acad. Eva Gudumac, renumit chirurg şi şef de şcoală de la
Chişinău.
O sesiune foarte consistentă, cu lucrări valoroase, a fost cea de chirurgie
oncologică I, condusă de N. Ghidirim. S-a despre discutat starea actuală a chirurgiei
oncologice în Republica Moldova (V. Cernat), bine organizată şi cu rezultate lăudabile,
cancerul de sân (A. Cotuţa), tumori retroperitoneale (E. Brătucu, L. Antoci), cancerele
digestive (A. Donskaia), tumorile cranio-orbitare şi ale cavităţii bucale (C. Cojocaru, A.
Clipca), cancerul local avansat al laringelui (S. Marina).
În a doua sesiune dedicată chirurgiei oncologice s-au dezbătut gastrectomiile
paleative în cancerul gastric (V. Catrinici), marcarea nodulilor limfatici santinelă în
ocluziile colice tumorale (G. Ghidirim), tratamentul tumorilor stromale (E.
Târcoveanu), tumorilor adrenale (V. Hotineanu), cancerul pelvin local avansat (G.
Mitulescu).
O altă secţiune a fost dedicată chirurgiei intestinului subţire şi colonului, unde sau discutat procesele septice în chirurgia colonului (V. Păunescu), criodistrucţia
metastazelor hepatice (B. S. Zaporojcenko), diagnosticul molecular al polipozei
intestinale (V. Hotineanu), factori de pronostic în cancerul colo-rectal (V. Strâmbu).
O secţiune interesantă a fost cea destinată infecţiei chirurgicale.
A doua zi a congresului a fost dedicată chirurgiei generale, chirurgiei
cardiovasculare, chirurgiei plastice şi posterelor.
Cele două sesiuni privind chirurgia pancreasului au dezbătut problemele ridicate
de pancreatita acută, confruntându-se experienţele echipelor de la Chişinău (G.
Ghidirim), Bucureşti (E. Brătucu), Sibiu (D. Sabău). A impresionat experienţa de
necontestat a şcolii chirurgicale de la Chişinău în tratamentul pancreatitelor acute şi
cronice (V. Hotineanu). Au mai fost prezentate lucrări privind pancreatectomia centrală
(T. Dumitraşcu), prevenirea complicaţiilor postoperatorii după anastomoza
pancreaticojejunală după duodenopancreatectomia cefalică (B. S. Zaporojcenko),
tratamentul radical al tumorilor duodenopancreatice, tratamentul pseudochisturilor
pancreatice (T. I. Tamm).
În sesiunea stomacului şi duodenului, condusă de reputatul chirurg S.
Constantinoiu au fost dezbătute tratamentul herniilor hiatale şi a bolii de reflux, al
ulcerelor postbulbare, ulcerelor hemoragice.
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Chirurgia cardiovasculara a prezentat experienţa deosebita a clinicilor din
Chişinău, Rusia, Ucraina, Hanovra.
Chirurgia peretelui abdominal a cuprins lucrări privind tratamentul herniilor şi al
eventraţiilor, inclusiv abordul minim invaziv.
Sesiuni interesante, cu multe discuţii au fost oferite de sesiunea de chirurgie
plastică şi de sesiunea Varia.
Cele 60 de postere prezentate pe parcursul celor două zile de congres au întregit
caracterul de manifestare ştiinţifică internaţională al congresului.
Ambianţa plăcută din hotelul Leogrand, discuţiile academice interdisciplinare,
participarea naţională şi internaţională de valoare, organizarea perfectă şi atmosfera
călduroasă moldovenească au contribuit la reuşita acestei manifestări.
E. Târcoveanu
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11th MEDITERRANEAN & MIDDLE EASTERN
ENDOSCOPIC SURGERY ASSOCIATION CONGRESS
17-19 noiembrie 2011, Catania, Italia
În perioada 17-19 noiembrie 2011, a
avut loc în Sicilia, la Catania, al 11-lea
Congres
al
Asociației
Chirurgilor
Endoscopiști din Bazinul Mediteranean,
organizație înființată în anul 2000, congres
organizat de profesorul Domenico Sossello.
Acest congres internațional, organizat întrun loc încărcat de istoria, sub deviza
Crossroads of Culture and Science, s-a
desfășurat sub egida MMESA, Societatea
Italiană de Chirurgie, Societatea Italiană de
Chirurgie Endoscopică, Societatea Siciliană
de Chirurgie, Departamentul Italian al
Colegiului
American
de
Chirurgie,
Universitatea de Studii din Catania,
Facultatea de Medicină și Chirurgie,
Colegiul Medicilor Catania.
Manifestarea a reunit specialiști de marcă în chirurgie endoscopică din Italia,
Portugalia, Franța, Turcia, Serbia, Egipt, Siria, Iran, Georgia, Iordania, Liban, Arabia
Saudită, Grecia, Spania, Palestina, Sudan, Vietnam, Tunisia, Maroc, Romania.
În prima zi a congresului au fost transmisii live ale unor intervenții chirurgicale
laparoscopice de la Spitalul Universitar St. Pierre din Bruxelles și Spitalul Baggiovara
din Modena. A urmat conferința președintelui MMESA, prof. J. M. Schiappa
(Portugalia) priviind viitorul MMESA.
În continuare au fost expuse conferințe de mare actualitate referitoare la SILS și
NOTES: considerații clinice privind SILS (prof. F. Corcione), limitele SILS (prof. U.
Barbaros, Turcia), chirurgia laparoscopică printr-o singură incizie (pof. N. De Matos,
Portugalia), rezecția rectală prin SILS și NOTES (prof. E. Chouillard, Franța).
Conferința de deschidere, care a avut loc în Aula Magna a Universității de Studii
din Catania, care datează din perioada anilor 1430, a fost susținută de profesorul emerit
G. Giarrizzo - Mediterraneo vecchio e nuovo: imperativo territoriale per la cultura e la
scienza.
Următorea zi a congresului a fost dedicată sesiunilor profilate pe domenii care sau desfășurat simultan în trei săli ale hotelului Sheraton. Sesiunea de chirurgie
hepatobiliară a cuprins lucrări despre abordul minim invaziv în chirurgia hepatică (G.
Torzilli, U. Cillo, L. Aldrighetti), rezecțiile hepatice iterative în exerezele hepatice
pentru metastaze de origine colorectală (M. Milicevic), chirurgia laparoscopică a
chistului hidatic (C. Avci, A. Alwadhan), complicațiile biliare după colecistectomia
laparoscopică (A. Nada, H. Kalbasi, A. Paganini).
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O altă conferință de mare actualitate a fost susținută de G. Melotti, privind
trainingul rezidenților în chirurgie generală în noile tehnologii.
O altă sesiune a fost dedicată chirurgiei pancreatice și renale; au fost prezentate
lucrări privind pancreatectomia distală pentru tumori chistice și endocrine (A. Zerbi),
pancreatectomia stângă laparoscopică (G. Belli), prevenirea fistulelor pancreatice după
pancreatectomia distală (M. Montorsi), pancreatectomia distală laparoscopică și
robotică (M. Piccoli), nefrectomia laparoscopică (P. Maida). Sesiunea s-a încheiat cu o
conferință de mare actualitate - Managementul riscului în chirurgia laparoscopică,
aspecte medicolegale – susținută de G. Timsit.
În următoarea sesiune dedicată chirurgiei bariatrice, chirurgi din Italia,
Portugalia, Egipt, Liban, Georgia, Emiratele Arabe Unite au adus în discuție procedeele,
complicațiile și rezultatele la distanță ale diverselor tehnici ale acestei chirurgii.
Sesiunea s-a ăncheiat cu prelegerea lui M. Morino prvind rolul exciziei locale în
cancerul rectal.
Sesiunea Chirurgia minim invazivă a cancerului colorectal a dezbătut
laparoscopia în bolile inflamatorii cronice ale intestinului (A. L. Gaspari), indicațiile
chirurgiei elective în diverticuloza colică (J. Megevant), abordul laparoscopic și
multimodal în cancerul rectal jos situat (E. Lezoche), strategia în accidente
intraoperatorii (N. de Manzini), complicațiile în chirurgia colorectală (C. A. Sartori),
relația dintre angioneză și detecția nodulului santinelă (C. Balague).
O altă temă luată în discuție a fost chirurgia defectelor parietale abdominale:
abordul laparoscopic al herniei inghinale (U. Fumagalli, S. Castorina), tratamentul
laparoscopic al herniilor incizionale (F. Mecheri), eventrațiilor parastomale (G.
Navarra) și al herniilor diafragmatice (K. Zayadin).
Refluxul gastroesofagian a fost discutat de chirurgi din Iran, Liban, Italia. S-a
abordat esofagectomia laparoscopică, tratamentul laparoscopic al tumorilor stromale
gastrointestinale.
Organizarea învățământului postuniversitar în chirurgia minim invazivă a fost
prezentată cu modele specifice de către chirurgi din Portugalia, Spania, Italia, Turcia,
Siria, Palestina.
O altă temă a congresului a fost laparoscopia în ginecologie, în care s-au
dezbătut tratamentul minim invaziv al infertilității, chirurgia laparoscopică oncoligică în
ginecologie, histeroscopia și SILS în ginecologie.
Fiecare lucrare a fost comentată în panel științific, fapt care a oferit un caracter
interactiv sesiunilor.
Ziua s-a încheiat prin comunicări orale și o sesiune video, precum și cu un
workshop de chirurgie bariatrică.
A treia zi a congresului a fost dedicată chirurgiei robotice, chirurgiei endocrine,
rolului laparoscopiei în traumatisme și urgențe și infecțiilor chirurgicale.
Sesiunea de chirurgie robotică a analizat chirurgia robotică în Italia (A. Schirru),
tiroidectomia robotică (M. Piccoli), chirurgia robotică gastrică (F. Badessi),
colecistectomia robotică printr-un singur trocar (A. Pietrabissa), chirurgia robotică în
obezitate, colectomia dreaptă robotică (G. Spinoglio) și chirurgia robotică în oncologia
ginecologică (A. Maggioni). Sesiunea s-a încheiat cu o conferință magistrală – Istoria
herniilor, susținută de G. Timsit.
Sesiunea de chirurgie endocrină a abordat adrenalectomia laparoscopică (R.
Bellantone, H. Bicha Castelo, A. Alshalabi, D. Abuladze), chirurgia tiroidiană prin noi
tehnologii (T. Guastella) și splenectomia laparoscopică (R. Vecchio).
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În sesiunea de chirurgie laparoscopică în urgențele abdominale s-a prezentatt
lucrări despre apendicectomia laparoscopică (A. Balani, M. Zaatari, N. Vettoretto),
ghidurile privind laparoscopia în urgențele abdominale (F. Agresta), extragerea
laparoscopică a corpilor străini intraperitoneali (E. Târcoveanu), tratamentul
laparoscopic al herniilor diafragmatice, tratamentul laparoscopic al litiazei coledociene
la bolnavii cu colecistită acută (M. Chiarugi).
Sesiunea dedicată infecțiilor chirurgicale a dezbătut controverse în infecțiile
intraabdominale, infecția și imunosupresia în chirurgia laparoscopică, infecțiile
abdominale în chirurgia cu implant biologic și infecțiile plăgilor operatorii la bolnavii
vârstnici.
Congresul s-a încheiat cu o sesiune de comunicări libere și prezentări video.
Calitatea prezentărilor și, în special, a discuțiilor obligatorii după fiecare lucrare,
atmosfera academică, ambientul în care s-a desfăsurat congresul au făcut din această
manifestare un eveniment de neuitat.
Următorul congres MMESA se va desfășura în perioada 26-28 martie 2012, la
Riad, în Arabia Saudită.

E. Târcoveanu
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GIST GOALS
Changing the Roadmap for GIST Survival
21-23 October 2011, Athenaeum InterContinental Atena, Grecia
În perioada 21-23 octombrie
2011, firma Novartis a organizat la
Atena Cursul Internaţional GIST Goals
– Changing the Roadmap for GIST
Survival, susţinut de 23 experţi în
GIST din Franţa, canada, SUA, Italia,
Germania, Belgia, Japonia, China,
Coreea, Australia, la care au participat
peste 250 cursanţi din întreaga lume
(oncologi, chirurgi, morfopatologi,
gastroenterologi,
specialişti
în
imagistică).
Pe parcursul a 5 sesiuni
desfăşurate în 2 zile, au fost prezentate
ultimele noutăţi privind GIST-urile din
prisma unei echipe multidisciplinare.
Au fost susţinute conferinţe State of Art, cazuri clinice deosebite, prezentări în
panel, discuţii interactive.
Prima sesiune a abordat durata tratamentului adjuvant cu imatinib (durata care a
redus semnificativ riscul de recidivă tumorală). S-au prezentat obiectivele tratamentului
în GIST-urile primare, experienţa coreeană în tratamentul adjuvant timp de un an,
experienţa chineză privind investigaţiile pe perioada tratamentului, rezultatele trialurilor
privind tratamentul adjuvant timp de 2 ani, aşteptările de la noile molecule şi selecţia
pacienţilor pentru perioade diferite ca durată de tratament.
Sesiunea a doua, intitulată "Driving progress to improve outcomes in GIST", a
analizat noi aspecte morfopatologice şi genetice din GIST, noi metode de diagnostic,
tratamentul cazurilor complexe.
Sesiunea a treia a fost dedicată bazelor moleculare ale bolii, urmărind
dezvoltarea rezistenţei, noi molecule şi combinaţii terapeutice posibile. Se demonstrează
ce cel puţin jumătate din bolnavii cu GIST, trataţi, vor dezvolta recidive sau metastaze
fie în primii doi ani, pentru cei cu risc crescut, fie după 15 ani, pentru cei cu risc scăzut,
fapt ce justifică extinderea tratamentului adjuvant.
Sesiunea a patra a abordat situaţii particulare: GIST asociat cu tumori desmoide,
GIST metastatic, localizări neobişnuite ale GIST-urilor primare şi secundare.
Ultima sesiune a surprins aspectele terapeutice în GIST-urile local avansate şi în
boala metastatică: terapia neoadjuvantă pentru leziuni nerezecabile, posibilităţi
terapeutice în cazurile de progresie a bolii, rolul chirurgiei în GIST-urile metastatice.
S-a evidenţiat clar că abordarea multidisciplinară este crucială pentru
optimizarea rezultatelor tratamentului la pacienţii cu GIST.
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Participarea activă, nivelul ştiinţific ridicat al prezentărilor, discuţiile interactive,
schimbul de experienţă între specialiştii din întreaga lume au imprimat o notă academică
manifestării.

E. Târcoveanu
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