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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.
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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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