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Chirurgia timpului nostru a cunoscut o evolutie impresionantă datorită progreselor 

înregistrate în cercetarea fundamentală, în anestezie, în mijloacele de explorare, în 
imunologie, genetică, farmacologie etc. Aceasta a dus, însă, şi la „banalizarea” intervenţiilor 
chirurgicale majore. 

Structura patologiei chirurgicale s-a schimbat prin creşterea speranţei de viaţă, 
îmbunătăţirea adresabilităţii populaţiei la medic, prin schimbările survenite în obiceiuri 
alimentare şi de viată, datorită industrializării, poluării, stressului. Chirurgul se confruntă cu 
probleme legate de gerontochirurgie, creşterea frecvenţei bolilor cardiovasculare, metabolice 
şi degenerative, a neoplaziilor şi a politraumatismelor. Este posibil ca într-un viitor apropiat o 
serie de boli chirurgicale să devină de resort medical: ulcerul peptic, diatezele litiazice şi, de 
ce nu, şi cancerul. Chirurgia şi chirurgul au fost obligaţi să se adapteze, calităţile care se cer 
unui chirurg în acest început de mileniu 3 fiind diferite faţă de cele care erau socotite necesare 
de mai multe secole încoace. 

Educaţia preuniversitară şi universitară, primordială dintotdeauna, dezvoltă o cultură 
fundamentală care permite chirurgului să evolueze. Vocaţia, despre care nimeni nu mai 
vorbeşte, este esenţială. Pentru a deveni un bun chirurg, ca şi pentru a deveni un bun aviator, 
trebuie să-ţi placă ceea ce faci. Această profesie necesită un veritabil act de credinţă. Vocaţia, 
ca şi în trecut, trebuie îndrumată de maeştri.  

Deşi astăzi nu mai există obligativitatea stagiului de anatomie, cunoştinţele de 
anatomie sunt indispensabile oricărei cariere chirurgicale. Formarea clinică trebuie să 
preceadă formarea tehnică şi deprinderea manualităţii. Această ucenicie s-a modificat 
deoarece specializarea chirurgicală a devenit o necesitate. Acest lucru este benefic ţinând cont 
de complexitatea anumitor domenii chirurgicale. Totuşi, formarea unui chirurg trebuie să 
păstreze o bază generală de cultură chirurgicală. 

Odată cu creşterea nivelului cunoştintelor într-un anumit domeniu din sfera chirurgiei 
generale s-au desprins specialităţi ce constituie discipline aparte. Chiar în cadrul acestor 
specialităţi există o tendinţă de ultraspecializare pentru un domeniu extrem de limitat, 
permiţând astăzi performaranţe deosebite. Dar perfecţiunea obţinută într-un domeniu extrem 
de limitat poate duce la ruperea ultraspecialistului de aprecierea totalului general al 
organismului asupra căruia acţionează, de unde necesitatea ca ultraspecialistul să cunoască şi 
alte domenii ale chirurgiei generale. În condiţiile acestor tendinţe de specializare poate să 
apară o relativă contradicţie între ultraspecializare şi principiile fundamentale ale chirurgiei 
funcţionale, ce poate fi depăşită prin colaborarea interdisciplinară, performanţele deosebite 
realizate fiind rezultatul unei munci de echipă. Astfel, în privinţa grefelor de organe, chirurgul 
trebuie să cunoască atât specialitatea lui limitată (urologică, hepatică, cardiovasculară), cât şi 
să fie perfect informat în diverse domenii - imunologie, cardiologie, biochimie, farmacologie, 
putând solicita colaborarea specialistului în deplină cunoştinţă de cauză. Într-adevăr, „cel care 
nu cunoaşte decât o singură ramură a acestui arbore care este chirurgia, este ca o pasăre cu o 
singură aripă”. 

Un alt caracter important al momentului actual este reprezentat de pătrunderea tot mai 
mare a ştiinţelor fundamentale, chiar nemedicale, în aria de aplicaţie chirurgicală: imunologie, 
genetică, histochimie, electronică, cibernetică; chirurgul nu poate fi în acelaşi timp un perfect 
cibernetician, dar trebuie să ştie cum să facă apel la specialiştii corespunzători. Progresele din 
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celelalte ştiinţe au fost adoptate de către chirurgi; unele dintre ele au devenit indispensabile, 
ca de exemplu, statisticile. Claude Bernard spunea, totuşi, că niciodată statistica nu este 
suficientă pentru a reda adevărul ştiinţific. Ea permite o evaluare de o manieră specifică a 
activităţii noastre, cu condiţia ca în calitate de chirurgi să avem o cunoaştere suficientă a 
acestei ştiinţe pentru a nu încredinţa analiza rezultatelor noastre unor statisticieni pretenţioşi şi 
pentru a nu aplica orbeşte concluziile.  

Progresul continuu al tehnicilor medicale a redus rolul atotputernic al chirurgului şi l-
au obligat să colaboreze mai mult cu alţi colegi. Progresele medicinii şi anumitor specialităţi 
au însemnat sfârşitul exclusivităţii chirurgicale. Actul chirurgical este concurat de către alte 
tratamente. Exemplul cancerului este unul din cele mai pregnante: chiar dacă chirurgia 
rămâne de multe ori soluţia indispensabilă, radioterapia, chimioterapia sau chiar genetica au 
deschis alte perspective pentru tratamentul cancerului. Dacă operaţia nu mai este inevitabilă, 
ea rămâne deseori necesară, uneori asociată cu alte tratamente. Dezvoltarea tehnicilor de 
imagistică medicală a făcut inutile unele operaţii. De asemenea, alte specialităţi au preluat 
tratamentul afecţiunilor care, altădată, puteau fi tratate doar de chirurg.  

Explozia survenită în perfecţionarea mijloacelor tehnice şi a explorărilor funcţionale 
are un impact serios asupra pregătirii chirurgului. Metode din ce în ce mai complexe de 
investigaţie a echilibrului biologic al organismului se găsesc deja în practica zilnică: 
endoscopia robotică, diagnosticul radioimunochimic, folosirea izotopilor, ecografia 
endoluminală şi laparoscopică, IRM, PET. Odată cu noile progrese din electronică, vor apare 
noi generaţii de aparate cu fiabilitate crescută, chirurgul devenind din ce în ce mai dependent 
de tehnică. În faţa acestei situaţii el are la dispoziţie posibilităţi tehnice pe care le poate folosi 
diferenţiat, cu un anumit discernământ, care să-i permită cunoaşterea terenului biologic pe 
care se va desfăşura agresiunea chirurgicală. Deci, el va stabili arborele decizional logic al 
investigaţiilor. Dacă analiza poate fi perfecţionată şi ultraperfecţionată, în ceea ce priveşte 
sinteza, unificarea şi interpretarea datelor în vederea obţinerii informaţiilor complexe, 
individuale, aceasta rămâne de resortul medicului. În imensa sală a aparatelor şi computerelor, 
chirurgul nu trebuie să rămână robul diagnosticului, ci stăpânul său. Indiferent de 
complexitatea multitudinii de explorări paraclinice, examenul clinic rămâne suveran. Datele 
obţinute prin observaţia omului de către om sunt adevăruri definitorii care nu îmbătrânesc 
niciodată. A şti să interpretezi cifrele reci ale buletinului de analiză în raport cu datele 
examenului clinic, a considera bolnavul un om şi nu un număr, a rezista tentaţiei de a cădea în 
fetişismul analizelor reprezintă ştiinţa chirurgului; el va rămâne cel mai uman dintre medici. 

Asistăm, în acelaşi timp, la o aglomerare din ce in ce mai mare de aparatură şi 
mijloace terapeutice sofisticate, pe care diverse firme le perfecţionează continuu. Suturile 
mecanice, chirurgia cu laser, endoprotezele, angioplastiile au intrat în activitatea curentă, 
permiţând realizarea unor performanţe tehnice în cazuri altădată sortite eşecului sau abstenţiei 
chirurgicale. Achiziţiile în aparatură şi instrumentar obligă chirurgul la stăpânirea la perfecţie 
a tehnicilor noi, dar şi a celor clasice. Chirurgul nu va fi niciodată un simpu tehnician care 
mânuieşte un aparat, ci un medic înzestrat cu gândire strategică, care aplică o variantă de 
tehnică sau alta. 

Ne aflăm, aşadar, într-un moment de răscruce, în care diversificarea, 
ultraspecializarea, explozia informaţională de aparatură şi noi mijloace tehnice aglomerează în 
fiecare zi bagajul nostru de cunoştinte, fapt ce riscă să rupă echilibru stabilit între chirurg şi 
posibilităţile reale ce-i stau la dispoziţie, situaţie la care el trebuie să se adapteze.  

Chirurgul se diferenţiază de alţi terapeuţi prin posibilităţile deosebite pe care le are în 
a interfera echilibrul biologic al omului bolnav printr-o agresiune dirijată, intervenţia 
chirurgicală. Investit cu putere decizională, chirurgul este nivelul suprem unde se 
centralizează toate datele obţinute de mijloacele de explorare de care dispune. 
Responsabilitatea sa profesională şi umană este greu angajată în acest moment, iar repetarea 
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zi de zi a momentului critic al deciziei produce, în timp, mutaţii în structura sa caracterială, 
ceea ce-l diferenţiază de alţi medici. Urmărirea clinică, de moment, a bolnavului, căutarea 
individualităţii sale, dar şi a individualităţii bolii, trebuie să atârne cel puţin tot atât de greu în 
stabilirea indicaţiei, ca şi în totalitatea explorărilor paraclinice. Disciplina şi modul de viaţă 
chirurgical nu se pot însuşi decât prin contactul nemijlocit, de fiecare zi, cu bolnavul, sub 
îndrumarea continuă şi de durată a unui maestru, prin perfecţionare permanentă. Umanismul 
profesiunii noastre rezultă din interrelaţii cu implicaţii profesionale şi afective cu omul 
bolnav, în momentele dificile ce preced o intervenţie chirurgicală. Conştiinţa faptului că nu 
operăm un organ, ci un om acţionând dirijat asupra unui complex biologic şi psihologic 
defineşte în principal etica chirurgului. 

Atitudinea de primire a riscului, de a nu da înapoi în faţa posibilităţii de salvare a vieţii 
unui om, de a risca totul, chiar şi propria reputaţie, este o sarcină severă şi plină de 
responsabilităţi. Hotărârea nu poate fi luată decât sub imperiul comandamentului terapeutic; 
momentul definitoriu al deciziei, dincolo de care nu mai există posibilitate de întoarcere, 
trebuie să fie rezultatul îmbinării armonioase dintre curajul lucid şi echilibrul în gândire. 
Realizarea acestor performanţe este rezultatul a ani şi ani de muncă, observaţii şi zbucium. 
Toate, inclusiv temperamentul chirurgului, trebuiesc subordonate vechiului dicton „primum 
non nocere". Este, poate, o formă a celui mai pur curaj, curajul chirurgului de a se abţine de la 
realizarea unui gest tehnic posibil şi care ar aduce satisfacţii împlinirii de moment, atunci când 
comandamentul terapeutic se opune.  

Concurenţa cu alte discipline a avut în mod natural ca şi consecinţă erodarea 
prestigiului chirurgului. Chirurgul nu mai este Dumnezeu în cadrul clinicii şi spitalului său. 
Învăţarea muncii în echipă a marcat evoluţia chirurgiei. Chirurgul nu mai poate face totul 
singur şi, de cele mai multe ori, trebuie să opereze împreună cu alţii. În blocul operator, el 
trebuie să colaboreze, ba chiar să negocieze cu anesteziştii; colaborarea a devenit 
indispensabilă, ea semnifică munca împreună, nu doar în comun. 

În afară de modificările interne proprii exercitării meseriei, chirurgia a suferit, ca şi 
alte profesiuni, schimbări juridice, socio-economice şi mediatice. Profesiunea noastră se 
exercită sub controlul constrângerii juridice; în timp ce decesul sau absenţa vindecării totale 
erau considerate altădată ca evoluţii normale ale intervenţiei chirurgicale, ele nu mai sunt 
percepute acum decât ca indici ai incompetenţei chirurgului, nu doar inabil, ci şi culpabil. 
Această stare de fapt a societăţii nu a scutit activitatea chirurgicală şi responsabilitatea 
juridică; trebuie de acum înainte să fie integrată ca una dintre constrângerile meseriei. Se 
poate chiar considera că o învăţare a acestor reguli juridice este necesară culturii chirurgicale.  

Economia este o altă constrângere, datorită costului tratamentului, scăderii 
personalului şi reducerii bugetelor. În prezenţa ameninţărilor care apasă asupra sistemului 
nostru de protecţie socială, calculul economic a intrat în spitale şi clinci. Bilanţul între costul 
unei intervenţii şi avantajele sale terapeutice nu este niciodată neglijat în formularea unei 
indicaţii operatorii sau chiar în derularea actului operator. Chirurgul nu-şi mai poate practica 
arta fără a-i măsura costul într-un fel sau altul. Costul ridicat al asistenţei chirurgicale face din 
chirurg un militant în politica de sănătate a statului, de care depinde dezvoltarea acestei 
ramuri importante a medicinii şi, implicit, sănătatea oamenilor. 

Mediatizarea este o altă schimbare. Jurnaliştii sunt avizi după operaţii nereuşite, 
decese suspecte, complicaţii neprevăzute, infecţii nosocomiale. Trebuie să recunoaştem, 
totuşi, şi că unii chirurgi fac publică reuşita unei noi grefe de organ sau apariţia de noi 
tratamente promiţătoare şi, în compensaţie, jurnaliştii îi popularizează.  

Sub supravegherea tribunalelor şi a presei, sub presiunea bugetului, chirurgul nu mai 
este pe deplin maestrul inatacabil al artei sale, aşa cum era până de curând. Aceste schimbări 
implică, pentru a le face faţă, calităţi noi care trebuie dezvoltate.  
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Arta chirurgului se inspiră din arta filosofului. Ca şi pentru filosofie, aptitudinea 
pentru logică şi dialog este decisivă în activitatea chirurgicală. Diagnosticul corect, indicaţia 
operatorie corectă, decizia corectă în timpul intervenţiei nu sunt decât un simplu exerciţiu de 
logică. Plecând de la observaţiile clinice şi de la cunoaşterea ştiinţifică, a deduce natura răului 
şi a determina actul chirurgical care trebuie efectuat este un exerciţiu de logică pură. Sigur, 
când logica este deficitară, alte calităţi, cum ar fi rememorarea reuşitelor sau a eşecurilor, 
contează şi fac diferenţa între chirurgii debutanţi şi cei experimentaţi.  

Aptitudinii pentru raţionamentul logic chirurgul trebuie să-i adauge simţul dialogului. 
În ciuda abilităţilor tehnice, relaţia între chirurg şi pacient rămâne primordială: a asculta, a 
explica, a linişti, aceste calităţi ale dialogului sunt indispensabile pentru că un chirurg atinge 
viaţa în dimensiunea sa cea mai concretă. Cu toate aceste motive, pentru a fi un bun chirurg 
inteligenţa contează mai mult decât mâinile şi calităţile umane mai mult decât îndemânarea. 
Actul chirurgical în sine, adică intervenţia operatorie, se reduce din ce în ce mai mult. 
Chirurgul însuşi a inventat chirurgia minim invazivă care scurtează durata intervenţiei 
chirurgicale. Inciziile mici sunt suficiente pentru a scoate o veziculă biliară sau o splină, 
pentru a repara o hernie hiatală, pentru a rezeca un colon sau pentru a sutura coronarele. 
Chirurgul intervine acum chiar şi de la distanţă, fără a atinge corpul, prin intermediul unui 
robot .  

Creşterea numărului de interlocutori face indispensabilă investiţia chirurgului în 
relaţiile umane. A explica mai mult pacienţilor ceea ce vor să ştie, a discuta soluţiile 
terapeutice cu ceilalţi colegi, dar şi a negocia resursele cu direcţia spitalului sau chiar cu 
serviciile de asigurări sociale, a colabora cu presa şi, uneori, a te justifica în faţa judecătorului, 
toate acestea necesită calităţi umane, un simţ al dialogului şi o anumită artă a negocierii. 
Aceste calităţi trebuie să fie dezvoltate şi inoculate rezidenţilor noştri. Ele trebuie să menţină 
aura meseriei noastre: mâinile sunt sacre, chirurgia este sfântă, oamenii se roagă să se 
întâmple miracole şi speră că Dumnezeu le va trimite chirurgii pentru a le realiza. 
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TRAUMATISMES FERMÉS DU FOIS: 
CONDITIONS NÉCESSAIRES AU CHOIX DU TRAITEMENT NON 

OPERATOIRE 
C. Létoublon, Catherine Arvieux 

Service de chirurgie générale et digestive 
Centre Hospitalier Universitaire „A. Michallon”, Grenoble, France 

 
LIVER CONTUSIONS: INDICATIONS FOR NON OPERATIVE APPROACH (Abstract): The most 
important condition for a conservative treatment of the liver trauma is a stable patient. Ultrasound and 
computerized tomography (CT) examinations are essential for the investigation of abdominal trauma. These 
explorations allow visualization of solid organ anatomy and have the ability to grade and quantify the livers’ 
injuries (Mirvis classification). After the first exploration and the decision for initial non-operative approach, the 
patients will be followed in the intensive care unit (hemodynamic status, biological exploration, CT or 
ultrasonography). In this second survey period it is possible to appear complications (hemorrhage, peritonitis, 
intra-abdominal hyper-pressure syndrome etc.) and emergency laparotomy can be necessary. The overall 
mortality for non operative approach is about 9%, and direct mortality is under 1%. Secondary operations are 
necessary in 7-10% from these patients. Interventional radiology techniques and endoscopic procedures (such as 
endoscopic retrograde cholangio-pancreatography) allowed the reduction of the secondary surgical interventions. 
Hospital stay depends by the grade of the liver injury. Long term follow-up it is necessary; some cystic image 
can appear in the liver parenchyma at CT exam after months or years from the trauma, but without clinical 
significance. 
 
KEY WORDS: LIVER TRAUMA, NON-OPERATIVE APPROACH, LAPAROTOMY 
 
 

 
La condition principale de choix du traitement non-operatoire est la stabilité 

hémodynamique ou une réponse satisfaisante à la réanimation initiale: un adulte de poids 
moyen porteur d'un traumatisme fermé du foie, sans lésion hémorragique associée, et dont le 
choc ne répond pas à la perfusion de 2 L de liquides réchauffés doit en général être transfusé, 
et s'il „résiste” à un volume total de 3 L, la laparotomie s'impose (Fig. 1). Ailleurs, le 
traitement non opératoire peut être envisagé [1] (Fig 2). 

L'exploitation de l'échographie et de la TDM (tomo-densitométrie) au niveau du foie a 
alors une place importante, non pas tellement pour la décision de traitement non opératoire, 
mais pour le choix du secteur d'hospitalisation où sera prise en charge la surveillance: le type 
anatomique des lésions du foie, classé selon Mirvis (Tableau I), peut, dans les cas où le 
traumatisme fermé du foie est isolé, faire décider du passage en secteur de soins intensifs dès 
que les lésions sont du type III à V (car le risque de décompensation et de laparotomie 
ultérieure est nettement plus élevé que pour les grades inférieurs) [2-5]. 

Le polytraumatisme à lui seul plaide pour la prise en charge en soins intensifs, de 
même que la connaissance d'un traumatisme majeur telle qu'en atteste 1'existence de décès 
dans le même accident. 

D'autres conditions doivent être remplies pour décider du traitement non opératoire: 
- absence de lésion d'organes creux ; 
- possibilité de surveillance clinique rapprochée ; 
- disponibilité de l'échographie, de la TDM et de l'artériographie avec embolisation; 
capacité à déclencher à tout moment une laparotomie en urgence. 
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SURVEILLANCE DU TRAITEMENT NON-OPÉRATOIRE ET  
DÉTECTION DES COMPLICATIONS 

 
En milieu chirurgical classique, la surveillance est avant tout clinique (douleurs, 

météorisme, transit, pouls, tension, diurèse, qualité de la ventilation) mais aussi biologique 
(hématocrite avec son seuil de 30 %, hémoglobine avec celui de 100 g/L, numération et 
formule a la recherche d'une leucocytose, bilan hépatique à la recherche de rétention et de 
cytolyse). 

Fig 1: Arbre décisionnel de l’options non-opératoire 

 
En milieu de soins intensifs, la surveillance est complétée par le contrôle de 

1'hématose, par l'appréciation du volume des pertes sanguines attribuables au foie dans le cas 
où des transfusions ont déjà été déclenchées, et où d'autres lésions plus ou moins 
hémorragiques existent. La mesure de la pression intra - vésicale, reflet fidèle de la pression 
intra- abdominale, pourra permettre de détecter précocement et avant ses complications 
systémiques (rénales surtout, ventilatoires et cardiovasculaires plus tard) une hyperpression 
abdominale [6]. Cette surveillance a pour but la recherche de la poursuite de l'hémorragie, de 
fuites biliaires, de perforations intestinales, et d'autres complications. 

Poursuite ou déclenchement d'une hémorragie hépatique 
Si la dégradation hémodynamique est sévère : elle conduit à la laparotomie d'urgence. 
Si l'instabilité hémodynamique est contrôlable mais que l’hémorragie paraît se 

poursuivre : une nouvelle échographie précise le volume de l’hémopéritoine. Une TDM 
injectée (à la recherche d'une modification de 1'hématome hépatique et/ou d'un blush) ou une 
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artériographie d'emblée, décidées sur la clinique, permettent de déterminer l'importance de 
l'hémorragie: si elle est active et son site repéré, l'embolisation de la branche artérielle en 
cause doit être proposée, associée presque toujours a une transfusion ; en cas d'échec, la 
laparotomie s'impose [2]. 

Fig 2. A, B, C, D. Homme âgé de 39 ans, admis pour accident sur la voie 
publique.Traumatisme crânien + perte de conscience (contusion cérébrale 

hémorragique en tomo-densitométrie) + contusion hépatique droite importante 
avec hématome (grade III).  

Surveillance. Suites simples du point de vue hépatique. Sortie à 21 jours. 
 

Tableau I: Classification TDM de Mirvis 
 

Grade Critères 

1 
Avulsion capsulaire, fracture(s) superficielle de < 1 cm 
de profondeur, hématome  sous- capsulaire < 1 cm 
d’épaisseur maximale , infiltration périportale 

2 Fracture(s) de 1 à 3 cm de profondeur, hématome 
central ou sous- capsulaire de 1 à 3 cm de diamètre 

3 Fracture(s) de > 3 cm de profondeur, hématome central 
ou sous- capsulaire de > 3 cm de diamètre 

4 Hématome central ou sous- capsulaire massif de > 10 
cm, destruction tissulaire lobaire ou dévascularisation 

5 Destruction tissulaire bilobaire ou dévascularisation 
 

Si l'hémorragie semble modérée selon ces examens, de même que dans les cas ou c'est 
la biologie qui, par une chute continue de 1'hémoglobine, fait évoquer a elle seule la fuite 
sanguine persistante, il faut discuter une simple transfusion (l'hémorragie modérée est difficile 
à détecter en artériographie) : cette transfusion permet pour de nombreux auteurs de passer le 
cap (dans plus de la moitié des cas pour Pachter), les autres patients étant embolisés ou operas 
[5]. Il est une catégorie „moderne” de blessés pour lesquels une réanimation très active 
contribue à maintenir un état hémodynamique „limite” alors que les lésions paraissent sévères 
(grades IV et V) en TDM: pour eux, l'artériographie systématique permet, selon Ciraulo, de 
contribuer à leur épargner une laparotomie évitable grâce a l'embolisation précoce qu'elle 
permet [7]. 
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Dans tous les cas, il faut systématiquement rechercher des hémorragies d'autre origine 
(rate, rein, bassin) et tout aussi systématiquement envisager l'embolisation à titre de traitement 
temporaire ou définitif. 

L'hématome sous-capsulaire constitue un cas particulier. S'il est associé a un 
hémopéritoine modéré ou non évolutif, il constitue très rarement une indication opératoire, 
même lorsqu'il atteint un volume impressionnant (Fig 3). La douleur, qui peut être importante 
les premiers jours, doit être traitée. Mais une ischémie du parenchyme peut survenir, sous 
1'effet d'une compression excessive: elle se manifeste par une augmentation importante des 
alanine-aminotransférases (ALAT) et aspartate-aminotransférases (ASAT) et doit conduire à 
l'intervention de décompression/hémostase (Fig 4). Elle peut aussi correspondre à un véritable 
syndrome de Budd-Chiari dû à la compression cave et/ou à la torsion des veines sus-
hépatiques à leur confluence [7-9]. 

 
 

Fig: 3. Julien, 18 ans. Accident de vélo tout-terrain. Contusion abdominale sur guidon. 
Traumatisme crânien sans perte de conscience. 

Hospitalisation en hôpital local: tension artérielle stable, pas de collapsus. échographie : 
hémopéritoine modéré et hématome sous-capsulaire large touchant tout le foie droit. Transfert an 
centre hospitaller universitaire le lendemain. A l’arrivée, douleurs locales importantes, tension 
artérielle et pouls normaux. Douleur traitée par morphine. 
A, B, C, D, E, F. Tomodensitométrie (TDM): pas de signe d'hémorragie en cours, hématome 
sous-capsulaire large, hémopéritoine important. Malgré le volume de l 'hémopéritoine, la douleur 
locale, et la baisse de l'hémoglobine au-dessous de 70 g/L au 2e jour, l'option non opératoire est 
maintenue, mais on transfuse trois culots. Amélioration progressive de la douleur. Sortie à 21 
jours sur son hôpital d'origine. G, H. Consultation à 7 semaines: gêne modérée malgré une 
collection sérique volumineuse en TDM. Reprise progressive des activités. 
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En pratique, la complication hémorragique du traitement non opératoire survient dans 
une pr

 
yndrome peritoneal 

péritonite biliaire, correspond à la forme diffuse de la fuite 
biliaire

oportion inférieure à 5 % des cas. Elle n'impose la laparotomie que rarement, et la 
laparoscopie peut, dans les ambiances les plus „sereines”, permettre de laver l'hémopéritoine 
et de contrôler l'hémorragie de manière simple (pulvérisation de fibrine ou coagulation par 
argon). 

Fig. 4. Garçon, âge 17 ans. Accident de surf, hospitalisé en hôpital régional.  
Fracture hépatique droite + contusion (grade IV). 

Voussu le re locale, douleur, pas de collapsus. Transféré au centre hospitalier universitaire 
lendemain pour augmentation des douleurs, cytolyse majeure: transaminases glutamiques 
oxalacétiques = 1980; transaminase glutamiques pyruviques = 2560. 
A.B.C.D. Fracture antéropostérieure des segments V et VIII et hématome sous-capsulaire avec 
Budd-Chiari très probable par compression des veines sus-hépatiques droite et médiane; seule 
la veins sus-hépatique gauche est injectée en A, et la  circulation portale droite est très ralentie 
(B,C). Laparotomie: évacuation de l’hématome, recoloration immédiate du foie. Drainage 
local. Transfusion de trois culots et drainage pleural. Suites : reconstitution partielle de 
l'hématome en postopératoire, sans récidive de la cytolyse ni nécessité de ponction, Transfert 
sur hôpital de proximité au 20e jour. Guérison. 

S
Le cholépéritoine, ou 
. II apparaît le plus souvent entre le deuxième et le cinquième jour, mais peut survenir 

ardivement (jusqu'à 21 jours dans le rapport de l'AFC [10]): souvent douloureux, affirmé par 
la ponction sous échographie, il impose une exploration par laparotomie ou laparoscopie (Fig. 
5). Le but de ce geste est limité: il est très rare qu'un petit pédicule glissonnien sous - 
segmentaire soit repéré et lié. II n'est ni utile ni souhaitable de chercher à explorer la fracture, 
et il faut au contraire limiter le geste a 1'organisation d'une fistule biliaire externe. Cela est 
réalisé par un large drainage externe après une toilette péritonéale complète, et la fistule 
biliaire ainsi obtenue guérira dans la majorité des cas après ablation progressive du drainage, 
ce qui peut prendre plusieurs semaines; une cholangiographie rétrograde perendoscopique 
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peut montrer le niveau de la fuite sur 1'arbre biliaire, et pourrait permettre, par un drain naso-
biliaire ou une prothèse, d'accélérer la guérison de la fistule [2,11]. 

 

Fig. 5 Homme de 32 ans. Accident de surf des neiges. Polytraumatisme: traumatisme crânien + perte de 
conscience. Fracture de la face. Glasgow = 15. Traumatisme thoracique avec fracture de côtes et 

pneumothorax, contusion pulmonaire. Fracture du rein droit, hémorragie active (embolisation en ur-
gence d'une artère polaire supérieure) (F). Fracture et contusion du foie droit. La contusion mesure 8,5 

cm de diamètre (grade III de Mirvis). Hémo-péritoine (A, B, C, D, E). 
Surveillance en soins intensifs. Pic fébrile an 5e jour. Epanchement abdominal un peu douloureux. TDM (F,
G, H, I). Ponction péritonéale: liquide ver-dâtre, bilieux, sans fibre végétale, à bilirubine très élevée.
Laparotomie : évacuation d'un biliopéritoine. Lavage péritonéal, drainage au contact de la fracture hépatique.
Installation d'une fistule biliaire externe. À 30 jours, ponction d'un bilome résiduel sous échographie (J)
proche du drain laissé à la convexité (K). Ablation du drain biliaire à 2 moins, suivie du tarissement de la fuite
biliaire en quelques jours. Guérison 
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La perforation intestinale associée est rare en pratique, et souvent évoquée devant 
l'appari

ns ces 
tableau

u compartiment 
abdom

menace classiquement les patients traités par laparotomie, surtout après 
laparot

osable à celle suivie 
dans le

iques peuvent survenir, de causes très variées. 
ite biliaire. Il est 

le plus

é à la nécrose d'un 
fragme

as associé doit rester à 1'esprit. II n'est pas toujours détecté 
sur les

spond à  une plaie artérielle qui s'extériorise dans les voies 
biliaire

tion de douleurs abdominales. Elle est détectée par la découverte d'un pneumopéritoine 
en TDM [12] et affirmée si nécessaire par une ponction échoguidée à la recherche de fibres 
végétales a 1'examen direct et d'un dosage de bilirubine. La PLP peut aussi permettre de 
l'affirmer grâce a la même recherche lorsque le patient est difficilement transportable 
(polytraumatisé en réanimation) et le tableau peu net. Si un doute persiste, on doit considérer 
qu'une laparotomie ou une laparoscopie secondaires ont plus d'avantages que d'inconvénients. 
Le choix du geste sur ces lésions tient compte de la gravité de la rupture, de l'ensemble des 
lésions associées et de 1'état péritonéal: il balance entre sutures intestinales et stomies. 

La laparoscopie trouve probablement une de ses meilleures indications da
x d'inflammation péritonéale qui surviennent après 1 jour ou 2 de surveillance, avec 

une fièvre sans signe évident d'infection, on bien une douleur abdominale excessive non 
expliquée. Ce tableau serait observe dans près des deux tiers des patients avec des lésions de 
grade IV ou V et non opérés, et le liquide péritonéal serait stérile pour 90 % d'entre eux selon 
Carillo. L'amélioration de leur état par une laparoscopie avec lavage et drainage si nécessaire 
est telle que cet auteur propose de la réaliser relativement tôt (2 a 4 jours après le 
traumatisme), d'autant plus volontiers que les lésions sont sévères (VI et V), que 
l'hémopéritoine est volumineux, et qu'il existe un état inflammatoire [13]. 

Syndrome d'hyperpression intra-abdominale (HIA) et d
inal 
L'HIA 
omie écourtée avec tamponnement périhépatique [2]. Mais le traitement non opératoire 

de traumatisme fermé du foie sévère et la compensation des hémorragies par transfusions 
peuvent conduire à cette complication par le développement d'un hémopéritoine sous pression 
[14]. Il y a HIA lorsque la pression est mesurée dans la vessie à plus de 25 cm d'eau. Si cette 
pression entraîne un dysfonctionnement rénal et une gêne ventilatoire, le syndrome du 
compartiment abdominal survient, qui s'accompagne d'une défaillance multiorganes par 
l'apparition d'un cercle vicieux dû à l'ischemie des organes abdominaux, et a l'œdème 
réactionnel de ces derniers, comme dans un syndrome des loges (Fig 6).  

Sa gestion dans le cadre du traitement non opératoire est superp
 cadre de la réanimation des patients porteurs d'un tamponnement périhépatique, et elle 

est dominée par la décompression par laparotomie (tableau IV) et par (l'utilisation de procédés 
de relâchement de la paroi. 

Tableaux atypiques 
Des tableaux plus atyp
Un bilome correspond à une collection localisée de bile, due à une fu
 souvent juxtahépatique, et se développe dans la cavité abdominale, mais il peut aussi 

se développe en intrahépatique et peut entraîner une compression du foie ou, rarement, une 
compression de la veine cave inférieure [15]. II relève le plus souvent de la ponction-drainage 
échoguidée, qui peut conduire à l'installation d'une fistule biliaire externe. 

Un abcès correspond en général a 1'évolution d'un bilome associ
nt de foie. Le drainage percutané n'évitera pas toujours la laparotomie pour 

nécrosectomie, et drainage large. 
Un traumatisme du pancré
 TDM précoces; il est évoqué sur une hyperamylasémie et la TDM pratiquée 

secondairement est performante. 
Une hémobilie, rare, corre
s. Évoquée devant la triade douleur – ictère - hémorragie digestive, elle releve de 

l'embolisation artérielle dans la majorité des cas. Elle peut nécessiter, en cas d'échec, la 
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ligature d'une branche de l'artère hépatique, voire la classique hépatectomie secondaire, 
pratiquement toujours évitée [16,17]. 

Les autres complications vasculaires correspondent à des  anévrismes artériels et 
surtout à des fistules artérioportales, responsables d'hyperpression portale inconstamment, et 
imposant alors embolisation on ligature artérielle (mais lorsqu'elles sont distales et 
silencieuses, elles peuvent guérir spontanément en quelques semaines). Les fistules artério - 
sus-hépatiques sont rares mais bruyantes avec insuffisance cardiaque, et leur embolisation est 
délicate [10]. 

 

 
Fig. 6. Phyiopathologie du syndrome d’hyperpression intraabdominale 

 
La bilhémie correspond à une fistule bilio -sus-hépatique qui aboutit à un ictère par 

passage de bile dans le sang. Elle est exceptionnelle, guérit spontanément le plus souvent, 
mais une sphinctérotomie et un drainage nasobiliaire poussé jusqu'au secteur 
incriminé pourraient accélérer cette guérison par la baisse de pression biliaire ainsi obtenue16. 
La rupture de la coupole diaphragmatique droite associée permet le plus souvent de différer la 
réparation, permettant de « réduire » la luxation du foie sans risque sérieux de provoquer une 
hémorragie. 
 

RÉSULTATS ET CONCLUSIONS 
Mortalité: elle est, pour ces patients d'emblée non opérés, en général inférieure à 9%, 

et celle directement liée au traumatisme hépatique est inférieure à 1 % [4,5,10]. 
Échecs: on considère classiquement comme un échec de cette option le recours à la 

laparotomie, plus ou moins précoce, et qui est dû à la lésion hépatique dans la moitié des cas 
environ. Sa fréquence est de 7 a 10 % des cas dans l'expérience récente [4,18]. Mais il faut 
souligner que la plupart de ces laparotomies secondes se déroulent dans des conditions plus 
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favorables que celles d'une intervention immédiate, et que la perte de chance observée chez ce 
type de patients, dont la laparotomie serait considérée comme retardée, est très faible ou nulle 
[4]. Au total, on peut affirmer que la fréquence de ces laparotomies secondes tend à baisser, 
grâce à une meilleure compréhension des signes, au recours à la transfusion sanguine, et 
surtout à l'utilisation large de l'artériographie avec embolisation artérielle [7], de même que la 
ponction-drainage percutanée, et le cathétérisme rétrograde de la papille [2]. 

Durée de la surveillance en milieu hospitalier : elle tient compte en principe de la 
sévérité radiologique des lésions car deux tiers des échecs dus à la lésion hépatique dans 
1'option non opératoire correspondent à des grades élevés de Moore. Un patient porteur d'une 
lésion sévère type IV par exemple, et totalement asymptomatique, ne pout sortir en milieu 
familial qu'à partir du 10e jour, sous surveillance médicale. Pour autant, la pratique d'une 
surveillance systématique par TDM n'a pas de justification si la clinique est satisfaisante, et 
n'influence pas la durée de l'hospitalisation [19]. L'image résiduelle intrahépatique (kystique 
le plus souvent), dont la taille n'a pas d'influence sur la date de reprise des activités, peut 
persister plusieurs mois et sa ponction secondaire est exceptionnellement justifiée. Le sport 
peut être autorisé à 2 mois même lorsque les lésions initiales étaient sévères et lorsque les 
images résiduelles restent impressionnantes [5]. 
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ENDOLUMINAL TREATMENT OF THE VARICOSE VEINS OF THE LOWER LIMB (Abstract): 
Endoluminal surgery of the varicose veins it’s not a recent technique but the new procedures using 
radiofrequency and laser considerably relaunced its interest. The thermic energy that this technique gives to the 
venous wall induces a fibrous retraction of the vein and its occlusion. There are detailed here the material 
needed, methods but also the difficulties, possible incidents and accidents during them. The indications of these 
endoluminal interventions are still a disputed subject. The evaluation of the results is difficult, especially for 
laser procedures because the materials and techniques are various and the methods are not standardized. 
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 INTRODUCERE 

Varicele sunt ectazii permanente ale venelor subcutanate, care prezintă alterări 
parietale şi al caror diametru, în poziţie declivă, este de peste 3 mm. Ele sunt cel mai adesea 
tortuoase şi sunt sediul unui reflux sanguin. Tratamentul endoluminal include toate procedeele 
terapeutice executate în lumenul venos, fără exereza anatomică a vasului, dar care duc, în 
final, la ocluzia lui [1]. 

Actualmente, tendinţa generală în tratamentul chirurgical este în favoarea tehnicilor 
minim invazive. În patologia vasculară, tratamentul endoluminal a cunoscut o importantă 
dezvoltare în domeniul arterial; în patologia venoasă el s-a rezumat doar la plasarea de 
dispozitive de întrerupere a venei cave inferioare şi la tratamentul sindromului obstructiv. 

Distrucţia endoluminală a venei patologice poate fi obţinută prin reducerea 
temperaturii (criochirurgia) sau prin creşterea acesteia. Utilizarea criochirurgiei în tratamentul 
varicelor se realizează cu ajutorul unei sonde introduse în lumenul venos a cărei extremitate 
este refrigerată prin descărcare de protoxid de azot care permite congelarea peretelui venos. 
Metoda presupune descărcare discontinuă de protoxid de azot, pe perioade foarte scurte 
deoarece, în caz contrar, vena aderă în câteva secunde la sondă şi, la retragerea acesteia, vena 
se smulge în totalitate. Tehnica se numeşte crioscleroză şi are ca principal inconvenient 
repermeabilizarea la un interval de timp de la procedură. 

Pentru obţinerea unei creşteri termice s-au folosit multiple surse de energie: curent 
electric, curenţi de înaltă frecvenţă, laser etc. Iniţial, distrucţia pereţilor venelor patologice a 
fost realizată folosind curentul electric continuu (determina tromboză). Ulterior, prin folosirea 
curentului alternativ şi, în particular, a curenţilor de înaltă frecvenţă s-au obţinut rezultate 
mult mai bune. În fine, efectul termic poate fi transmis ţesuturilor utilizând energia luminoasă 
(laser). [2-4] 

 
TEHNICI ENDOLUMINALE 
Radiofrecvenţa furnizează o energie termică controlată, care creşte temperatura la 

nivelul peretelui vascular. Rezultă pe de o parte distrucţia intimei, iar pe de altă parte 
contracţia şi creşterea densităţii fibrelor de colagen conţinute în medie şi adventice. Astfel 
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diametrul venos este redus într-o măsură foarte importantă atât prin efectul morfologic dar şi 
prin spasmul indus de creşterea temperaturii. Aceste fenomene induc secundar o evoluţie 
fibrozantă ce determină în timp ocluzia venei. Procedura se efectuează după golirea prealabilă 
a vasului de sânge astfel încât tromboza venoasă este redusă la minimum ceea ce elimină 
riscul repermeabilizării prin tromboliză. Materialul tehnic este actualmente comercializat de o 
singura firmă sub denumirea ClosureTM. Trusa conţine: un generator de radiofrecvenţă, 
catetere Closure de 6 şi 8 french (Fr), cutie de instrumente chirurgicale pentru flebectomie, fir 
ghid, ser heparinat (ser fiziologic 0,9% la care se adaugă 10000 UI heparină la 1000ml), 
sistem de reperaj al cateterului (ecografie doppler sau echipament radiografic). 

Contraindicaţiile utilizării sistemului ClosureTM : 
- contraindicaţii generale: sarcina sau dorinţa de a rămâne însărcinată în scurt timp, 
tromboza venoasă profundă recentă, tromboembolismul recent, pacientul imobilizat, 
starea generală alterată. 
- contraindicaţii specifice tehnicii ClosureTM: diametru venos măsurat în decubit peste 12 
mm, tortuozităţi foarte importante la nivelul vasului tratat, artera femurală prea aproape de 
trunchiul venei safene magna. 

Tehnica: 
Intervenţia se realizează sub anestezie locală sau loco-regională; abordul venos se face 

fie prin puncţie percutană, fie printr-o mică incizie pentru expunerea limitată a porţiunii 
distale a venei de tratat ce poate fi exteriorizată cu ajutorul unui croşet şi apoi deschisă prin 
flebotomie [5]. În practică, vena se abordează dedesubtul segmentului ce se vrea a fi tratat 
după reperare ecodoppler. Se introduce endoluminal un fir ghid metalic sau hidrofil a cărui 
poziţie este controlată tot ecodoppler după care pe acesta se introduce cateterul. La finele 
operaţiei cateterul de radiofrecvenţă (ClosureTM) se retrage din lumenul venos. Se închide 
incizia cutanată şi se face un bandaj elastic. 

Alegerea tipului de cateter se face în funcţie de calibrul venei tratate: 6 Fr (1,7 mm) 
pentru vene cu diametru în decubit între 2 şi 8 mm şi 8 Fr (2,7 mm) pentru vene cu diametru 
de 4 - 12 mm. Cateterul este racordat la generator şi la perfuzia cu ser heparinat ce va fi 
menţinută pe toată durata intervenţiei pentru a preveni formarea de trombi în interiorul 
cateterului. Se introduc electrozii în mănunchi până la limita superioară a segmentului de 
tratat. Membrul este apoi exsanghinat prin aplicarea garoului, completat de o compresie 
manuală în spatele extremităţii cateterului şi pacientul basculat în poziţie Trendelenburg la 20 
de grade [3,6]. Electrozii sunt apoi etalaţi pentru a intra în contact cu peretele venos (se 
practică un reperaj riguros ecografic sau fluoroscopic) şi din acest moment nu se mai mişcă 
membrul inferior. Pe ecranul generatorului sunt afişaţi parametrii procedurii (putere – 6W, 
85ºC şi durata procedurii, 999 sec.). Înainte de începerea procedurii se efectuează un test de 
impedanţă; valoarea afişată trebuie să fie minim 200 ohmi, ceea ce confirmă un bun contact al 
electrozilor cu peretele venos. Se începe intervenţia, retrăgând progresiv cateterul cu electrozii 
către distal cu o viteza de 2 - 3 cm/min. 

Deşi protocolul tehnicii ClosureTM este bine codificat, utilizatorii tehnicii au imaginat 
câteva variante. Unii preferă introducerea cateterului în lumenul venei femurale cu retragerea 
ulterioară a electrozilor etalaţi pentru poziţionarea cu precizie la terminarea trunchiului venei 
safene. Tehnica ecodoppler de reperaj este utilizată de la abordul venos, apoi pentru urmărirea 
progresiunii cateterului şi poziţionarea sa finală înaintea livrării curentului de radiofrecvenţă, 
iar la final pentru controlul eficacităţii metodei (absenţa fluxului).  Tehnicile radiologice sunt 
folosite doar în caz de dificultăţi de introducere a cateterului întrucât permit urmărirea 
progresiunii cateterului dacă acesta este radioopac. Injectarea de substanţă de contrast pentru 
verificarea poziţiei cateterului înaintea cuplării la generator, este indicată în unele cazuri. 

Crosectomia nu se mai practică în tehnica ClosureTM deoarece sunt studii care arată 
rezultate asemănătoare cu sau fără acest tip de intervenţie. Flebectomia colateralelor prin 
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miniincizii etajate se efectuează mai frecvent în acelaşi timp operator, iar scleroterapia se 
preferă postoperator. [7] 

Incidente şi accidente 
Cateterismul imposibil – situaţie rar întâlnită se poate rezolva în majoritatea cazurilor, 

prin introducerea unui fir ghid. Calea falsă de cateterizare survine în două situaţii: angajarea 
cateterului într-o colaterală (ultrasonografia doppler este în acest caz preţioasă) şi perforarea 
venei (semnalul de alarmă este tras de creşterea importantă a impedanţei ce atinge valori de 
600-800 ohmi). În acest ultim caz se retrage cateterul şi se realizează o compresiune manuală 
la nivelul perforaţiei timp de câteva minute; se reintroduce cateterul pe un fir ghid, se face un 
test de impedanţă şi se reîncepe intervenţia. 

Trombi la nivelul cateterului: iniţial se modifică impedanţa (peste 800 ohmi) apoi se 
opreşte generatorul. Trebuie retras cateterul şi îndepartat trombusul. 

Eşecul imediat prin neobliterarea venei – se poate reîncepe imediat tehnica ClosureTM 
sau putem recurge la procedeul clasic de exereză chirurgicală. 

Îngrijiri postoperatorii: 
Pacientul supus acestei intervenţii este externat în aceeaşi zi, fiindu-i prescrise 

antalgice şi anticoagulante. Mersul este permis din prima zi. Pacientul este revăzut între 4 şi 8 
zile de la operaţie. 

Complicaţii postoperatorii: hematoame, infecţii, tromboză venoasă superficială, 
disestezia situată în teritoriul nervului safen, mult mai frecventă la pacienţii la care procedura 
s-a aplicat până la nivelul gleznei, arsuri dermice, legate direct de procedură şi indirect de 
anatomia regiunii (viteză mică la retragerea cateterului sau vene superficiale, situate la mai 
puţin de 10 mm de suprafaţa pielii). Evaluarea ultrasonică a profunzimii segmentelor venoase 
de tratat se face actualmente de rutină, astfel fiind identificaţi pacienţii cu risc la aceste 
complicaţii, putându-se efectua infiltraţii locale cu ser fiziologic. Tromboza venoasă profundă 
localizată mai ales la nivelul venei femurale comune, în spatele joncţiunii safeno-femurale 
este o complicaţie redutabilă şi impune tratament intensiv. 
 

Laserul endoluminal presupune o acţiune termică în etape succesive. Prin difuziune 
optică se realizează conversia luminii laser în caldură. Energia laser este „livrată” sângelui de 
o fibră optică de 600 micrometri în pulsuri succesive de durată variabilă şi provoacă bule de 
vapori, generaţi de sângele hemolizat. Această metodă deci nu necesită exsanghinarea venei 
tratate. Transferul căldurii prin conducţie la ţesuturile vecine, în speţă peretele venos. Bulele 
transmit energia termică întregii circumferinţe a peretelui intern venos. Temperatura măsurată 
la capătul fibrei laser este în medie de 729°C. Efectul termic are o difuziune slabă în mediul 
sanguin, capacitatea sa de penetraţie în ţesuturi fiind de 0,3 mm. A treia etapă este 
termochimică. Ea conduce la distrugerea ţesuturilor. Aplicat continuu, laserul se poate afla la 
originea perforaţiilor peretelui venos. 

Materialul tehnic este actualmente comercializat de mai multe firme care propun fie 
laserul diodă sau laserul YAG. Pentru realizarea acestei proceduri sunt necesare următoarele:  
generator laser, o fibră optică, cutie de instrumente chirurgicale pentru flebectomie, fir ghid, 
sistem de reperaj al cateterului (ecografie doppler). 

Pe lângă contraindicaţiile generale expuse la tehnica Closure, în tehnica laser nu s-au 
identificat contraindicaţii specifice legate de morfologia sau diametrul venei tratate. 

Indicaţiile sunt în funcţie de localizarea anatomică şi clinică: safena magna în 
porţiunea situată dedesubtul treimii medii a coapsei datorită riscului leziunilor nervoase în 
segmentul crural, colateralele venei safene interne, când nu se asociază insuficienţa crosei sau 
a trunchiului venei safene interne pot fi tratate cu laser endovenos. 

În prezenţa unei tromboflebite superficiale tehnicile endoluminale sunt proscrise. În 
cazul recidivelor varicoase aceste tehnici se adresează tratamentului trunchiului venei safene 
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incontinent netratat iniţial chirurgical, caz în care refluxul sanguin este alimentat de venele 
perineale, de o neovascularizaţie la nivelul pliului inghinal sau de o perforantă a canalului 
femural. 

Tratamentul trunchiului venei safene se află la baza folosirii acestor tehnici 
endoluminale, însă colateralele safenei, sediul unui reflux, trebuie şi ele tratate [8]. Avem trei 
alternative: tratament endovenos în acelaşi timp operator, flebectomia prin incizii etajate 
realizată tot în acelaşi timp operator sau scleroterapia post procedură. 

Tehnica 
Într-un prim timp marcăm pe cateter lungimea venei ce urmează a fi tratată. În acelaşi 

fel marcăm şi pe fibrele laser lungimea măsurată pe cateter plus încă 2 cm. Se introduce 
cateterul în lumenul venos, pe firul ghid, la 4 cm dedesubtul limitei superioare a venei tratate, 
astfel că fibrele laser se află la 2 cm sub limita superioară a venei tratate. Se retrage firul ghid 
iar fibrele laser sunt conectate la generator. Personalul prezent în sala de operaţie necesită 
pentru următoarea etapă ochelari de protecţie. Ansamblul de fibre şi cateterul se retrag 
împreună, impulsurile laser fiind livrate de manieră etajată şi discontinuă [4]. Parametrii 
procedurii (durata impulsurilor, timpul între două impulsuri) diferă în funcţie de tipul de fibre 
laser folosite. Vizualizarea prin piele a fasciculului luminos permite, în majoritatea cazurilor, 
urmărirea progresiunii extremităţii distale a fibrelor laser în timpul procedurii. 

În tehnica laser flebectomia se poate realiza în aceeaşi etapă operatorie sau ulterior, 
prin sclerozare.  

Incidente şi accidente: 
Cateterismul imposibil – se cateterizează vena retrograd, plecând de la crosectomie. 
Eşecul imediat este foarte rar (1 - 2%). 
Îngrijiri postoperatorii: 
Ca şi în tehnica ClosureTM pacientul este externat în aceeaşi zi, fiindu-i prescrise 

antalgice la nevoie şi anticoagulante. Mersul este permis din prima zi. Pacientul este revăzut 
între 4 şi 8 zile de la operaţie. 

Complicaţii postoperatorii: durere importantă, echimoze, induraţia traiectului venos, 
parestezii, tromboză venoasă superficială, tromboză venoasă profundă. 
 

DISCUŢII ŞI CONCLUZII 
În cazul folosirii curenţilor de radiofrecvenţă, ocluzia imediată a venei s-a obţinut în 

98% din cazuri. Examinarea ecodoppler a joncţiunii safeno-femurale poate identifica 
postoperator mai multe aspecte [9]: a) obliterarea completă a crosei venei safene la rasul venei 
femurale, precum şi obliterarea colateraleleor; b) una sau mai multe vene colaterale 
permeabile ce drenează fiziologic în vena femurală fără persistenţa vreunui segment de crosă 
[10]; c) persistenţa unui scurt fragment de crosă (<3 cm) în care se varsă colateralele crosei; 
d) neobliterarea venei safene pe o distanţă mai mare de 3 cm de la joncţiunea safeno-femurală 
[10]. Fluxul sanguin de la acest nivel poate fi fiziologic sau antifiziologic (reflux), caz în care 
acesta drenează printr-o reţea varicoasă subiacentă. Această situaţie necesită imperativ 
tratament endoluminal sau scleroterapie pentru evitarea recidivei. 

Chirurgia endoluminală a varicelor are o serie întreagă de avantaje în comparaţie cu 
chirurgia clasică, mai ales în ceea ce priveşte conduita postoperatorie. Cele două tehnici 
endoluminale au rezultate comparative, diferenţa dintre ele fiind de cost. 

Referitor la aprecierea rezultatelor, studiile ce compară tehnica ClosureTM cu chirurgia 
clasică, efectuate pe un lot de 3 ani nu arată diferenţe semnificative, însă numai studiile 
prospective randomizate incluzând chirurgia clasică, scleroterapia ecoghidată şi procedurile 
endoluminale, efectuate pe o perioadă mai lungă de timp, pot furniza date concludente care să 
ducă la alegerea cea mai corectă a tehnicii de tratament a varicelor membrului inferior [7]. 
Totuşi, lăsarea pe loc a venei fibrozate poate determina tromboflebite recurente în zonele 
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incomplet obliterate. În viitor se poate dezvolta o nouă tehnică endoluminală ce poate folosi 
ca agent termic vaporii de apă sub presiune, care ar realiza obliterarea completă a venei. 
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HEMATURIA – ALGORITHM FOR DIAGNOSIS (Abstract): One of the most challenging issues in Urology 
is the differential diagnosis of hematuria. Before proceeding to more complicated investigations, the urinary 
dipstick result should be confirmed with a microscopic examination of the urinary sediment. Hematuria of 
nephrologic origin is frequently associated with casts in the urine and almost always associated with significant 
proteinuria; it is secondary to either glomerular, tubulointerstitial, renovascular or systemic disorders. Common 
causes of hematuria of urologic origin, suggested by the absence of significant proteinuria, include urothelial 
tumors, renal parenchymal tumours, urinary stones, urinary tract infections, prostatic tumours and trauma of the 
urinary tract. The mainstays of evaluation are urinary cytology, cystoscopy, intravenous urography, retrograde 
pyelography and ureteroscopy, ultrasonography and CT. Conclusion: Hematuria of any degree should never be 
ignored and, in adults, should be regarded as a symptom of urologic malignancy until proved otherwise and 
demands immediate urologic examination. 
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INTRODUCERE 
Prin hematurie, se înţelege prezenţa de sânge în urină, ceea ce corespunde unei leziuni 

a căilor excretorii sau unei afectări parenchimatoase renale. Fie că este macroscopică (de 
obicei de cauză urologică) sau microscopică (mai frecvent de origine nefrologică), valoarea sa 
semiologică este aceeaşi şi descoperirea sa face indispensabilă evaluarea completă pentru 
stabilirea etiologiei. 

Pentru a direcţiona eficient evaluarea diagnostică consecutivă, este importantă 
precizarea următoarelor aspecte: tipul hematuriei (macro- sau microscopică), momentul 
micţional în care apare (iniţial, terminal sau total), eventuala asociere cu simptomatologie 
algică şi posibilitatea formării şi eliminării de cheaguri [1]. 

A. Semnificaţia diferenţei dintre hematuria macroscopică şi cea microscopică este legată 
de faptul că şansele de a identifica elemente patologice semnificative creşte cu gradul 
hematuriei. Astfel, este puţin probabil ca la un pacient cu hematurie macroscopică să 
nu se identifice o cauză a sângerării, în timp ce pacienţii cu hematurie microscopică au 
frecvent o evaluare urologică în limite normale. Nu există însă o relaţie proporţională 
între gradul hemoragiei şi severitatea afecţiunii cauzale !. 

B. Manifestarea hematuriei, în raport cu micţiunea, indică adesea originea acesteia. 
Hematuria iniţială apare cel mai rar, îşi are originea la nivelul uretrei sau prostatei şi 
este de obicei secundară leziunilor inflamatorii. Hematuria totală este cea mai 
frecventă şi indică faptul că sângerarea îşi are originea în parenchimul renal sau tractul 
urinar superior, iar hematuria terminală are de obicei sursa la nivelul vezicii urinare. 

C. Hematuria nu este de obicei dureroasă, cu excepţia cazurilor în care este asociată cu 
inflamaţie sau obstrucţie; astfel, pacienţii cu cistită hemoragică prezintă simptome 
iritative vezicale, ce pot fi severe. Mai frecvent, durerea asociată hematuriei este 
produsă prin obstrucţia ureterală cu cheaguri, în cazurile cu sângerare la nivelul 
tractului urinar superior; se poate ajunge până la colică nefretică, ceea ce facilitează 
identificarea cauzei sângerării, prin localizarea acesteia. 
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D. Prezenţa cheagurilor indică o amploare mai mare a sângerării şi asociază o 
probabilitate crescută de identificare a unei afecţiuni urologice majore (tumoră 
urotelială). În privinţa formei cheagurilor, majoritatea sunt nespecifice, fiind de 
origine vezicală sau uretrală prostatică. Prezenţa de cheaguri vermiforme (formate în 
ureter), în special dacă sunt asociate cu durere lombo-abdominală, identifică originea 
hematuriei la nivelul tractului urinar superior. 
Este extrem de important de reţinut faptul că hematuria, în special la adult, trebuie să 

fie considerată, pînă la proba contrarie, ca un simptom al unei afecţiuni maligne şi impune 
evaluare urologică imediată. La un pacient care se prezintă cu hematurie macroscopică, 
uretrocistoscopia trebuie să fie efectuată cât mai curând posibil, pentru a identifica sursa 
sângerării, în cazul celei de la nivel uretro-vezical, sau pentru a localiza partea, în cazul 
hematuriei cu origine la nivelul tractului urinar superior. 

Deşi infecţiile urinare pot genera hematurie, toţi aceşti pacienţi, cu excepţia femeilor 
tinere cu cistită acută bacteriană hemoragică, trebuie să beneficieze de evaluare urologică, 
deoarece aceeaşi simptomatologie poate apare în contextul unei tumori vezicale (mai frecvent, 
carcinom in situ). Cea mai frecventă cauză de hematurie macroscopică la un pacient cu 
vârsta peste 50 de ani este cancerul vezical. 

Culoarea urinei poate fi modificată în diferite situaţii (alimente, afecţiuni hepatice, 
substanţe chimice, medicamente etc.), astfel încât, într-o primă etapă, este necesară 
confirmarea diagnosticului de hematurie. Metoda cea mai simplă, rapidă şi ieftină este cea a 
bandeletelor diagnostice urinare, care evidenţiază elemente anormale în urină: hematii, 
proteine, glucoză, corpi cetonici, urobilinogen şi leucocite [2]. Un test pozitiv pentru sânge 
apare şi la cazurile cu hemoglobinurie sau mioglobinurie, care pot fi diferenţiate de cele cu 
hematurie prin examinarea microscopică a sedimentului urinar [1,2]; acesta va evidenţia 
hematii în număr mare, semnificativă fiind considerată valoarea de cel puţin 3 hematii pe 
câmp microscopic cu rezoluţie mare (400×). 

Este important de reţinut faptul că, înainte de a declanşa investigaţii mai complicate, 
rezultatul testului cu bandeletă urinară trebuie să fie confirmat prin examinarea microscopică 
a sedimentului urinar. 

 
DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL ŞI EVALUAREA HEMATURIEI 
Un prim diagnostic diferenţial esenţial în cazul hematuriei este cel dintre o cauză 

nefrologică şi una urologică. 
Hematuria de cauză nefrologică este frecvent asociată cu cilindri hematici şi aproape 

întotdeauna cu proteinurie semnificativă (peste 0,5-1 g/24 ore). Chiar hematuria semnificativă 
de origine urologică nu va creşte proteinuria la astfel de valori, care vor indica aproape 
întotdeauna o afecţiune renală glomerulară sau tubulointerstiţială. 

Evaluarea morfologică a eritrocitelor în sedimentul urinar ajută şi la localizarea 
leziunii. Hematiile care apar în afecţiunile glomerulare sunt tipic dismorfice, spre deosebire 
de cele care apar în afecţiunile renale tubulointerstiţiale şi în cele urologice, care au o formă 
rotundă uniformă [3]. Când este efectuată, cistoscopia poate evidenţia eliminarea de urină 
hematică la nivelul ambelor orificii ureterale.  

Cele mai frecvente afecţiuni glomerulare asociate cu hematurie sunt: 
- glomerulonefrita acută (poststreptococică): copii cu infecţie streptococică recentă a căii 
respiratorii superioare sau a tegumentului; 
- glomerulonefritele cronice (mai ales nefropatia cu IgA – boala Berger –): apare mai 
frecvent la copii sau adulţi tineri; 
- glomerulonefrita asociată unei maladii sistemice (lupus eritematos, purpură reumatoidă, 
vasculite etc.) hepatitei cronice virale sau endocarditei;  
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- nefrita familială (sindrom Alport): pacienţi cu antecedente heredocolaterale de afectare 
renală şi surditate. 

Adesea, o biopsie renală este necesară pentru a stabili diagnosticul cu precizie, mai 
ales în cazurile în care rezultatul histopatologic poate influenţa tratamentul ulterior al 
pacientului. 

Cu excepţia tumorilor renale, hematuria non-glomerulară de origine renală este 
secundară afecţiunilor tubulo-interstiţiale, renovasculare sau sistemice [1]. Cele mai frecvente 
afecţiuni din această categorie sunt: 

- polichistoza renală; 
- nefropatiile interstiţiale acute; 
- necroza papilară: apare la diabetici, cei cu siclemie, consumatorii cronici de analgezice 
sau în pielonefritele acute severe; 
- boli vasculare (tromboembolismul arterei renale, fistula arteriovenoasă şi tromboza 
venei renale); 
- diatezele hemoragice: antecedente heredo-colaterale de hematurie sau tendinţă la 
sângerare: trombocitopeniile, hemofilia, coagularea intravasculară diseminată. 

Anamneza poate evidenţia consumul de medicamente ce pot fi implicate în apariţia 
hematuriei, predominant microscopice (antiinflamatorii nesteroidiene etc.). Terapia 
anticoagulantă nu pare a creşte riscul de hematurie, cu excepţia cazurilor în care pacientul 
primeşte acest tratament în exces [4]. Pentru cazurile la care hematuria apare, în condiţiile 
unui tratament anticoagulant corect condus, evaluarea diagnostică se va face în aceeaşi 
manieră, descrisă mai sus.  

 
Hematuria de cauză urologică este sugerată de absenţa proteinuriei semnificative. 

Fig. 1: Cistografie urografică (stânga) şi cistoscopie (dreapta), 
se evidenţiază tumori vezicale superficiale 

Având în vedere atât lipsa de specificitate a examinării prin bandelete urinare [2], cât şi 
riscurile şi costurile evaluării complete, Asociaţia Americană de Urologie a stabilit faptul că 
pacienţii cu un test al bandeletei urinare pozitiv, trebuie să fie evaluaţi complet pentru 
hematurie, dacă acesta este confirmat prin evidenţierea a cel puţin 3 hematii pe câmp 
microscopic cu rezoluţie înaltă [5]. 

După anamneză şi examenul clinic, principalele modalităţi de diagnostic sunt citologia 
urinară (pentru identificarea celulelor tranziţionale maligne), urografia intravenoasă (UIV) şi 
cistoscopia (Fig. 1). Mai ales la pacienţii cu hematurie microscopică, UIV este considerată 
cea mai bună investigaţie iniţială pentru evaluarea tractului urinar; are însă o sensibilitate 
redusă în depistarea formaţiunilor mici care ocupă un loc în spaţiul renal, ceea ce impune 
evaluarea suplimentară a acestora. Pentru hematuria macroscopică, cistoscopia în momentul 
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sângerării poate fi utilă în evidenţierea eventualei cauze vezico-prostatice (cu eventuala 
prelevare de biopsii) sau în localizarea părţii afectate, în cazul hematuriei cu origine la nivelul 
tractului urinar superior. 

După aplicarea acestor investigaţii de bază, diagnosticul este stabilit în aproximativ 
75% din cazuri. Pentru celelalte 25% din cazuri sunt necesare investigaţii suplimentare, ce 
cuprind ureteropielografia retrogradă (Fig. 2), ureteroscopia (cu posibilitatea prelevării de 
biopsii), ultrasonografia şi tomografia computerizată. Deşi hematuria nu poate apare fără o 
cauză, în 5-10% din cazuri, aceasta nu poate fi precizată. 

 

Fig. 2 Ureteropielografie retrogradă şi ureteroscopie retrogradă: 
tumoră urotelială la nivelul ureterului pelvin stîng 

 
Un algoritm pentru evaluarea hematuriei de cauză urologică este prezentat în 

continuare (Fig. 3). 
Principalele cauze urologice de hematurie sunt: 

- Tumorile uroteliale. Tumorile vezicale sunt mai mai frecvente, în special la vârstnici, 
fiind prima cauză de hematurie. Cistoscopia permite stabilirea diagnosticului şi efectuarea 
rezecţiei endoscopice şi a examenului histologic. Tumorile uroteliale înalte impun 
nefroureterectomia totală, cu cistectomie perimeatică. 
- Tumorile renale parenchimatoase susceptibile de sângerare sunt fie benigne 
(angiomiolipom), fie maligne (cancerul renal); nefrectomia radicală sau embolizarea 
renală supraselectivă (în funcţie de tipul şi stadiul tumorii) duc la remisiunea sângerării. 
- Litiaza urinară. Cea mai frecventă manifestare clinică este colica nefretică, care poate fi 
acompaniată de hematurie macroscopică, dar este foarte des asociată cu hematurie 
microscopică. 
- Infecţia urinară este suspectată prin simptomatologia urinară joasă, predominant 
iritativă, şi confirmată prin examen citobacteriologic urinar. Tratamentul infecţiei duce la 
dispariţie hematuriei, iar persistenţa acesteia trebuie să conducă la continuarea 
investigaţiilor. Dacă contextul este evocator, se poate cerceta specific existenţa 
tuberculozei urinare sau a schistostomiazei. 
- Tumorile prostatice. Rar, hematuria poate apare în contextul unui adenom de prostată 
sau al unui cancer de prostată, dar este preferabilă continuarea investigaţiilor pînă la 
eliminarea celorlalte cauze de hematurie. Desprinderea de escare, la câteva zile după o 
rezecţie prostatică, se poate acompania de hematurie macroscopică. 
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- Cauze traumatice. Contextul producerii acestora este în general sugestiv; pot fi incluse 
în această categorie şi sângerările postoperatorii (mai ales după rezecţiile transuretrale şi 
intervenţiile percutanate renale). 

 
Cauzele mai rare de hematurie includ cistita hemoragică post-chimioterapie 

(ciclofosfamidă) sau post-radioterapie. 
Deoarece unii pacienţi, la care evaluarea urologică iniţială nu a evidenţiat vreo 

anomalie, dezvoltă ulterior o maladie urologică majoră, este necesară supravegherea evoluţiei 
prin controale repetate. Factorii de risc pentru apariţia unei afecţiuni severe la pacienţii cu 
hematurie microscopică includ: fumatul, expunerea profesională la substanţe chimice (amine 
aromatice etc.), vârsta peste 40 de ani, abuz de analgezice, afecţiuni urologice, infecţii ale 
tractului urinar şi iradiere pelvină. 

Pentru cazurile care au prezentat hematurie microscopică izolată, se recomandă 
repetarea examenului sumar de urină şi citologia urinară la intervale de 3, 6, 12, 24 şi 36 de 
luni [5]. Deşi examenul citologic nu este suficient de sensibil pentru detectarea carcinomului 
tranziţional cu grad scăzut, testul va detecta majoritatea tumorilor cu grad înalt şi a 
carcinoamelor in situ, mai ales dacă investigaţia este repetată; depistarea precoce a acestor 
leziuni cu grad înalt conferă un rol important acestei investigaţii. 

Reevaluare urologică imediată, ce include repetarea cistoscopiei şi a explorării 
imagistice, se impune în cazul pacienţilor cu (1) hematurie macroscopică, (2) citologie urinară 
anormală sau (3) simptome micţionale iritative, în condiţiile în care lipseşte infecţia urinară; 
dacă nici una din aceste condiţii nu apare într-un interval de 3 ani, supravegherea urologică a 
pacientului nu mai este necesară. 

Dacă hematuria persistă şi apar hipertensiune arterială, proteinurie sau elemente de 
sângerare glomerulară (cilindri hematici, hematii dismorfice), se recomandă evaluare 
nefrologică pentru boală parenchimatoasă renală. 

Fig. 3 Evaluarea hematuriei de cauză urologică 

 269 



Articole de sinteza Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2005, Vol. 1, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341] 

 
CONCLUZIE 
Indiferent de intensitatea acesteia, hematuria nu trebuie ignorată, iar la adult, trebuie să 

fie considerată, până la proba contrarie, ca un simptom al unei afecţiuni maligne urologice, 
[1]. 
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PROSTHETIC MESH REPAIR OF THE ABDOMINAL INCISIONAL HERNIAS; LONG-TERM 
RESULTS (Abstract): The use of synthetic meshes in surgical repair of abdominal incisional hernias became a 
routine surgical technique in the last years. Analyzing the results, the authors, try to describe the surgical manner to 
insert the mesh which can prevent the recurrence and the reject of the mesh. In the First Surgical Clinic Iaşi (Romania) 
1031 abdominal incisional hernias were operated between 1994 and 2003. At 323 patients a synthetic mesh were used. 
The different surgical manners to insert the mesh are analyzed, with the particularities of postoperative evolution, the 
recurrence rate and the reject rate of the mesh. In 172 cases (53,3 %) the mesh was placed inside the peritoneal cavity 
and the postoperative course was uneventful. We consider this technique the gold standard but it is dependent by the 
presence of the great omentum and by the accuracy of the surgical technique. 
 
KEY WORDS: INCISIONAL HERNIA, MESH REPAIR, POLYPROPYLENE MESH 
 
Corespondenţă: Conf. Dr. N. Dănilă, Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spirdon” Iaşi, Bd. Independenţei, nr. 1, 
700111, Iaşi 
 
 

INTRODUCERE 
Eventraţiile reprezintă exteriorizarea unui viscer abdominal acoperit de peritoneu 

parietal, sub tegumente, printr-un defect musculo-aponevrotic dobândit (post-traumatic sau 
postoperator) [1]. 

Frecvenţa de apariţie a acestei complicaţii tardive variază între 4 – 23% din cazurile cu 
intervenţii chirurgicale abdominale [2,3]. 

Eventraţia abdominală, ca leziune anatomo-patologică, este caracterizată de 
următoarele elemente: sediul anatomo-topografic (peretele abdominal antero-lateral), 
dimensiunea defectului parietal musculo-aponevrotic, volumul viscerelor herniate în sacul de 
eventraţie, prezenţa fenomenului de încarcerare/strangualre, „pierderea dreptului la 
domiciliu”. Deci, la unii pacienţi se impune intervenţia chirurgicală în urgenţă (eventraţie 
strangulată sau încarcerată cu ocluzie intestinală), iar la alţii, operaţia poate fi temporizată dar 
este necesară o schimbare a stilului de viaţă. 

Refacerea peretelui abdominal se poate realiza prin procedee anatomice sau prin 
inserţia unui material protetic. Autorii îşi propun să evalueze modalitatea tehnică chirurgicală 
optimă de inserţie a plasei sintetice. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul este retrospectiv incluzând 1031 pacienţi operaţi de eventraţie în Clinica I 

Chirurgie Iaşi în perioada 1994 – 2003. La 323 de cazuri (31,32%) refacerea peretelui 
abdominal s-a realizat prin substituţie cu plasă sintetică. 

Am utilizat aproape exclusiv plasele de tip Plastex® produse de I.C.T. Bucureşti (94% 
din cazuri); celelalte tipuri de plase au fost folosite sporadic. 

Utilizarea plaselor sintetice în repararea defectelor parietale abdominale reprezintă la 
ora actuală un procedeul utilizat frecvent în clinica noastră, plastia defectelor parietale 
abdominale cu proteze sintetice având o dinamică constant ascendentă în raport cu procedeele 
anatomice (Fig. 1). 
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Eventraţiile au fost mai frecvente la femei (77% din cazuri) şi la pacienţii din mediul 
urban. Incidenţa maximă este notată în decadele 4 - 5 de viaţă. Din punct de vedere topografic 
predomină eventraţiile subombilicale (49,31%) urmate de cele supraombilicale (37,15%). 
Restul localizărilor au fost rare (Tabelul I). 

Din totalul eventraţiilor prezentate, 66,5% erau recidive după cel puţin o cură de 
eventraţie printr-un procedeu anatomic. De asemenea, majoritatea pacienţilor cu eventraţii 
recidivate prezentau o serie de comorbidităţi, dintre care obezitatea a fost principalul factor 
agravant (82%). Adesea, am întâlnit veritabile asocieri patologice, din care trepiedul 
obezitate-diabet-hipertensiune arterială a fost prezent în 22,5% din cazuri.  
 

Tabelul I: Localizarea eventraţiilor 

SUBO 1 % 
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Fig. 1: Dinamica plastiilor cu plase sintetice 

 
 

MBILICALE 49,3
SUPRAOMBILICALE 37,15 % 
SUPRA ŞI SUBOMBILICALE 11,83 % 
PARASTOMALE 1,2 % 
ALTELE 0,4 %  

 
Protocolul de investigaţii paraclinice în cazurile noastre a fost cât mai complet, pentru 

a depi

est sens, am procedat la explorarea ecografică de rutină, hepato-bilio-pancreatică 
şi pelv

 sintetică, s-au efectuat 
alte op

ehnica chirurgicală 
inale cu plasă sintetică este o tehnică chirurgicală laborioasă, 

necesit

şi/sau a marelui epiploon încarcerat reprezintă timpul principal. 

sta o eventuală patologie intraperitoneală asociată eventraţiei. Justificarea acestei 
atitudini constă în necesitatea rezolvării chirurgicale concomitente a eventraţiei şi a eventualei 
patologii asociate, deoarece intervenţiile chirurgicale abdominale precoce după cura 
eventraţiei cu plasă sintetică, sunt de evitat, pentru a nu compromite soliditatea peretelui 
abdominal. 

În ac
ină; de asemenea, s-a efectuat şi explorarea colonului, obligatoriu peste 40 de ani, prin 

colonoscopie sau prin clismă baritată. Endoscopia digestivă superioară şi chiar computer 
tomografia au fost necesare la unii pacienţi în caz de dubiu diagnostic. 

Astfel, în 86 cazuri (26,7%), asociat curei de eventraţie cu plasă
eraţii: 42 colecistectomii, 10 rezecţii de cancere colo-rectale, 10 anexectomii, 7 

histerectomii, 3 rezecţii gastrice pentru ulcer, 14 rezecţii intestinale pentru necroze ale ansei 
eventrate. 

 
T
Cura eventraţiei abdom
ând o hemostază perfectă, o disecţie atentă a sacului şi a reperării marginilor musculo-

aponevrotice ale defectului parietal, o visceroliză minuţioasă, în care eliberarea intestinului 
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Deosebit de important în acest moment operator este un bilanţ lezional corect, prin 
depistarea tuturor defectelor parietale, adesea, pe lângă defectul parietal principal existând 
multipl

are 
colectiv

ă în 
structur

eosebit.  

renţiale şi fistulele digestive sunt 
frecven

re masa intestinală şi plasa sintetică, pentru protecţia anselor intestinale. În cazul 
epiploo

a plasei o facem la distanţă 
de 4 - 5

tiv 
subcuta

 parietală cu plasă sintetică în asociere cu un gest 
de chir

bilicală (Fig. 3).  

stoperatorie a fost favorabilă, aspectul peretelui 
abdom

e orificii în lungul vechii cicatrici operatorii. Nu suntem adepţii rezecţiilor tisulare 
(sac, piele, epiploon) în cursul disecţiei şi a inventarierii leziunilor. Sugerăm ca ţesuturile 
excesive să fie excizate la sfârşitul plastiei parietale, odată cu excesul de material sintetic. 

Modalitatea de inserţie a plasei sintetice, pe seria noastră, a fost variabilă, în acord cu 
evoluţia conceptuală din literatura de specialitate, dar şi în concordanţă cu experienţa pe c

ul clinicii a acumulat-o în decursul timpului. Astfel, dacă iniţial plasele sintetice au 
fost montate pre-musculo-aponevrotic 122 cazuri (33,8%), pe măsură ce au început să apară 
complicaţiile septice (urmate de limforagii, reacţii granulomatoase cu evoluţie trenantă, 
asociată uneori cu rejetul plasei), montajul pre-musculo-aponevrotic a început să fie din ce în 
ce mai rar utilizat. În prezent, rezervăm această tehnică doar situaţiilor speciale. 

În consecinţă ne-am concentrat atenţia asupra tehnicilor chirurgicale de inserţie a 
plasei care realizează o protejare suplimentară, prin amplasarea ei într-o poziţie profund

a peretelui abdominal; astfel, în 29 cazuri (8,9%) plasa sintetică a fost amplasată 
retromuscular după tehnica Rives şi în 172 de cazuri (53,3%) intraperitoneal. Acest ultim 
procedeu ne-a dat satisfacţii depline din punct de vedere al solidităţii refacerii peretelui 
abdominal şi al absenţei complicaţiilor septice. 

Atragem atenţia asupra importanţei „economiei” marelui epiploon care nu trebuie 
rezecat deoarece reprezintă un material plastic d

Un principiu fundamental este de a nu aplica materialul protetic direct pe ansele 
intestinale deoarece în aceste cazuri sindroamele ade

te [4,6]. Singurele plase care pot fi aplicate direct pe ansele intestinale (când marele 
epiploon este absent chirurgical) sunt plasele compozite din Vicryl® (acid poliglicolic) cu 
polipropilenă sau Vicryl® cu poliester la care suprafaţa în contact cu viscerele este cea de 
Vicryl®[6]. 

În aceste condiţii, după reperarea defectului parietal este necesară interpunerea marelui 
epiploon înt

nului scurt sau absent chirurgical, se poate folosi un lambou din sacul de eventraţie 
care se inseră intraperitoneal pe circumferinţa defectului parietal. 

Plasa este suturată intraperitoneal cu fire separate totale în „U” (de preferat firele 
monofilament non-resorbabile grosimea 0 sau 1 sertizate). Inserţi

 cm de marginea defectului parietal [7,8]. Plasa este apoi acoperită de lambourile saculare. 
Nu drenăm niciodată în contact cu plasa, deoarece marele epiploon subjacent are o 

mare putere de resorbţie astfel încât nu se formează seroame. În schimb, drenajul aspira
nat este absolut necesar, el favorizând acolarea planurilor superficiale prevenind 

acumulările serohematice şi infectarea lor.  
Nu recomandăm rezecţia cutanată deoarece există ricul ca aceasta să fie excesivă. 

Dacă nu am conceput intervenţia de plastie
urgie plastică, o dermolipectomie, este bine sa amânăm corecţia eventualelor cicatrici 

vicoase sau a şorţurilor adipoase peste 6 luni, când retracţia cutanată este definitivă şi permite 
o intervenţie corectoare. 

În continuare prezentăm cazul unei paciente de 54 ani, cu obezitate morbidă şi 
eventraţie gigantă subom

S-a practicat cura eventraţiei cu plasă sintetică, plasată intraperitoneal (Fig. 4) şi 
dermolipectomie abdominală. Evoluţia po

inal la 3 luni postoperator fiind prezentat în Fig. 5. 
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Fig. 4: Aspecte intraoperatorii 
a) izolarea sacului şi reperarea marginilor defectului parietal,  

b) fixarea marelui epiploon. 

Fig. 5: Aspectul peretelui abdominal la 3 luni postoperator 

Fig. 3: Eventraţie subombilicală, obezitate morbidă  
S-a practicat cura eventraţiei cu plasă sintetică şi dermolipectomie. 
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REZULTATE 
Pe seria de 172 de plase montate intraperitoneal nu am avut complicaţii majore.  

nte au fost reprezentate de: limforagii şi necroze ale marginilor 
inciziei

n a survenit în 3 observaţii 
(1,75%

a a fost în contact cu 
intestin

is sever (1 caz). 

xistă două categorii de factori implicaţi în etiopatogenia eventraţiilor postoperatorii 
[1]: fac ul chirurgical şi terenul (fondul biologic) al bolnavului. Din prima 
categor

ale, rigidă, comparativ cu ţesuturile normale) şi factorii distrofici sunt 
cei mai

tat că sutura plăgii operatorii în 
tensiun  ce conduce la 
apariţia

ei de până la 63% la pacienţii la care s-a practicat 
cura an

Tensiunea excesivă a suturii determină ischemie locală; firele de sutură „taie” 
ţesutur ste eventraţia sau recidiva eventraţiei. 

Singurele incide
 operatorii, cu întârzieri în cicatrizarea plăgii operatorii. 
Toate aceste incidente le considerăm că se datorează unui exces a decolării cutanate şi 

au survenit în 17 cazuri (9,9%). Supuraţia ţesutului subcuta
). Această complicaţie s-a rezolvat prin drenaj şi ulterior prin sutură secundară. Nu s-a 

produs nici un incident septic legat de plasă, urmat de rejetul acesteia. Pe întreaga serie 
prezentată, de 323 cazuri, semnalăm 48 de recidive ale eventraţiei ce reprezintă 14,8% din 
cazuri. Dintre acestea, la 23 de cazuri (47,9%) recidiva eventraţiei s-a produs datorită 
efortului fizic excesiv depus de pacient în primele 6 luni postoperator. 

Au fost 22 complicaţii septice ce au compromis plasele montate pre-musculo-
aponevrotic dintre care şi 3 cazuri de fistule intestinale (când plas

ul de necesitate sau fortuit). 
S-au înregistrat pe întreaga serie 3 decese (0,93%): embolie pulmonară (1 caz), 

insuficienţă respiratorie (1 caz), seps
 
DISCUŢII 
E
tori care ţin de act
ie reţinem factorul ischemic şi factorul septic ce complică evoluţia unei plăgi 

chirurgicale şi ulterior, compromite soliditatea parietorafiei, tipul laparotomiei (inciziile 
verticale, oblice sau paramediane prin interesarea inervaţiei şi secţionarea planurilor 
anatomice predispun la eventraţii) unele complicaţii postoperatorii precoce care cresc 
presiunea intraabdominală şi suprasolicită sutura parietală (retenţie de urină, infecţii 
respiratorii, ileus etc.). 

Dintre factorii care ţin de bolnav, factorul mecanic (suprasolicitarea prin efort fizic 
excesiv a zonei cicatrice

 importanţi în favorizarea dezvoltării eventraţiilor [1]. 
Pe seria noastră, obezitatea a fost factorul distrofic cel mai des întâlnit.  
Din punct de vedere fiziopatologic, este unanim accep
e excesivă reprezintă, prin ischemia tisulară pe care o generează, factorul
 eventraţiei şi a recidivelor după cura anatomică a eventraţiei. Sutura simplă a 

eventraţiilor este însoţită de un grad inacceptabil de recidive a eventraţiilor [3], motiv pentru 
care din 1986 când Lichtenstein şi Schilman au descris tehnica „tension free”, repararea cu 
plase sintetice a defectelor parietale abdominale a devenit progresiv unanim acceptată, pentru 
orice dimensiune a defectului parietal [4]. 

Există multiple studii randomizate care, comparând refacerea anatomică cu protezarea 
cu plase sintetice, au arătat o rată a recidiv

atomică a eventraţiei [5,7]. 
 

CONCLUZII 

ile şi rezultatul e
Repararea cu plasă nu este recomandată în cazul operaţiilor cu timp septic, deoarece 

contaminarea plasei poate cauza rejetul materialului sintetic. 
Antibioprofilaxia este obligatorie şi poate fi prelungită când au existat incidente 

septice intraoperatorii [9]. 
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Repararea cu plasă a eventraţiei nu este o tehnică dificilă, dar necesită înţelegerea 
contextului lezional, meticulozitate, iar la unii timpi operatori trebuie o atenţie specială. 
Există 

etale abdominale. 
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OCLUZIILE NEONATALE PRIN OBSTACOL  
LA NIVELUL DUODENULUI 

S.G. Aprodu, C. Botez, V. Munteanu, Doina Mihăilă, I. Iliev, F. Avasiloaiei 
Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 
 
CONGENITAL DUODENAL OBSTRUCTIONS (Abstract): The purpose of this study is to analyze a cohort of 
46 cases of congenital duodenal obstruction, operated between 1996 and 2002, 23 of them being diagnosed in 
neonatal period. In one case, the diagnosis was made antenatally, by ultrasonography. There were 15 males and 8 
females, 17 with duodenal atresia and 6 with duodenal diaphragmatic stenosis. Surgery was performed in all 
cases, consisting in lateral duodeno-duodenal anastomosis in 5 cases and “diamond-shape” duodeno-duodenal 
anastomosis in 18 cases. The survival rate in this study was 69.5%. 12 cases (52.1%) had other congenital 
pathologies: trisomy 21 (6 cases), multiple ileal atresia (2 cases), dextrocardy (2 cases), omphalocel (1 case), 
situs inversus (1 case). The complications of surgery were: anastomotic leaking with peritonitis, biliary fistula, 
intestional adhesions with occlusion. Congenital duodenal obstruction (midgut volvulus, atresia, stenosis) 
remains a challenging issue for pediatric surgeons, especially in our country, due to limited possibilities of quick 
diagnosis and treatment of associated anomalies.  
 
KEY WORDS: DUODENAL OBSTRUCTION, CONGENITAL PATHOLOGY 
 
Corespondenţă: Dr. S.G. Aprodu, Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, Spitalul „Sf. Maria”, Str. Vasile 
Lupu, nr. 62, 700309, Iaşi.  
 

INTRODUCERE 
Nou născuţii cu obstacol la nivelul duodenului (atrezie, stenoză, volvulus) continuă să 

creeze probleme chirurgilor pediatri. Progresele realizate de terapia intensivă neonatală, 
suportul respirator şi nutriţional înbunătăţit şi succesul înregistrat în tratamentul anomaliilor 
congenitale asociate au influenţat favorabil evoluţia cazurilor cu obstrucţii duodenale. În 1989 
Touloukian raportează 93% vindecări pe o serie de 55 pacienţi [1]. Pentru autorii prezentei 
lucrări, rămân în continuare probleme de rezolvat  în privinţa diagnosticului şi soluţiilor 
terapeutice de adoptat. Lucrarea îşi propune analiza retrospectivă a unui material clinic 
privind obstacolele duodenale ale nou-născutului. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ  

 În perioada 1996-2002, 46 copii cu obstacol la nivelul duodenului au fost trataţi în 
Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică din Iaşi. Dintre acestea, 23 de cazuri au fost 
diagnosticate şi tratate în perioada neo-natală. Au fost 15 pacienţi de sex masculin şi 8 de sex 
feminin. Vârsta la internare a fost de 1-7 zile. Toţi pacienţii au fost diagnosticaţi conform unui 
algoritm diagnostic cuprinzând: datele anamnestice, examenul clinic şi explorările imagistice.  

17 pacienţi au avut atrezie duodenală iar 6 pacienţi stenoză duodenală prin diafragm 
incomplet. Tratamentul a fost chirurgical în toate cazurile şi a constat în duodeno-duodeno 
anastomoză latero-laterală, clasică, în 5 cazuri şi duodeno-duodeno anastomoză „în diamant” 
în 18 cazuri. La 10 copii a fost lăsat tub de drenaj transanastomotic. Nu s-a practicat modelare 
de reducţie a calibrului capătului proximal al duodenului. 
 

REZULTATE  
Vârsta la diagnostic a variat între 1 şi 7 zile, dar de regulă simptomatologia s-a produs 

la 24-36 ore de la naştere, intervalul variind în funcţie de gradul şi severitatea obstacolului. La 
un singur caz s-a pus diagnosticul în perioada antenatală, prin ecografia uterului gravid, astfel 
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că, imediat după naştere, copilul  cu atrezie duodenală a fost preluat în serviciul nostru 
(Fig.1). 

Fig. 1. Echografie a uterului gravid evidenţiind aspect de atrezie duodenală

Fig.2. Imagine radiologică faţă şi profil a unei atrezii duodenale. 

S-a înregistrat întârziere diagnostică, peste vârsta de trei zile, la 12 din 23 copii 
(52,1%). Dintre cei 23 copii 13 au avut malformaţii asociate. Astfel, 6 copii cu trisomie 21, 2 
cu atrezii ileale multiple, 1 omfalocel, 2 dextrocardie, 1 situs inversus incomplet, 1 defect 
septal ventricular. Examenul clinic a fost sugestiv pentru un obstacol duodenal la jumătate din 
pacienţi (56,5%), iar ceilalţi au avut un examen clinic fără modificări, cu perete abdominal 
normal conformat, depresibil, mobil cu mişcările respiratorii. 

Diagnosticul s-a pus pe semnele radiologice în toate cele 23 cazuri, imaginea „în 
balanţă” fiind semnificativă, dar  am apelat şi la opacifiere cu substanţă de contrast în două 
cazuri. (Fig. 2)  

Cei 23 copii au suferit 2 feluri de intervenţii chirurgicale: duodeno-duodeno 
anastomoză „clasică” în 5 cazuri şi duodeno duodeno anastomoză „în diamant” în 18 cazuri. 
Am obţinut un număr de 16 vindecări (69,5%). Am avut complicaţii postoperatorii la 10 
cazuri, după cum urmează: dezunirea anastomozei cu peritonită secundară în 4 cazuri şi cu 
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fistulă biliară pe tubul de dren în 3 cazuri, evisceraţie în 2 cazuri şi ocluzie postoperatorie la 
un caz.Am reintervenit în toate situaţiile enumerate şi am înregistrat 4 decese, alte trei cazuri 
au decedat din cauze indiferente de leziunea chirurgicală (malformaţii cardiace). Mortalitatea 
în seria studiată a fost de 30%. 

Asocierile malformative întâlnite în seria de faţă au întunecat evident prognosticul 
acestor bolnavi. Dacă trisomia 21 este frecvent întâlnită la bolnavii cu obstrucţii duodenale, în 
seria de faţă am avut şi o asociere mai rară: obstrucţie duodenală şi situs inversus parţial, în 
cadrul unui sindrom de malrotaţie a mai multor organe [2,3]. 
 

DISCUŢII  
Dacă pe plan mondial rămân de discutat doar aspecte  privind modalităţile de abordare 

chirurgicală a acestor tipuri de afecţiuni, pentru autorii acestui studiu se ridică alte probleme. 
S-a constatat întârziere diagnostică de 4-5 zile datorită unor factori ce ţin de pregătirea 
cadrelor medicale, dotare şi modalităţi de diagnostic insuficiente. Numai un bolnav a fost 
diagnosticat antenatal, prin ecografia uterului gravid. 

Criteriile anamnestice, caracterul vărsăturilor sau eliminarea meconiului nu au 
constituit elemente cu valabilitate clară pentru precizarea diagnosticului. Examenul clinic a 
fost elocvent în 50% din cazuri. În aceeaşi măsură, examenul radiologic “pe gol” poate sugera 
cu mare probabilitate diagnosticul. 

Tratamentul chirurgical nu are în vedere decât duodenoduodeno-anastomoza căci nu 
se mai ia în discuţie duodenojejuno-anastomoza. Există controverse şi studii ce compară 
duodenoduodeno-anastomoza „clasică” cu duodenoduodeno-anastomoza „în diamant”, dar nu 
s-au găsit deosebiri între aceste două modalităţi tehnice [4,5].  

De asemenea, se ia în discuţie modalitatea modelării capătului proximal, dilatat, al 
duodenului deasupra obstacolului, dar nu s-a observat un avantaj net după modelare, în raport 
cu anastomoza simplă. Mai mult, există autori [6] care atrag atenţia asupra pericolului lezării 
căii biliare în cursul modelării duodenului şi datorită modificărilor anatomiei în cadrul 
malformaţiei. Autorii prezentei lucrări nu exclud avantajele drenajului transanastomotic, dar 
nici nu-l consideră, în absenţă, o cauză de eşec a anastomozei. 

 
CONCLUZII 
Pentru studiile efectuate în străinătate, cifrele privind vindecarea pacienţilor cu 

obstrucţii duodenale tind spre 100% şi asta datorită progreselor înregistrate în modalităţile de 
stabilire a diagnosticului, modalităţilor de tratament şi îngrijire postoperatorie, dar mai ales 
datorită posibilităţilor de tratament a malfomaţiilor asociate. 

Pentru autorii prezentei lucrări, obstrucţiile congenitale duodenale ale nou-născuţilor 
constituie o „piatră de încercare”, datorită obstacolelor întâlnite în diagnostic şi mai ales  
datorită posibilităţilor limitate de tratament a malformaţiilor asociate. 
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ODONTOGENIC NECROTIZING FASCIITIS (Abstract): Necrotizing fasciitis is a severe group A β-
hemolytic streptococcus infection that leads to necrosis of the subcutaneous tissue, adjacent fascia and blood 
vessels. It is a rare, rapidly progressing condition, with a poor prognosis and a mortality rate as high as 74%. 
Over a period of 11 years, 4616 with odontogenic infections were admitted to O.M.F. Surgery Department of 
Iaşi. Out of these 4616 patients, we established the necrotizing fasciitis diagnosis just in 4 cases. Treatment must 
be immediately initiated consisting in oro-tracheal intubation, cardiovascular monitoring, antibiotherapy, large 
surgical debridement and excision of necrotic tissue, hyperbaric oxygen therapy. After acute inflammation 
resolution, skin surgical reconstruction is needed.  

 
KEY WORDS: NECROTIZING FASCIITIS, ODONTOGENIC INFECTIONS 
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INTRODUCERE 
Fasciita necrozantă este o infecţie cu streptococ β-hemolitic din grupa A, ce determină necroza 

fasciei, a ţesutului subcutanat şi a vaselor sanguine. Are o evoluţie rapidă şi o rată înaltă de mortalitate 
(74% - după Gillen, 1995) [1]. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Într-o perioadă de 11 ani (1994 - 2004) în Clinica de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială Iaşi, au 

fost spitalizaţi 4616 bolnavi cu supuraţii odontogene cu localizări diferite orale şi cervico faciale. 
În 4 cazuri (0,08%) s-a stabilit diagnosticul de fasciită necrozantă: 

- la 3 bolnavi localizarea a fost la nivelul capului şi gâtului cu punct de plecare odontogen 
(parodontită apicală acută supurată), 
- la 1 bolnav localizarea a fost pe scalp şi peretele anterior al toracelui, consecutiv autoinjectării 
subcutanată de motorină. 

La aceşti bolnavi s-a aplicat algoritmul terapeutic mai sus prezentat. Trei dintre ei s-au 
externat vindecaţi după o spitalizare cu o durată medie de 21 zile. La o bolnavă decesul a survenit în 
urma şocului toxico-septic. 

În continuare vă prezentăm 2 cazuri clinice de fasciite necrozante odontogene: 
Obs. 1: Bărbat în vârstă de 56 ani din mediul rural, a fost internat la data de 10 octombrie 

1996. cu diagnosticul Fasciită necrozantă latero-cervicală bilaterală, cervicală anterioară şi toracică 
anterioară, consecutiv unei parodontite apicale acute supurate 46 (extracţie în puseu acu)t; epilepsie 
de tip grand-mal. Boala a debutat prin simptome de parodontită apicală acută supurată la 46 şi 
tumefierea regiunii submandibulare drepte, pentru care pacientului i s-a practicat extracţia dintelui de 
către o persoană necalificată. În următoarele 2 zile se instalează edem accentuat la nivelul gâtului şi a 
peretelui anterior al toracelui, cu zone de necroză cutanată, stare febrilă - 38,2° C (Fig. 1A). 

Tratamentul de urgenţă a constat în: excizia ţesuturilor necrozate, debridări largi, drenajul 
spaţiilor şi lojelor gâtului şi peretelui anterior al toracelui; spălături cu soluţii antiseptice, 
antibioterapie (Ceftriaxon 4 g /zi, Gentamicină 1,6 mg şi Metronidazol 2 g/zi) conform antibiogramei 
şi reechilibrare hidroelectrolitică, nutriţie pe cale enterală şi parenterală. Germenii izolaţi şi identificaţi 
au fost Streptococi α şi β hemolitici, Escherichia coli. 

După dispariţia fenomenelor inflamatorii acute locale zonele denudate (Fig. 1B) au fost 
acoperite cu lambouri cutanate de vecinătate. Bolnavul a fost externat vindecat după 21 zile de 
spitalizare. 
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Obs. 2: Femeie, 50 ani, din mediul urban internată la data de 27 iulie 2003 cu diagnosticul: 

Fasciită necrozantă cervicală anterioară şi perete toracic anterior consecutiv parodontită apicală 
acută supurată 48; poliartrită reumatoidă. 

 

 
Debutul bolii a fost pe 24 iulie 2003, cu simptomatologie de parodontită apicală acută supurată 

48 şi tumefierea şi congestia tegumentelor din regiunile submandibulară, maseterină dreaptă, cervicală 
anterioară şi toracală anterioară. Submandibular drept şi pe toracele anterior jumătatea superioară 

Fig. 1: Fasciită necrozantă latero-cervicală bilaterală, cervicală anterioară 
şi toracică anterioară, consecutiv parodontită apicală  

acută supurată: A – aspect la internare, B – înainte de plastie 

A B 

Fig. 2: Fasciită necrozantă cervicală anterioară şi perete toracic anterior 
consecutiv parodontită apicală acută supurată 48; poliartrită reumatoidă: 

A – aspect la internare, B – înainte de plastie 
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existau zone extinse de necroză a pielii (Fig. 2A). Prezenta subfebrilitate (37,6°C ), T.A. = 90/60 mm 
Hg, puls 70/min. 

Examenele de laborator au evidenţiat: Hb=8,3 g/dl, Ht=27,9%, Tr=564000/mm³, 
leucocite=16700/mm³ (81% neutrofile), Na=135 mmol/l, K=3,4 mmol/l. 

S-a instituit tratamentul de urgenţă: excizia zonelor de necroză şi debridări extinse(Fig. 2B), 
antibioterapie (Tienam 2g/zi, Gentamicină 160 mg/zi şi Metronidazol 2g /zi), reechilibrare 
hidroelectrolitică. Evoluţie a fost favorabilă. După 45 zile de spitalizare se externează vindecată, în 
acest interval practicându-se şi plastia pierderilor de substanţă cutanată cu lambouri de vecinătate  

 
DISCUŢII 
Descrisă pentru prima dată ca entitate clinică de J. Jones în 1871 în timpul războiului civil din 

S.U.A. după tratarea a 2600 de cazuri şi apoi de Fournier în 1883, o găsim în literatură şi sub alte 
diferite denumiri: gangrenă nosocomială, erizipel necrozant, gangrenă streptococică, fasciită supurată, 
gangrena lui Meleny; abia în 1952 a fost introdus de Wilson, termenul de fasciită necrozantă [2-5]. 

Cel mai frecvent este interesat peretele abdominal şi membrele, iar la cap şi gât Sekeres a găsit 
publicate până în 2000 doar 40 cazuri. Localizările de la nivelul capului şi gâtului îmbracă 2 forme:  

- infecţia scalpului şi a pleoapelor; 
- infecţia feţei şi a gâtului, dintre acestea 65% evoluând spre peretele toracic şi mediastin, cu o 
rată a mortalităţii de 27 - 80% (Sekeres, 2002) [6]. 

Aspectele clinice ale fasciitei necrozante sunt caracteristice. Astfel, la debut pacientul acuză o 
durere vie, puternică, localizată la nivelul tegumentelor feţei vecine dintelui cauzal şi o 
simptomatologie dento-parodontală săracă. Apar apoi eritemul, care se extinde rapid, echimozele, 
veziculele. Prezenţa lichidului hemoragic înrăutăţeşte prognosticul prin anemia severă şi sindromul 
hemoragic. Fără tratament, ţesuturile devin gangrenoase în aproximativ 4 zile. Tabloul clinic general 
evoluează spre şoc toxico-septic, insuficienţe multiple de organ şi chiar deces în 24 - 94 ore 
(Donaldson,1993) [7]. 

Din punct de vedere fiziopatologic leziunea este localizată în stratul subcutanat, iar necroza 
cuprinde fascia superficială şi ţesutul grăsos. Microrganismele astfel pătrunse produc exotoxina A care 
determină reacţii chimice în cascadă cu eliberarea de citokine. Citokinele sunt responsabile de 
distrugeri tisulare întinse cu afectarea şi a endoteliului vascular. Se produc astfel vasculite şi tromboze 
care induc apariţia hipoxemiei. 

Tratamentul trebuie instituit cât mai precoce şi constă în [1-4]: 
- intubaţie endotraheală (pentru menţinerea libertăţii căilor aeriene şi suplimentarea cu oxigen a 
aerului inspirat), 
- monitorizarea cardiovasculară şi renală, 
- antibioterapie, 
- excizia zonelor necrozate şi debridări cât mai largi, 
- este obligatoriu consultul cu alte specialităţi (chirurgie generală, terapie intensivă, boli 
infecţioase, chirurgie plastică), 
- şedinţe repetate de terapie hiperbară, 
- după stingerea fenomenelor inflamatorii acute se practică reconstrucţia pierderilorde substanţă 
tegumentară. 

 
CONCLUZII 
Fasciita necrozantă este una dintre cele mai grave supuraţii odontogene. 
În faţa virulenţei microbiene exacerbate vârsta şi starea generală nu mai constituie un 

factor de prognostic. Tratamentul acestor bolnavi trebuie efectuat în servicii de specialitate în 
urgenţă, în echipe multidisciplinare (chirurgie O.M.F., chirurgie generală, terapie intensivă, 
boli infecţioase, chirurgie plastică) fiind necesară asocierea la tratamentul chirurgical local, 
cel de susţinere a stării generale şi cel de reconstrucţie a pierderilor de substanţă. 

Prognosticul rămâne rezervat cu toate realizările terapiei infecţioase şi ale reanimării. 
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SHORT TIME AMBULATORY ANESTHESY IN ORAL AND DENTAL SURGERY (Abstract): Ambulatory 
care offers the opportunity to treat patients at a reduced cost and without separating them from family. This 
concept is gaining popularity in the practice of surgery and today, as many as 60% of the surgical procedures 
nationwide are done on an out patient basis. Most procedures that do not affect the function of major organ 
systems and do not interfere with the patient’s ability to participate in self-care can be done in well-equipped out 
patient surgical facilities. In order to provide these out patients the same high quality of care enjoyed by in 
patients, special considerations should be given to their assessment and management. This is a retrospective 
study of 116 ambulatory surgical patients in Maxillofacial Surgery Department of „St. Spiridon” Hospital, Iaşi. 
The surgical procedures were performed between 01.01.2004 and 01.11.2004, using general anesthesia. The 
patients were ASA I, ASA II, ASA III risk scale, 73 adults and 33 children. 
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INTRODUCERE 
Chirurgia ambulatorie reprezintă aplicarea tratamentului chirurgical pe parcursul unei 

singure zile lucrătoare, după terminologia anglo-saxonă „chirurgie de o zi” (day surgery). În 
vederea reducerii complicaţiilor postoperatorii este recomandat să se efectueze proceduri 
chirurgicale minore pe pacienţi sănătoşi şi să lucreze personal experimentat. Nu este înţelept 
de a delega în această unitate medici (atât anestezişti cât şi chirurgi) neexperimentaţi [1]. 

Chirurgia ambulatorie poate fi efectuată în cabinete medicale special destinate, dar şi 
în sălile de operaţie din spital. Procedurile chirurgicale pot fi extinse pe măsura experienţei, 
însă este cunoscut că întervenţiile cu durată mai mare de două ore se asociază cu o incidenţă 
crescută a complicaţiilor. Avantajele chirurgiei ambulatorii (Tabel I) sunt certe atât din punct 
de vedere medical cât mai ales economic. Anestezia utilizată poate fi generală, de scurtă 
durată sau loco-regională. [1-4] 
 

Tabel I: Avantajele şi dezavantajele chirurgiei ambulatorii 
 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

beneficiu psihologic necesitatea unei bune 
selecţionări a pacienţilor 

incidenţa scăzută a 
morbidităţii postoperatorii 

rezultate superioare oferite 
de agenţi anestezici scumpi 

planificarea activităţii 
medicale 

morbiditatea postoperatorie 
limitează aria procedurilor 
chirurgicale aplicate 

recuperare postoperatorie 
rapidă  

Rulaj crescut al bolnavilor  
reducerea costurilor de 
spitalizare  
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În general, pentru chirurgie oro-dentară ambulatorie, sunt adimişi pacienţii din clasa 

ASA1 I şi II; pentru anumite proceduri chirurgicale sunt acceptaţi uneori şi pacienţii stabili din 
clasa ASA III (Tabel II) [1-6]. 
 

Tabel II. Criterii tipice de selecţie şi de excludere 
 

CRITERII DE SELECŢIE 
ASA I şi II 
Vârsta 6 luni – 70 de ani 
Stare generală bună (de ex. poate urca 2 etaje) 

CRITERII DE EXCLUDERE 
Indice de masă corporală 
(IMC) 

>35 nu se recomandă chirurgia 
ambulatorie 

Cardiovasculare antecedente de infarct miocardic, 
hipertensiune (presiunea diastolică > 100 
mmHg), angină (mai mult de trei atacuri 
pe săptămână sau rezistenţă slabă la 
efort), aritmie, insuficienţă cardiacă 

Respiratorii infecţia acută a tractului respirator, astm 
bronşic corticodependent sau care 
necesită tratament cronic cu β2-agonişti, 
bronhopneumopatie cronică obstructivă 

Metabolice alcoolism, diabet insulino-dependent, 
insuficienţă renală, boli hepatice 

Neurologice, 
musculoscheletale 

artrită temporo-mandibulară sau a 
gâtului, spondiloză cervicală, spondilită 
ankilopoetică, miopatii, distrofii 
musculare, miastenia, scleroza multiplă, 
accident cerebro-vascular sau atac 
ischemic tranzitoriu, epilepsie rău 
controlată 

Medicamente steroizi, IMAO, anticoagulante, 
antiaritmic 

Hematologice siclemia, hemofilia 
Probleme anestezice prezente în antecedente 

 
Investigaţiile uzuale de laborator sunt scumpe şi nu sunt necesare. Se impune 

evaluarea următoarelor date: greutate, înălţime, index de masă corporală, tensiunea arterială, 
EKG (peste 45 ani), hemogramă, ionograma serică (după tratament cu diuretice) şi grupul 
sangvin. Pregătirea pacientului este esenţială în chirurgia ambulatorie (Tabel III) [1,5]: 
 

Tabel III. Pregătirea preanestezică 
 

Consultaţia efectuată de chirurg 
Completarea unui chestionar preanestezic 
Vizita preanestezică În dimineaţa intervenţiei – pentru pacienţii ASA I; 

în cursul săptămânii – pentru  pacienţi ASA II şi 
III 

Postul preoperator în pediatrie 6 ore pentru solide, lapte sau băuturi cu lapte; 
4 ore pentru alăptat 
3 ore pentru lichide clare (sucuri de fructe, ape 
carbogazoase, ceai, apă) 

 

                                                 
1 American Society of Anesthesiology 
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Particularităţile anesteziei generale în chirurgia oro-dentară 
Anestezia generală (AG) este indicată la pacienţi prea tineri ca să coopereze, la cei cu 

infecţii locale care contraindică folosirea tehnicilor de anestezie loco-regională şi la pacienţii 
necooperanţi. De asemenea, AG se poate utiliza la acei pacienţi programaţi pentru intervenţii 
extinse sau cu handicap psihic sau motor grav. 

Există mai multe tehnici de AG ambulatorie [1-4]: 
- fără intubaţie traheală (intervenţii scurte), 
- cu intubaţie traheală (la pacienţi cu obstrucţie nazală, în imposibilitatea menţinerii 

permeabilităţii căilor aeriene după inducţie); prezintă ca avantaje protecţia căilor 
aeriene, ventilaţie controlată şi un acces chirurgical optim. 

Poziţia pacientului trebuie să fie confortabilă (decubit dorsal sau şezând) pentru 
pacient, anestezist şi chirurg. 

Inducţia anesteziei se poate realiza pe cale: inhalatorie sau intravenoasă. Inducţia pe 
cale inhalatorie (cu sevoflurane, halothan) este indicată la copii şi necesită utilizarea măştii 
nazale, iar în intervenţiile laborioase, asocierea unui opioid (Fig.1) [1]. Inducţia intravenoasă 
se efectuează cu agenţi anestezici cunoscuţi, iar pentru intervenţiile mari, se asociează un 
opioid; menţinerea anesteziei se realizează prin reinjectări ale agentului de inducţie. 

Monitorizarea pacientului este obligatorie şi include urmărirea clinică, măsurarea TA, 
monitorizarea EKG, pulsoximetrie. Cooperarea cu medicul chirurg este esenţială pentru 
menţinerea permeabilităţii căii aeriene iar aspirarea continuă a sîngelui, salivei şi resturilor 
este de asemenea, o responsabilitate împărţită (Fig.2) [1]. 

Trezirea are un risc crescut de obstrucţie a căilor aeriene cu eventuali corpi străini, 
eliberarea din sala de operaţie realizându-se numai când pacientul este capabil să-şi menţină 
singur calea aerieană permeabilă (Tabel IV) [3]. 

Postoperator se va supraveghea pacientul de către personal calificat, fiind obligatorie  

Fig. 1: Mască nazală folosită pentru sedare şi administrarea 
anesteziei generale inhalatorii în procedurile de chirurgie orală 

existenţa unui aparat de aspiraţie şi resuscitare. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul a fost realizat retrospectiv pe un lot de 116 pacienţi care a fost supus unor 

intervenţii de chirurgie oro-dentară în condiţii de ambulator, în Clinica de Chirurgie O.M.F. a 
Spitalului „Sf. Spiridon” Iaşi în perioada 1.I.2004 - 1.XI.2004. 

Toate intervenţiile chirurgicale au fost efectuate cu AG, pacienţii făcînd parte din clasa 
de risc anestezic ASA I, ASA II şi ASA III (pacienţi stabili). Pacienţii rezolvaţi în condiţii de 
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ambulator reprezintă ≈ 11% din totalul pacienţilor internaţi în Clinica de Chirurgie O.M.F. 
Iaşi. Vârsta pacienţilor a fost cuprinsă între 6 luni şi 65 ani; au fost 73 copii şi 33 adulţi. 

 

Fig. 2: Menţinerea permeabilităţii căilor aeriene la pacienţii intubaţi cu ajutorul 
pipei orofaringiene (stânga) şi a sondei nazo-faringiene (dreapta); în timpul 

procedurilor orale, pipa oro-faringiană nu poate fi utilizată 

 
Vizita preanestezică, în cazul bolnavilor ASA I, a fost efectuată în dimineaţa 

intervenţiei chirurgicale, iar pentru bolnavii ASA II şi III, în săptămâna dinaintea operaţiei 
planificate. Pacienţii din clasa ASA I nu au avut premedicaţie; celor din clasa ASA II şi III au 
fost sfătuiţi să-şi administreze tratamentul pentru afecţiunile lor în dimineaţa dinaintea 
operaţiei. Poziţia pacienţilor a fost în decubit dorsal.  
 

Tabel IV: Criterii de eliberare a pacientului din spital 
 

funcţiile vitale (puls, TA, respiraţie, temperatură) stabile de cel 
puţin 30 min. 
absenţa sângerării active 
capacitatea de a înghiţi lichide, de a tuşi 
capacitatea de a se mişca cu ajutor minim 
orientare triplă (persoană, timporo-spaţială) 
durere controlabilă cu analgezic oral  
prezenţa unui însoţitor responsabil 

 
Tehnica anestezică s-a efectuat în funcţie de vârsta pacienţilor, tipul şi durata 

intervenţiei şi patologia generală asociată: 
 

1. AG pe cale inhalatorie cu Sevoflurane şi Halothan: 
- la copii mai mici de 7 ani (20 cazuri) 
 - pentru intervenţii cu durata scurtă 
  - extracţii dentare (9 cazuri) 
  - frenectomii (11 cazuri) 
 
2. AG pe cale intramusculară cu Ketalar 6 - 8 mg/kgc (s-a asociat şi Atropină 0,02 mg/kgc): 
 - la copii mai mici de 3 ani (4 cazuri) 
 - pentru intervenţii cu durata de până la 30 min. 

copil de 6 luni – papilom versant mucosal buza inferioară, 
copil de 7,5 luni – plaga contuză retromaxilară stângă, 
copil de 1,4 ani – chist mucoid faţa ventrală a limbii, 
copil de 2 ani – plagă muşcată regiunea geniană dreaptă, 
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3. AG pe cale intravenoasă: 
a) Ketalar 2-2,5 mg/kgc + Atropina 0,01-0,02 mg/kgc + Midazolam 0,02 mg/kgc + reinjectări 
de Ketalar 1-1,5 mg/kg la 5-10 min. + Flumazenil 0,2 mg la trezire: 

- la copii şi adulţi ASA I (40 cazuri) 
- extracţii dentare (30 cazuri: 28 copii între 4 – 15 ani şi 2 adulţi cu alergie 
medicamentioasă); 
- leziuni traumatice (10 cazuri: 4 copii între 4 – 15 ani şi 6 adulţi cu alergie 
medicamentoasă. 

b) Propofol 1-2 mg/kgc + Fentanyl 1-2 µg/kgc 
 - la copii şi adulţi ASA II (21 cazuri) 
  - cu patologie neuromotorie psihică şi cardio-vasculară; 

- extracţii dentare (20 cazuri cu patologie neuro-psihică (11 copii, 9 adulţi) şi 1 
adult cu H.T.A. şi alergie medicamentoasă. 

c) Etomidat 0,2 mg/kg + Fentanyl 1-1,5 µg/kg 
- 1 copil de 7 ani - ASA III (pentalogie Fallot) 

- extracţii dentare 
 
4. AG cu intubaţie oro-traheală sau naso-traheală (IOT, INT): TIVA 
a) inducţie: Propofol 2 mg/kgc + Fentanyl 5 µg/kgc + relaxant muscular (Tracrium 0,5 
mg/kgc sau Vecuroniu 0,08-0,1 mg/kgc sau Rocuroniu 0,6 mg/kgc; 
b) menţinere: Propofol (10 mg/kgc/h – pentru 10 min., 8 mg/kgc/h – următoarele 10 min, 
mg/kgc/h până la sfârşit) + Fentanyl 0,5 mg/h + O2 – 2-3 l/min.+ Dexametazonă: 8 mg adult, 
0,5 mg/kg copil; 

- la copii şi adulţi ASA I şi II (20 cazuri) 
- odontectomii - 7 cazuri – adulţi 
- rezecţii apicale - 3 cazuri – adulţi 
- extracţii dentare - 10 cazuri (pacienţi cu tulburări neuro-psihice grave (5 
adulţi şi 5 copii) 

Cantitatea de soluţii perfuzabile s-a administrat în funcţie de durata intervenţiei şi 
pierderile sangvine. Monitorizarea standard a inclus: înregistrare EKG, saturaţia în O2 a 
sângelui periferic (SpO2) şi măsurarea tensiunii arteriale. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Tehnicile anesteziei generale în condiţii de ambulator, urmăresc o inducţie blândă şi 

rapidă, a anesteziei, crearea de condiţii chirurgicale bune şi o recuperare imediată cu efecte 
secundare minime [1]. Tehnicile de anestezie fără intubaţie traheală se folosesc pentru 
intervenţii scurte [1-3]. 

Intubaţia oro- sau naso- traheală este indicată la pacienţi cu obstrucţie nazală şi la care 
nu poate fi menţinută permeabilitatea căilor aeriene după inducţie, asigurând protecţia căilor 
aeriene şi posibilitatea ventilaţiei controlate, îmbunătăţind accesul chirurgical [4-6]. 

Propofolul este un agent de inducţie de elecţie, uşor de administrat, asigură o trezire 
promptă, are efecte secundare minore, scade morbiditatea postoperatorie şi are un efect 
antiemetic (incidenţa GVPO este mică). Utilizarea sa este controversată la pacienţii epileptici 
deoarece produce depresie cardio-vasculară. [1-6] 

Etomidatul este adecvat în special pacienţilor cu afecţiuni cardio-vasculare asigurând  
stabilitate hemodinamică. Ketalarul nu este adecvat anesteziei în ambulator. Trezirea este 
prelungită şi însoţită de efecte secundare (halucinaţii vizuale, auditive ce pot progresa pînă la 
delir) Asocierea benzodiazepinelor previne delirul la trezire. [4] 
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Sevofluranul este agent de inducţie şi menţinere de elecţie la copil. Asigură inducţie şi 
trezire rapidă, este de ales când inducţia intravenoasă este de evitat sau nu este practicabilă. 
Este recomandat la copii cu fobie de ace [1,2]. 

Fentanylul, în tehnicile fără IOT / INT, doza tebuie să permită respiraţia spontană. În 
TIVA, asigură o trezire rapidă, dar cu durată scurtă a analgeziei postoperatorii. Este 
antagonizat cu Fortral 30 mg [1]. 

Relaxantele musculare cu acţiune scurtă, folosite doar la inducţie, prezintă o 
recuperare rapidă prin antagonizare cu Miostin (0,5 mg/kgc) şi o recuperare spontană după 
anestezii cu durata de o oră [2]. 

Flumazenil-ul antagonizează benzodiazepinele. Asigură o trezire rapidă. 
Dexametazona reduce leziunea tisulară şi edemul local scade morbiditatea postoperatorie şi 
are un efect antiemetic prelungit [1,2]. 

Incidenţa accidentelor intraoperatorii (intranestezice) a fost redusă. Un singur copil (3 
ani) a necesitat IOT şi ventilaţie controlată, prezentând spasm glotic şi bronhospasm la 
trezirea din anestezia cu Ketalar intramuscular. 

Efecte secundare (greţuri, vărsături, stare de hiperexcitate) au fost observate în special 
după anestezia cu Ketalar [1-3,6]. 

Perioada de şedere în UT a fost de minim 120 min. Părăsirea U.T. s-a făcut în 
momentul îndeplinirii criteriilor stabilite. Părinţii copiilor au luat parte la îngrijirea 
postanesteziei. 
 

CONCLUZII 
În majoritatea cazurilor de chirurgie oro-dentară pacienţii sunt operaţi în ambulator; de 

aceea, tehnica folosită pentru anestezie generală trebuie să permită trezirea rapidă a 
pacientului şi efecte secundare minore. Chiar dacă intervenţiile nu sunt ample, este necesară 
existenţa echipamentului de monitorizare şi de resuscitare. 

Incidenţa tratamentelor stomatologice la vârste foarte mici este scăzută, dar atunci 
când ele sunt prezente, colaborarea dificilă indică de obicei utilizarea anesteziei generale. La 
copilul mai mare, la adult şi mai ales la vârstnic, indicaţia de elecţie este anestezia locală 
însoţită sau nu de sedare, iar tehnica anestezică va fi aleasă în corelaţie cu patologia 
individuală. 

Pacienţii cu handicap motor şi psihic grav necesită anestezie generală care poate ridica 
probleme, trebuind să se ţină cont de medicaţia de fond şi de eventuala dependenţă de droguri. 

Deşi relaxantele neuro-musculare, opioidele şi hipnoticele noi oferă avantaje medicale, 
utilizarea lor este prohibitivă datorită costurilor ridicate. 

Chirurgia ambulatorie este posibilă chiar şi cu Ketalar, Thiopental, Halothan, opioide 
cu acţiune lungă, însă beneficiile pentru pacient nu sunt aceleaşi cu cele asigurate de drogurile 
de ultima generaţie, iar incovenientele şi costul trezirii prelungite şi anevoioase pot exceda 
costul anestezicelor scumpe. 
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DIVERTICUL ESOFAGIAN EPIFRENIC  
E. Târcoveanu, C. Lupaşcu, C. Bradea, Felicia Crumpei, R. Moldovanu, Alin Vasilescu 

Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu-Vl. Buţureanu” 
Centru de Cercetare în Chirurgie Generală Clasică şi Laparoscopică 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 
 
EPIPHRENIC DIVERTICULUM: A CASE REPORT (Abstract): Epiphrenic diverticulum is a rare pulsion 
(pseudodiverticulum) of the distal esophagus that is commonly associated with esophageal motility disorders. 
The exact prevalence of this condition is unknown because asymptomatic patients are usually not discovered. 
The most common symptoms are dysphagia, regurgitation, thoracic pain, and pulmonary manifestations related 
to aspiration. Barium meal and upper endoscopy will help to establish the diagnosis while esophageal 
manometry may reveal underlying dysmotility. Diverticula should not be treated unless they are symptomatic. 
Treatment of diverticula of low esophagus must take into account any motor anomalies or associated lesions. We 
report the case of a 61-year-old male with a 2-year history of retrosternal pain, dysphagia, regurgitation and 
weight loss caused by an oesophageal epiphrenic diverticulum. The patient underwent barium oesophagography 
and oesophagogastroduodenoscopy; an oesophageal diverticulum (7 cm) was diagnosed. We performed a 
diverticulectomy and thoracic Heller myotomy by thoracotomy approach. The evolution was uneventfull. He 
was discharged, tolerating full liquids, after 8 days. Conclusions: Diverticulectomy with esophageal myotomy 
and an anti-reflux procedure through a left thoracotomy is the standard treatment for epiphrenic diverticulum; 
minimally-invasive and endoscopic techniques are possible in the uncomplicated cases. 
 
KEY WORDS: OESOPHAGEAL DIVERTICULA, DIVERTICULECTOMY, THORACOTOMY 
 
Corespondenţă: Prof. Dr. Eugen Târcoveanu, Clinica I Chirurgie, Spitalul “Sf. Spiridon” Iaşi, Bd. Independenţei 
nr. 1, 700111, Iaşi; e-mail: etarco@iasi.mednet.ro 
 

 
Diverticulii corpului esofagian reprezintă 30% din totalul diverticulilor esofagieni. Ei 

pot fi unici sau multipli. Prevalenţa lor reală este necunoscută, majoritatea fiind 
asimptomatici. Aceştia sunt descoperiţi în aproximativ 0,2-0,8% cazuri după examenul 
radiologic şi 1-3% cazuri după explorarea endoscopică efectuate pentru disfagie [1]. 

Diverticulii porţiunii proximale a corpului esofagian (Killian-Jamison) sunt rari şi pot 
surveni în contextul sclerodermiei. Diverticulii medio-toracici (parabronhici) (de la 5 cm 
deasupra carenei până la 5 cm sub aceasta) sunt mai frecvenţi (10% din totalul diverticulilor 
esofagieni). [1] 

Diverticulii epifrenici sunt cei mai frecvenţi diverticuli de corp esofagian (20% din 
totalul diverticulilor esofagieni). Ei sunt situaţi pe ultimii 10 cm ai esofagului şi, de obicei, se 
găsesc pe partea dreaptă [1]. 

Prezentăm în continuare un ultim caz, rezolvat chirurgical. 
Bolnavul R.I., în vârstă de 61 ani, din mediul urban, pensionar, se internează în 

Clinica I Chirurgie Iaşi, pe 06.02.2005, pentru dureri la deglutiţie, disfagie uşoară pentru 
solide, pirozis, regurgitaţie, dispnee. Din antecedentele personale reţinem un ulcer duodenal 
diagnosticat în 1970, hipertensiune arterială şi hipertiroidism frust, toate tratate 
medicamentos. Bolnavul a prezentat fenomene bronşitice, cu infecţii respiratorii recurente. 
Pacientul declară că boala a debutat insidios în urmă cu 2 ani, cu dureri la deglutiţie şi 
disfagie joasă pentru solide. Disfagia se accentuează progresiv, iar de 2 luni apar regurgitaţii 
şi, uneori, halenă fetidă. Examenul clinic general arată un bolnav cu înălţime 1,75 m şi 
greutate 78 kg (IMC = 25,47 kg/m2), cu stare de nutriţie precară, tuse productivă, cu spute 
mucoase, raluri ronflante pe ambele arii pulmonare. 

Dintre explorările imagistice, tranzitul baritat eso-gastro-duodenal evidenţiază, în 
treimea inferioară a esofagului toracic, postero-lateral drept, la 2 cm deasupra diafragmului, 
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un diverticul de 7 x 5 cm, cu un colet de 4 cm, cu umplere neomogenă, cu două nivele de 
lichid, diverticul care reţine indexul opac; stomacul are polul superior volvulat, lichid de 
secreţie abundent, pliuri îngroşate, bulb edematos, cu nivel orizontal şi nişă de 8 mm (Fig. 1). 

 

adiografia toracică evidenţiază aorta ectaziată, scleroemfizem pulmonar, câteva 
pachete

doscopia digestivă superioară descoperă în treimea inferioară a esofagului prezenţa 
unui o

. Esofagul abdominal 
este di

Fig. 1: Tranzit baritat eso-gastric: 
în treimea inferioară a esofagului toracic, postero-lateral drept, la 2 cm deasupra 

diafragmului, un diverticul de 7 x 5 cm, cu un colet de 4 cm, cu umplere 
neomogenă, care reţine indexul opac. 

 
R
 bronşiectazice în treimea inferioară bilateral, pahipleurită dreaptă, cord şi mediastin 

normale. 
En
rificiu larg al unei pungi voluminoase, cu mucoasă congestivă şi resturi de bariu. 

Endoscopul trece dificil prin cardia în stomac, care are mucoasă congestivă, pliuri îngroşate, 
pilor permeabil, bulb cu mucoasă congestivă şi o nişă anterioară de 8 mm. Manometria 
evidenţiază unde terţiare nepropulsive la nivelul corpului esofagului, cu presiune normală a 
sfincterului esofagian inferior. Probele biologice sunt în limite normale. 

După pregătirea operatorie, se intervine prin abord laparoscopic
ficil de disecat, nu poate fi mobilizat, diverticulul neputând fi adus în cavitatea 

peritoneală. Se tentează toracoscopia, care nu se poate realiza datorită aderenţelor pleurale. Se 
pătrunde prin toracotomie postero-laterală dreaptă în spaţiul VII intercostal. Se găseşte pleură 
simfizată, plămân cu zone antracozice, care se detaşează greu de diafragm. Se eliberează cu 
grijă aderenţele pleuro-pulmonare şi pleuro-diafragmatice. Se ajunge la coloana vertebrală, 
care are numeroase osteofite. Se descoperă esofagul, care prezintă proces de periesofagită, 
apoi se intubează esofagul cu o sondă Fauchet. Se disecă atent o pungă diverticulară postero-
laterală dreaptă, aderentă la diafragm şi se eliberează de jur împrejur, evidenţiindu-se o bază 
largă de implantare. Se aplică un stapler liniar TA 55 mm, se agrafează, apoi se secţionează 
diverticulul pe pensă (Fig. 2). Şirul de agrafe se înfundă cu surjet de Vicryl. Se practică 
miotomie anterioară extramucoasă pe o distanţă de 6 cm supra- şi sub-diafragmatic, 
transhiatal, pe faţa anterioară a esofagului. Se realizează controlul hemostazei şi a integrităţii 
pulmonare corticale. Se drenează cavitatea pleurală cu două tuburi şi se închide toracotomia 
în planuri anatomice. Aspectul macroscopic evidenţiază diverticul de 5 cm, cu perete gros şi 
eroziuni ale mucoasei (Fig. 3). 
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Drenajul pleural scade de la 100 la 50 ml şi este suprimat a 3-a zi postoperator. 
Alimentaţia per os se reia a 6-a zi, după controlul cu Gastrografin® care arată absenţa 
traiectelor fistuloase. Bolnavul se externează vindecat a 8-a zi postoperator. 

La controlul efectuat după 3 luni, clinic şi radiologic (Fig. 4), rezultatul înregistrat este 
foarte bun. 

 

 

 
DISCUŢII 

esofagian este o pungă anormală care are comunicare cu lumenul 
esofagu

culii faringo-esofagieni şi diverticulii epifrenici sunt 
diverticuli de presiune provocaţi de o hiperpresiune intralumenală legată şi de tulburări 

Fig. 2: Diverticulectomia – aspect intraoperator: 
diverticulul epifrenic este etalat cu ajutorul unor pense atraumatice (săgeata albă); 

pensa de sutură mecanică TA 55 (săgeata verde) 

Fig ie . 3: Diverticul esofagian epifrenic - piesa de rezecţ

Diverticulul 
lui printr-un orificiu. De obicei, este o herniere a mucoasei esofagiene care traversează 

musculatura esofagiană. În diverticul se pot găsi toate straturile esofagiene. Diverticulii sunt 
de dimensiuni variabile. Diverticulii esofagieni se împart în diverticuli faringo-esofagieni 
Zenker (70%), diverticuli mediotoracici (10%) şi diverticuli epifrenici (20%). Toţi diverticulii 
esofagieni sunt dobândiţi, se întâlnesc la adult şi majoritatea sunt diverticuli de pulsiune. 
Raportul bărbaţi/femei este de 2/1. [1] 

Clasic, se consideră că diverti
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motorii

 
Pacienţii care prezintă un diverticul de corp de esofag sunt frecvent (1 din 2 bolnavi) 

asimptomatici, de obicei ei fiind descoperiţi fortuit. Atunci când există semne funcţionale, 
acestea pot fi legate de prezenţa diverticulului, de tulburările motorii subjacente sau de 
leziuni

egurgitarea alimentelor nedigerate, însoţită de o halenă fetidă şi dureri 
retroste

atură sunt rare: ulceraţia şi perforaţia spontană [4], fistulele eso-
pleural

 faringiene sau esofagiene. Prin opoziţie, diverticulii mediotoracici se pot numi 
diverticuli de tracţiune şi sunt secundari unei cicatrici retractile de adenită granulomatoasă de 
vecinătate. Această clasificare a diverticulilor în diverticuli de pulsiune şi diverticuli de 
tracţiune este actualmente abandonată. Dată fiind raritatea cauzelor ce pot determina apariţia 
diverticulilor mediotoracici (tuberculoza, antracoza, histoplasmoza în ţările occidentale), se 
consideră că diverticulii esofagieni se datorează unei anomalii de motricitate esofagiană care 
trebuie bine identificate. Aceste tulburări motorii sunt responsabile de diverticuli şi de o mare 
parte din simptome şi trebuie să se ţină cont de ele în strategia terapeutică [2,3]. 

 

Fig. 4: Control radiologic cu substanţă de contrast (tranzit baritat) la 3 
luni postoperator 

le asociate (hernie hiatală, reflux gastro-esofagian). Simptomele sunt variate (în funcţie 
de tip, frecvenţă şi severitate), pot surveni intermitent şi progresează în timp în funcţie de 
durata de evoluţie.  

Cele mai frecvente simptome sunt disfagia, regurgitaţiile şi durerile toracice atipice. 
Scăderea ponderală poate fi, de asemenea, notată. Retenţia alimentară într-un diverticul poate 
fi responsabilă de r

rnale pseudo-anginoase. Semnele respiratorii pot fi pe primul plan: tuse iritativă 
nocturnă, astm, infecţii pulmonare sau laringite recidivante în raport cu aspiraţiile repetate ale 
conţinutului diverticular. 

Complicaţiile respiratorii şi, în particular, pneumopatia de aspiraţie sunt redutabile 
justificând tratamentul chirurgical sistematic pentru toţi diverticulii simptomatici. Alte 
complicaţii citate în liter

e cu pleurezie purulentă sau pneumotorax, hemoragia digestivă şi transformarea 
malignă în carcinom epidermoid [5]. Riscul de transformare malignă este mic (0 - 4%) şi nu 
justifică rezecţia chirurgicală sistematică a diverticulilor esofagieni asimptomatici. 
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Examenele paraclinice utile pentru diagnostic sunt tranzitul baritat esofagian şi 
endoscopia digestivă superioară. Evaluarea manometrică permite evaluarea tulburărilor 
motorii

amen este util pentru a surprinde 
compli

 apare ca o imagine de adiţie 
laterală

u un cancer 
asociat

a sondei 
poate f

]. 

ia şi scintigrafia esofagiană 
pot com

rpului esofagian trebuie să ţină cont de tulburările motorii 
şi leziu iotomie esofagiană şi un procedeu 
antirefl

bile de apariţia acestuia. Manometria 
preope

 Indicaţia chirurgicală se pune doar în cazul diverticulilor 
simpto

, cu un stapler liniar (TA 55), dublată de 
un plan

 bune 
(mai p

 subjacente în cazul diverticulilor de corp esofagian. 
Radiografia toracică permite suspectarea unui diverticul esofagian când se obiectiveză 

o opacitate mediastinală sau un nivel hidro-aeric. Acest ex
caţiile infecţioase, în special o pneumopatie de aspiraţie. 
Tranzitul esofagian permite vizualizarea diverticulului putându-se determina 

dimensiunile şi raporturile sale. În cele mai multe cazuri, acesta
, mai frecvent pe partea dreaptă. Sunt necesare incidenţe multiple. Un studiu în 

dinamică permite să se precizeze mai bine umplerea diverticulară, tulburările motorii şi 
leziunile asociate (hernie hiatală, reflux gastro-esofagian). Datele obţinute permit aprecierea 
implicaţiilor diverticulului în simptomatologia descrisă de pacient. Într-un studiu pe 27 de 
diverticuli epifrenici, Fasano a demonstrat că dimensiunea superioară la care devin 
simptomatici este de 5 cm, existând şi o umplere preferenţială a diverticulului.[1] 

Endoscopia (efectuată cu prudenţă pentru a evita perforaţia) permite examinarea 
mucoasei diverticulului atunci când gâtul este larg şi poate vizualiza o ulceraţie sa

 (biopsie). Permite diagnosticul diferenţial şi inventarierea leziunilor asociate. 
Manometria se efectuează când tulburările motorii sunt semnificative sau dacă 

simptomele sunt disproporţionate cu mărimea diverticulului. Poziţionarea corectă 
i dificilă în caz de diverticul voluminos sau în caz de lipsă a relaxării sfincterului 

esofagian inferior, necesitând un control endoscopic. Tulburările motorii sunt descoperite în 
60-100% din cazuri. Cel mai frecvent sunt identificate tulburări motorii nespecifice (40%), 
urmate de acalazie (20%) şi de boala spasmelor difuze (20%). 

Un studiu manometric pe 24 de ore precizează asocierea cu boala spasmelor difuze, 
mai ales atunci când manometria convenţională este negativă [1

În cazuri particulare sunt indicate ph-metria (reflux gastro-esofagian), bronhoscopia 
(fistulă bronşică), CT (perforaţie sau cancer asociat); ecoendoscop

pleta evaluarea paraclinică. 
Doar diverticulii simptomatici trebuie trataţi.[6]  
Tratamentul diverticulilor co
nile asociate. Diverticulectomia asociată cu o m
ux prin abord toracic stâng constituie tratamentul de elecţie; el se poate realiza şi prin 

abord laparoscopic pentru diverticulii epifrenici [7,8,9]. 
În cazul tratamentului chirurgical există avantajul rezolvării în acelaşi timp operator 

atât a diverticulului, cât şi a tulburărilor motorii responsa
ratorie este esenţială. Riscul complicaţiilor este apreciabil în cazul diverticulilor 

voluminoşi, cu stază alimentară, de aceea ei trebuie goliţi în preoperator pentru  a limita riscul 
aspiraţiei la inducţia anestezică. 

Mortalitatea postoperatorie în tratamentul chirurgical convenţional poate atinge 5-
10%, iar morbiditatea 30% [1].

matici sau în cazul celor complicaţi: inflamaţie, ulceraţie, perforaţie, displazie prezentă. 
De asemenea, mulţi chirurgi recomandă diverticulectomia în cazul în care acesta este 
voluminos, retenţional, datorită riscului de aspiraţie. 

Diverticulectomia este, de obicei, efectuată prin abord toracic drept sau, mai frecvent, 
prin abord toracic stâng. Se foloseşte sutura mecanică

 muscular. Principala complicaţie postoperatorie este fistula (între 6 şi 18%) [1]. 
Atunci când se asociază o miotomie esofagiană, rata fistulelor este mai redusă decât în 

cazul unei diverticulectomii izolate (7% versus 14%), rezultatele funcţionale sunt mai
uţin de 10% de pacienţi simptomatici în postoperator faţă de 20% în cazul unei 

diverticulectomii izolate), iar recidiva diverticulară este mai puţin frecventă (1% faţă de 12%). 
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În caz de fistula se poate recurge la o proteză esofagiană [10]. Miotomia tratează tulburările 
motorii asociate, permite diminuarea tensiunii de la nivelul suturii esofagiene şi ameliorarea 
simptomatologiei la distanţă. Actualmente nu există un consens pentru efectuarea sistematică 
a miotomiei. Se efectuează o miotomie longitudinală care începe dedesubtul gurii 
diverticulare şi coboară la 2 cm sub cardia. 

Alţi autori preferă să o efectueze adaptat la topografia tulburărilor motorii identificate 
în preoperator. Miotomia incompletă , în caz de tulburări motorii asociate poate conduce la 
recidiv

i procedeu antireflux. 
Se pref

rpului esofagian. Ea permite rezecţia diverticulului şi 
realizar

fundoplicatură 
posteri

toracici sus situaţi. Abordul toracoscopic permite, 
în prin

r de corp esofagian, este preferabil ca pacienţii candidaţi să fie 
simpto

ONCLUZII 
iverticulii esofagieni epifrenici sunt cei mai frecvenţi diverticuli ai corpului 

esofagi i şi sunt diverticuli de pulsiune. 

entru diagnostic sunt tranzitul baritat 
esofagi

iate. Diverticulectomia asociată cu o 

a diverticului [11]. Unii autori, au folosit doar esofagomiotomia fără rezecţia 
diverticulului, în cazul hipertoniei a sfincterului esofagian inferior [12]. 

Asocierea la miotomie a unui montaj antireflux este discutabilă. În caz de reflux 
gastro-esofagian demonstrat preoperator, se recomandă efectuarea unu

eră realizarea unei hemivalve.  
Toracotomia anterolaterală stângă la nivelul spaţiului 6-7 intercostal este calea de 

abord clasică în cazul diverticulilor co
ea miotomiei. Se poate asocia o hemivalvă printr-o frenotomie minimă. 
O laparotomie permite abordul diverticulilor epifrenici în bune condiţiuni. Miotomia 

este facilă până la cardia şi un procedeu antireflux (valvă anterioară Dor sau o 
oară Toupet) se poate efectua facil. În ultimii ani au fost publicate mai multe studii 

privind diverticulii esofagieni trataţi cu succes prin toracoscopie şi/sau celioscopie. 
Celioscopia permite tratamentul diverticulilor epifrenici, realizarea miotomiei şi a unui 
montaj antireflux. Tot mai multe lucrări demonstrează avantajele rezecţiei laparoscopice 
transhiatale a diverticulilor epifrenici, asociată sau nu cu miotomia extramucoasă şi un 
procedeu antireflux tip hemivalvă [13-17]. 

Ca incident este citat pneumotoraxul în timpul disecţiei transhiatale. Prin acest abord 
nu pot fi trataţi diverticulii esofagieni medio

cipiu, tratamentul tuturor diverticulilor corpului esofagian, dar nu permite realizarea în 
bune condiţiuni a unui montaj antireflux. Utilitatea unei duble căi de abord, toracoscopică şi 
laparoscopică, precum şi utilizarea endoscopiei intraoperatorii (localizarea diverticulului, 
disecţie superioară şi evitarea stenozei esofagiene după agrafaj mecanic) a fost subliniată de 
unele studii [1]. În ansamblu, tratamentul chirurgical al diverticulilor esofagieni se poate 
efectua videoscopic, cu rezultate apropiate chirurgiei convenţionale, dar cu beneficiile 
abordului minim invaziv. 

Cum mortalitatea şi morbiditatea postoperatorie nu sunt neglijabile în tratamentul 
chirurgical al diverticulilo

matici sau cu istoric de aspiraţie. În caz de diverticuli simptomatici, tratamentul de 
elecţie este diverticulectomia asociată unei miotomii adaptate tulburărilor motorii cauzale. 
Procedeele antireflux efectuate sunt hemivalvele anterioare sau posterioare. Calea de abord 
clasică prin toracotomie tinde să fie înlocuită de abordul minim invaziv, toracoscopic şi 
celioscopic pentru diverticulii epifrenici. 

 
 
C
D
an, sunt dobândiţ
Simptomele cele mai frecvente sunt disfagia, regurgitaţiile, durerile toracice şi 

pneumopatia de aspiraţie. Examenele paraclinice utile p
an şi endoscopia digestivă superioară. Evaluarea manometrică permite identificarea 

tulburărilor motorii implicate în apariţia diverticulului. 
Doar diverticulii simptomatici trebuie trataţi. Tratamentul diverticulilor epifrenici 

trebuie să ţină cont de tulburările motorii şi leziunile asoc
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1. N. Carrere, B. Pradere: Diverticules de l’oesophage. J Chir 2004, 141, nr. 2; 85-92 
2. A B., Odor S. et al.: Dilemmas arising from surgical treatment of epiphrenic 

 

ie esofagiană şi un procedeu antireflux prin abord toracic stâng constituie tratamentul 
de referinţă putându-se realiza şi prin abord laparoscopic transhiatal sau toracoscopic. 
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HIDATIDOZA PRIMITIVĂ CU LOCALIZARI MULTIPLE SINCRONE 
D. Niculescu, D.Ene, D. Negru*, Felicia Crumpei* 
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* Clinica radiologică, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 
 
PRIMITIVELY HYDATIDOSIS WITH MULTIPLE SYNCHRON LOCALIZATIONS (Abstract): The 
cervical hydatid cyst is a rarely disease; the literature notes a frequently between 0,2-2% from all the hydatid 
cases, according to different authors. We present the case of a young girl with cervical hydatid cyst who was 
initially diagnosticated with nodulocystic craw. Intraoperatively we discovered a cervical hydatid cyst. After the 
first operation a CT-scan was performed and revealed the presence of pulmonary and liver hydatidosis. The 
pulmonary hydatid cyst was surgically solved after 10 days from the first intervention. The hepatic hydatid cyst 
has about 4 cm and we recommended a medical treatment (Albendazole). The particularities of this case are: 
young age of the patient, multiple localizations of the hydatid disease, the difficulties of the positive diagnosis. 
 
KEY WORDS: CERVICAL HYDATID CYST, ECHINOCOCCOSIS 
 
Corespondenţă: Prof. Dr. D. Niculescu, Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, Bd. Independenţei, nr. 1, 
700111, Iaşi 
 
 

Echinococcoza are, în România, caracter endemic. Cea mai frecventă localizare este 
cea hepatică, urmată de cea pulmonară. Celelalte localizări, inclusiv cea cervicală, sunt rare. 
Prezentăm în continuare cazul unei paciente cu localizări hidatice multiple. 

Pacienta B.A., 16 ani, din mediu rural, este internată la Clinica I Chirurgie Iaşi prin 
transfer de la Clinica de Endocrinologie pe data de 26.05.2005, cu diagnosticul de guşă 
nodulo-chistică lob tiroidian drept (LTD). 

Din istoric, pacienta relatează apariţia în urmă cu 3 luni, în regiunea cervicală 
anterioară, a unei formaţiuni pseudotumorale voluminoase, pentru care se prezintă la medicul 
de familie; este îndrumată catre serviciul endocrinologic teritorial, diagnosticată cu 
formaţiune chistică tiroidiană şi orientată către Clinica Endocrinologică Iaşi. Se stabileşte 
diagnosticul de guşă nodulo-chistică LTD, cu recomandarea de internare în Clinica I 
Chirurgie în vederea intervenţiei chirurgicale. 

Din datele de anamneză reţinem de asemenea că pacienta este posesoare (de 
aproximativ 3 ani) a unei pisici birmaneze ce are carnet de sănătate cu vaccinurile periodice 
efectuate. 

Examenul clinic general nu evidenţiază modificări patologice. La examenul local se 
identifică la nivelul regiunii latero-cervicale drepte o formaţiune pseudotumorală de 
aproximativ 7 x 8 cm, de consistenţa elastică, nedureroasă, mobilă cu deglutiţia. 

Datele de laborator evidenţiază leucocitoză (15.200/mmc), dar fără eozinofilie (0,8%). 
La examenul ecografic se constată LTD ocupat de o formaţiune lichidiană omogenă de 67 x 
47 mm, lobul tiroidian stâng (LTS) având dimensiuni şi structură normale (Fig. 1). 
Radiografia toracică (Fig. 2) (în incidenţă postero-anterioară şi profil) a evidenţiat o opacitate 
de 10 x 6 x 8 cm, ovalară, bine delimitată, omogenă, contur boselat, situată hilar drept, fără 
linie de demarcaţie cu mediastinul mijlociu. Pe incidenţa de profil se proiectează la nivelul 
mediastinului posterior. De asemenea, se constată trahee deviată spre stânga în regiunea 
cervico-mediastinală de către o opacitate de părţi moi de aproximativ 6 x 5,5 cm. Explorarea 
formaţiunii toracice este completată de o ecografie trans-toracică: formaţiune solidă, contur 
boselat, cu dimensiune de 7 x 7 cm în şanţul paravertebral drept. 
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Diagnosticul preoperator a fost: guşă nodulo-chistică LTD, tumoră mediastinală 
paravertebrală dreaptă. 

Pe data de 30 mai 2005 se intervine chirurgical, sub anestezie generală cu intubaţie 
oro-traheală. Se practică o cervicotomie Kocher de aproximativ 8 cm. Se pătrunde în loja 
tiroidiană unde se identifică tiroida, care are aspect normal; retrotiroidian drept, se constată 
prezenţa unei formaţiuni chistice albicioase de circa 8 cm care aderă la tiroidă, cu limită de 
demarcaţie între ele. Se practică disecţia formaţiunii; la puncţia acesteia se extrage lichid clar 
ca „apa de stâncă”, aspect patognomonic pentru chistul hidatic (CH). Se continuă intervenţia 
cu inactivarea parazitului cu ser clorurat hiperton 9%, urmată de perichistectomie parţială şi 
drenajul cu tub al cavităţii. 

 

Fig. 1: Ecografia cervicală 
formaţiune lichidiană omogenă de 67 x 47 mm la nivelul LTD 

Fig. 2: Radiografie toracică incidenţă postero-anterioară şi profil 

 
Deci, diagnosticul postoperator a fost de chist hidatic cervical. Se impun investigaţii 

suplimentare pentru depistarea altor localizări viscerale. 
La examenul computer tomografic (CT) toraco-abdominal s-a constatat că tumora 

mediastinală avea aspect chistic, cu perete propriu; este situată în contact cu bronhia 
principală dreaptă pe topografia segmentelor apical şi posterior ale lobului superior drept şi a 
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segmentelor superior şi bazal medial ale lobului mijlociu drept, cu dimensiuni de 7 x 8,5 x 8 
cm (antero-posterior / transversal / cranio-caudal). De asemenea, are contact cu mediastinul 
posterior, cu crosa venei azygos şi cu şanţul costo-vertebral drept, iar conţinutul leziunii nu îşi 
creşte densitatea după administrarea substanţei de contrast. Abdominal, se evidenţiază o 
formaţiune expansivă lichidiană, situată în segmentul VII hepatic, cu diametrul maxim de 2 
cm, bine delimitată de un perete subţire; conţinutul leziunii nu îşi creşte densitatea după 
administrarea substanţei de contrast. (Fig. 3) 

 

Fig. 3: Computer tomografie toraco-abdominală 
a) chist hidatic pulmonar; b) chist hidatic hepatic seg. VII 

Înainte de a doua intervenţie diagnosticul a fost: chist hidatic pulmonar drept, CH 
hepatic segment VII, CH cervical operat 

Se decide efectuarea intervenţiei chirurgicale pentru CH pulmonar. Se intervine 
chirurgical pe 9 iunie 2005; se efectuează toracotomie postero-laterală dreaptă în spaţiul V 
intercostal; se indentifică un CH de aproximativ 10 x 10 cm şi se practică inactivare cu 
clorurat hiperton, chistectomie, sutura fistulelor bronşice, capitonajul cavităţii în burse etajate 
şi drenaj pleural. (Fig. 4)  

Tratamentul chirurgical a fost completat de cel medical, administrându-se: Albendazol 
400 mg/zi, antibioterapie (Ciprinol 800 mg/zi), anticoagulant (Fragmin, 5000 UI/zi, 7 zile). 

Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă cu suprimarea drenajului pleural în ziua a 8-a 
postoperator (sub control radiologic). 

Pacienta a fost externată la 22 zile de la intervenţia iniţială şi la 12 zile de la cea de-a 
II-a operaţie, urmând să continue tratamentul cu Albendazol 400 mg/zi 28 zile, cu 14 zile 
pauză, timp de 6 luni,  

 
DISCUŢII 
Chistul hidatic (CH) este o boală parazitară produsă de Taenia echinococcus 

granulosus, frecvent întâlnită în ţară noastră. [1] Indicele de morbiditate în România, varia în 
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anii 1953 - 1963 între 5 şi 7 la 100.000 locuitori. În perioada 1991 - 1995 s-au raportat 
aproape 1.000 de cazuri noi pe an, iar indicele de mortalitate a oscilat între 5 - 7%. Incidenţa 
cazurilor în România este mai mare în Dobrogea şi în zona centrală. [1] 
 

Fig. 4: Chistul hidatic pulmonar – aspect intraoperator 

 
Repartiţia geografică este diversă şi se pot distinge: 

- ţări cu nivel înalt de infestare: Argentina, Uruguay, Chile, Algeria, Tunisia, Maroc, 
Spania, Portugalia, Grecia, Australia, Noua Zeelanda;[2,3] 

- ţări cu nivel de infestare mijlocie: Peru, Brazilia, Canada, Alaska si Africa de 
Sud;[2,3] 

- ţări cu nivel scăzut de infestare: alte ţări din America Latina şi din Africa de Nord şi 
ţări din Europa: Franţa, Bulgaria, Romania.[1-3] 
În Europa Occidentală este endemică echinococcoza determinată de Taenia 

echinococcus multilocularis [4] 
În literatură incidenţa chistului hidatic cu localizări multiple este redusă variind între 

0,2 – 2% în funcţie de diverşi autori şi de zona endemică [5].  
Echinococoza este o boală legată de anumite profesiuni: măcelari, agricultori, ciobani, 

iar distribuţia geografică a bolii urmează fidel curba dezvoltării crescătorilor de oi şi este 
determinat de promiscuitatea pastorală, fapt ce l-a determinat pe Deve să afirme că: „boala 
hidatică este una din bolile mâinilor murdare”.[1] 

Lupta cu acest parazit nu mai poate fi câştigată în sălile de operaţie oricât de mari 
progrese s-ar face în terapeutica chistului hidatic, din cauza caracterului puternic infestant al 
bolii. Iată pentru ce se pune accentul pe profilaxia acestei boli, pe depistarea cât mai precoce a 
cazurilor de îmbolnăviri, având în vedere că „evoluţia este în cvasitotalitatea cazurilor către 
complicaţii”.[1,6] 

Printre măsurile profilactice vom aminti în primul rând o bună educaţie sanitară a 
populaţiei în ceea ce priveşte spălarea riguroasă a legumelor şi fructelor cât şi a mâinilor; 
creşterea adresabilităţii la medic. O altă măsură profilactică importantă ar reprezenta-o 
desfiinţarea tuturor abatoarelor clandestine cât şi o monitorizare igieno-sanitară strictă, a celor 
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avizate. În al treilea rând trebuie adoptate o serie de măsuri privind câinii vagabonzi cât şi cei 
de companie (vaccinări, deparazitări). 

Cazul prezentat suscită interes atât prin problematica de stabilire a diagnosticului cât şi 
a tratamentului medico-chirurgical ce trebuie instituit şi urmărit.  

Principala afecţiune la care ne-am gândit a fost o guşă nodulară chistică. Diagnosticul 
preoperator a fost infirmat intraoperator când s-a constatat prezenţa unui chist hidatic cervical. 
Importantă în evoluţia cazului este absenţa puncţiei tiroidiene care s-ar fi putut efectua de 
rutină în vederea diagnosticului diferenţial şi care ar fi avut implicaţii nefavorabile în evoluţia 
ulterioară a bolii (şoc anafilactic, hidatidoză secundară). În literatură localizările tiroidiene 
sunt extrem de rare, iar atitudinea diagnostică şi terapeutică este similară cu cea pe care am 
practicat-o. [2,7] 

După prima intervenţie şi precizarea diagnosticului de hidatidoză cervicală, s-au 
efectuat investigaţii paraclinice care au depistat şi alte localizări hidatice (chist hidatic 
pulmonar şi hepatic). Examenul ecografic abdominal efectuat la internare ar fi putut preciza 
diagnosticul de chist hidatic hepatic şi ar fi permis enunţarea unei supoziţii de diagnostic de 
hidatidoză multiplă. 

Întrucât chistul hidatic hepatic era de dimensiuni reduse şi necomplicat (Gharbi I) s-a 
decis supravegherea sub tratament paraziticid cu Albendazol 400 mg/zi, 28 zile, cu 14 zile 
pauză, timp de 6 luni, după care revine la control periodic. Tratamentul medical este frecvent 
indicat în formele necomplicate de echinococoză, mai ales de autorii occidentali. Eficienţa 
acestuia depinde de stadiul evolutiv al chistului hidatic şi tipul de paraziticid. [8-10] 

 
CONCLUZII 
Localizările primare sincrone ale CH privesc de obicei un singur viscer, rareori două şi 

în mod excepţional multiple, ca în cazul prezentat 
Tratamentul chirurgical comportă problema abordului concomitent sau succesiv al 

leziunilor, aceasta din urmă metodă fiind mai sigură. Tratamentul paraziticid adjuvant poate 
îmbunătăţi rezultatele.  
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CYSTIC LYMPHANGIOMA OF THE PANCREAS – CASE REPORT (Abstract): In this article we present 
the case of a 68 years old woman with cystic lymphangioma of the pancreas. We describe the surgical technique 
(the tumour was resected, with additional pancreatic tissue and anatomic reconstruction with creation of an 
omega loop for an end to side pancreaticojejunostomy); this technique was not found in the literature. Cystic 
lymphangioma is an unusual type of tumor of the pancreas. Cystic tumors of the pancreas are a heterogeneous 
group of tumors, with a real problem regarding differential diagnosis between malignant and benign lesions. 
Even with a proper work up, some questions may remain about the nature of the lesion and in this case the 
surgical procedure has a therapeutic value as well as playing a diagnostic role. 
 
KEY WORDS: PANCREAS, CYSTIC TUMORS, RESECTION, LYMPHANGIOMA, PANCREATICO-
JEJUNOSTOMY 
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Prezentăm un caz de tumoră pancreatică rară, tipul histologic fiind o surpriză 
diagnostică – limfangiom chistic pancreatic.  

Am accentuat, mai ales, modul de rezolvare chirurgicală a afecţiunii şi nu am insistat 
asupra celorlalte aspecte particulare ale cazului (raritatea formei tumorale întâlnite). 

Pacienta M.G., în vârstă de 69 ani, se internează pentru dureri epigastrice şi la nivelul 
hipocondrului stâng. Simptomatologia s-a instalat progresiv, de aproximativ o lună. Examenul 
clinic al pacientei este în limite normale. Probele biologice nu sunt modificate, cu excepţia 
glicemiei (pacienta prezentând diabet zaharat tip II instalat în urmă cu 2 ani). 

Fig. 1.: Tumora chistică pancreatică – aspect ecografic 
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Examenul ecografic descoperă o tumoră chistică pancreatică, de circa 5 cm, localizată 
la nivelul capului pancreatic (Fig. 1). Tomografia computerizată (CT) confirmă prezenţa 
formaţiunii tumorale şi nu evidenţiază semne de invazie a trunchiurilor vasculare portal sau 
mezenteric superior. De asemenea, nu se constată invazia segmentelor digestive adiacente şi 
nici adenopatie (Fig. 2). 

 

e intervine chirurgical, sub anestezie generală şi intubaţie oro-traheală; calea de 
abord 

 
e decide ablaţia formaţiunii; pe măsură ce enucleerea progresează se constată că 

parench

6-0. 

Fig. 2: Aspect CT 

 
S
a fost celiotomia mediană supra- şi subombilicală. Se secţionează ligamentul 

gastrocolic şi se constată prezenţa unei formaţiuni tumorale aparent bine delimitată, cu 
structură mixtă, parenchimatoasă şi chistică, cu diametrul de 7 cm, ce ocupă aproape în 
întregime regiunea cefalică a pancreasului (Fig. 3). 

Fig. 3: Tumora cefalo-pancreatică – aspect intraoperator 

S
imul glandular pancreatic cefalic a fost redus la o lamă juxtaduodenală, ceea ce face 

ca ablaţia tumorii să echivaleze cu o pancreatectomie cefalică. Astfel, conservarea 
vascularizaţiei duodenului nu a impus rezecţia acestuia (Fig. 4). În timpul disecţiei se lezează 
vena mezenterică superioară, incident rezolvat prin sutura vasului cu fir continuu de Prolene 
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Fig. 4: Aspecte intraoperatorii 
a) disecţia tumorii, b) izolarea vaselor mezenterice superioare 

După completarea timpului de exereză se reface continuitatea tubului dig
ă termino-laterală pe ansă în „Ω” cu anast

estiv prin 
anastomoză pancreatico-jejunal omoză Braun la 
picioru

Se drenează cu două nastomotic şi în apropierea 
suturii vasculare); se încheie operaţia prin sutura peretelui în plan peritoneo-musculo-
aponev

CUŢII 
imfangioamele sunt tumori chistice dezvoltate de la nivelul limfonodulilor; sunt mai 

frecven ai ales în regiunea cervicală [1-3]. 

(MEDLINE) precum şi 

l ansei (Fig. 5, 6). 
 

Fig. 5: Anastomoza pancreatico-jejunală 

 tuburi cavitatea retrogastrică (peria

rotic şi sutura tegumentului cu fire separate. Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă. 
Examenul anatomo-patologic a reprezentat o surpriză – limfangiom chistic pancreatic 

(Fig. 7, 8). 
 
DIS
L
te la copil şi apar m
Limfangioamele pancreatice sunt tumori extrem de rare. Noi am găsit 23 de cazuri 

prin cercetarea literaturii de specialitate şi a bazelor de date medicale 
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a refer

 

inţelor de pe internet (folosind ca motor de căutare GoogleTM şi cuvinte cheie – 
„pancreatic lymphangioma”) [4]. 
 

Fig. 6: Anastomoza pancreatico-jejunală 
finalizarea planului anterior 

Fig. 7: Tumora pancreatică cu structură mixtă,  
parenchimatoasă şi chistică 

Fig. 8: Limfangiom chistic pancreatic 
aspect histo-patologic 
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Diagnosticul preoperator este dificil de precizat; în general, sunt asimptomatice, dar 
când s

ă, operaţiile propuse pentru tumorile benigne sunt rezecţiile pancreatice 
parţiale

ONCLUZII 
 chistice pancreatice sunt tumori foarte rare. Ele reprezintă o problemă 

de diag
ică 

atipică,
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unt voluminoase pot determina fenomene de compresiune. Imagistic sunt greu de 
diferenţiat de alte tumori ale pancreasului. În majoritatea cazurilor diagnosticul este o surpriză 
histologică [2-3]. 

În literatur
 cu păstrarea duodenului sau enucleeri [4-5]. Dacă tumorile sunt maligne se 

recomandă exereze ale complexului duodeno-pancreatic. În cazul în care se realizează rezecţii 
pancreatice, tipul de refacere a circuitului digestiv diferă. Unii autori recomandă anastomozele 
pancreatico–gastrice, iar alţii anastomoza pancreatico-jejunală pe ansă în „Y” [6]. Nu am 
întâlnit în literatură nici o anastomoză pe ansă în „Ω” pentru limfangiom chistic pancreatic. 

 
C
Limfangioamele
nostic (diferenţierea de tumorile maligne). Necesită tratament chirurgical. 
Cazul prezentat a fost rezolvat într-o manieră particulară (rezecţie cefalo-pancreat
 cu prezervarea duodenului şi anastomoză pancreatico-jejunală pe ansă în „Ω”). 
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Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu – V. Buţureanu”, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi 
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SPONTANEOUS DUODENO-BILIARY FISTULA CAUSED BY DUODENAL PEPTIC ULCER (Abstract): 
Spontaneous duodeno-biliary fistula represents a rare complication of chronic duodenal peptic ulcer. The authors 
present two cases with this pathology and also the particularities of surgical approach. Spontaneous duodeno-
biliary fistula caused by chronic peptic ulcer is often a surprising diagnostic in the era of H2 blockers. The 
difficulties and the complexity of the diagnosis associated with the particularities of surgical technique represent 
the key of this rare disease. 
 
KEY WORDS: PEPTIC ULCER, COMPLICATIONS, DUODENO-BILIARY FISTULA, GASTRECTOMY 
 
Corespondenţă: Conf. Dr. N. Dănilă, Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spirdon” Iaşi, Bd. Independenţei, nr. 1, 
700111, Iaşi 
 

INTRODUCERE 
Fistula biliară reprezintă comunicarea anormală între calea biliară sau vezicula biliară 

şi tractul gastrointestinal, cavitatea abdominală sau peretele abdominal. Tipul cel mai frecvent 
întâlnit este fistula bilio-digestivă. 

Fistulele bilio-digestive de cauză ulceroasă duodenală (fistule coledoco-duodenale, 
colecisto-duodenale) ce apar la pacienţii cu ulcer duodenal postbulbar cronic, sunt rare. Nu 
există semne clinice evocatoare pentru această patologie. Diagnosticul este adesea fortuit când 
ecografia abdominală de rutină sau pasajul baritat eso-gastro-duodenal evidenţiază aerobilia 
sau injectarea căii biliare principale (CBP) cu substanţă de contrast. Uneori fistula bilio-
digestivă poate constitui o surpriză intraoperatorie. Tehnica chirurgicală propusă în aceste 
cazuri constă în colangiografie peroperatorie transcistică, colecistectomie, rezecţie gastrică de 
excludere a ulcerului sau a pilorului, la care se poate asocia vagotomia tronculară. 

 
PREZENTAREA CAZURILOR 
Obs. 1: Pacientul P.C. în vârstă de 39 ani, provenind din mediul urban, se internează 

în Clinica I Chirurgie Iaşi pentru astenie fizică, scădere ponderală (13 kg în ultimul an) greaţă, 
vărsături postprandiale. Pacientul este fumător, grup sanguin AII+ şi are antecedente heredo-
colaterale şi personale patologice de ulcer duodenal. Bolnavul a fost diagnosticat cu ulcer 
duodenal în anul 1987 şi a urmat inconstant tratament medicamentos antiulceros. De 
aproximativ un an prezintă simptomatologia menţionată, motiv pentru care se adresează 
clinicii noastre, în vederea stabilirii diagnosticului si instituirii tratamentului chirurgical. La 
examenul clinic se constată indice de masă corporală de 19,3 kg/mp, paloare conjunctivo 
tegumentară şi durere la palparea profundă a epigastrului. Ecografia hepato-bilio-pancreatică 
efectuată evidenţiază aerobilie, în absenţa vreunei anastomoze biliodigestive chirurgicale în 
antecedente. Radiografia eso-gastro-duodenală cu bariu evidenţiază ulcer duodenal postbulbar 
şi injectarea CBP şi a căilor biliare intrahepatice printr-un traiect fistulos coledoco-duodenal 
(Fig 1). 

Se stabileşte diagnosticul de ulcer postbulbar penetrant în pediculul biliar, fistulă 
coledoco-duodenală.  

Se efectuează pregătirea preoperatorie adecvată (reechilibrare hidroelectolitică, 
inhibitori ai pompei de protoni) şi se intervine chirurgical. Intraoperator se constată existenţa 
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unui bulb duodenal scleros, cu ulcer post bulbar stenozant. CBP este dilatată (12 mm) şi cu 
aspect arterial fără a fi, palpator, locuită de calculi. Colangiografia peroperatorie transcistică 
evidenţiază pasajul filiform al substanţei de contrast în duoden prin fistula coledoco-
duodenală (Fig. 2). Se efectuează colecistectomie bipolară, vagotomie tronculară şi rezecţie 
gastrică de excludere a pilorului cu închiderea canalului piloric prin burse etajate. Se tentează 
restabilirea continuităţii digestive prin anastomoză gastrojejunală pe ansă în „Y” à la Roux, 
dar mezenterul foarte gras nu permite identificarea pediculilor vasculari. Prin urmare, se 
practică restabilirea continuităţii digestive prin anastomoză gastro-jejunală pe ansă în omega 
cu fistulă Braun la piciorul ansei. 

Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, pacientul a fost externat la 12 zile de la 
intervenţia chirurgicală. A urmat tratament antiulceros timp de 2 luni. La 3 luni postoperator 
pacientul era asimptomatic, cu un câştig ponderal de 5 kg. 

Obs. 2: Pacientul C.V. în vârstă de 41 ani, provenind din mediul urban, se internează 
în Clinica I Chirurgie Iaşi pentru durere în hipocondrul drept, greţuri. Pacientul are grup 
sanguin AII+, este fumător şi consumator cronic de alcool. Din antecedentele personale 
patologice reţinem două intervenţii chirurgicale pentru ulcer duodenal perforat. O primă 
intervenţie a fost în 1992 când s-a practicat sutura ulcerului. Postoperator nu a urmat 
tratament antiulceros şi după aproximativ un an dezvoltă o nouă perforaţie ulceroasă pentru 
care se practică tot sutura simplă. Examenul clinic la internarea în clinica noastră evidenţiază 

Fig. 1. Radiografia eso-gastro-duodenală cu bariu

Fig. 2. Colangiografie peroperatorie transcistică
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durere la palparea profundă a epigastrului şi hepatomegalie la 2 cm sub rebordul costal. 
Ecografia relevă aerobilie importantă fără prezenţa vreunei anastomoze biliodigestive 
chirurgicale în antecedente. La endoscopia digestivă superioară se constată esofagită de reflux 
grad II, reflux biliar important, stază gastrică, zona antropilorică modificată, bulb duodenal 
scleros, cu nişă ulceroasă mare situată distal în bulb şi fistulă biliară cu debit mare. Papila 
pare a fi la distanţă de leziunea ulceroasă. Tranzitul baritat eso-gastro-duodenal pune în 
evidenţă traiectul fistulos coledoco-duodenal şi injectarea arborelui biliar (Fig. 3). 

 

 

Se efectuează o explorare imagistică prin rezonanţă magnetică nucleară (IRM) care 
confirmă diagnosticul şi nu evidenţiază alte leziuni. Investigaţiile de laborator nu relevă alte 
modificări cu excepţia unei uşoare creşteri a bilirubinemiei şi transaminazelor serice. 
Pacientul este pregătit preoperator şi se intervine chirurgical. Intraoperator se constată bloc 
aderenţial postoperator înglobând duodenul, calea biliară principală, colecistul. Se practică 
adezioliză eliberându-se bulbul duodenal, la nivelul căruia există o cicatrice ulceroasă pe faţa 
anterioară şi marginal superior. Se identifică vezicula biliară, canalul cistic, CBP dilatată (11 
mm) de aspect arterial, palpator nelocuită de calculi. Colangiografia peroperatorie transcistică 
evidenţiază pasajul substanţei de contrast în duoden prin fistula coledoco-duodenală (Fig. 4). 
În cursul scheletizării marii curburi gastrice se pătrunde retrogastric şi se obiectivează 
penetrarea în pancreas a ulcerului duodenal postbulbar. Se efectuează colecistectomie bipolară 

Fig. 3: Radiografia  esogastroduodenală cu bariu

Fig 4: Colangiografia peroperatorie transcistică
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şi rezecţie gastrică de excludere a ulcerului cu aplicare de stapler liniar la nivelul pilorului şi 
înfundarea suturii mecanice cu fire separate. Restabilirea continuităţii digestive se realizează 
prin anastomoză gastro-jejunală pe ansă în „Y” à la Roux. Evoluţia postoperatorie a fost 
favorabilă; pacientul a fost externat după 9 zile de la intervenţia chirurgicală. 

 
DISCUŢII 
Cazurile prezentate sunt interesante atât prin problema de patologie rar întâlnită, cât, 

mai ales, prin tehnica chirurgicală abordată. 
Fistulele bilio-digestive de cauză duodenală sunt complicaţii rare ale ulcerului 

duodenal postbulbar situat pe porţiunea fixă a segmentului DI (la dreapta arterei 
gastroduodenale), pe genunchiul superior al duodenului sau în regiunea subvateriană a 
segmentului D II [1]. Consultarea bazei de date medicale MEDLINE, folosind cuvinte cheie 
ca „duodeno-biliary fistula”, „complications of the peptic ulcer” nu a evidenţiat cazuri recente 
de fistule bilio-digestive de cauză ulceroasă, toate articolele datând din anii ’60 
(OLDMEDLINE) [2,3]. Există o menţiune în literatură despre o fistulă bilio-digestivă cauzată 
de un neoplasm antral [4]. 

Fistulele bilio-digestive evoluează asimptomatic perioade variabile, timp în care 
reacţia inflamatorie periulceroasă determină leziuni retractile şi penetrare în pancreas, 
pediculul biliar, coledoc, vezicula biliară [1]. Simptomatologia este nespecifică: durere 
ulceroasă tipică asociată cu vărsături, icter sau/şi angiocolită. Diagnosticul clinic este dificil 
dar se poate stabili imagistic, prin radiografie eso-gastro-duodenală cu bariu, endoscopie 
digestivă superioară, ecografie hepato-bilio-pancreatică, computer tomografie, colangiografie, 
colangio-pancreato-grafie retrogradă endoscopică – ERCP, IRM. În unele cazuri fistula bilio-
digestivă poate reprezenta o surpriză intraoperatorie, dar în cazurile prezentate diagnosticul s-
a putut stabili preoperator [5]. 

Rezolvarea chirurgicală suscită interesul, motiv pentru care vom prezenta rezecţia 
gastrică de excludere a ulcerului sau a pilorului şi colecistectomie cu sau fără vagotomie 
tronculară.  

Rezecţia gastrică de excludere este modalitatea tehnică ce implică lăsarea pe loc a 
ulcerului duodenal. Rezecţia de excludere a ulcerului se practică în ulcerul postbulbar jos 
situat şi la nivelul porţiunii a doua a duodenului [6]. Din punct de vedere tehnic nu diferă de 
rezecţia gastrică 2/3 cu anastomoză gastro-jejunală, decât că exclude leziunea ulceroasă. 
Rezecţia de excludere a pilorului se indică în ulcerele cu modificări inflamatorii accentuate 
ale peretelui duodenal, în ulcerele caloase penetrante în pancreas, cu accentuată inflamaţie de 
vecinatate, în ulcerele bulbare şi în cazul ulcerelor cu fistulă coledocoduodenală [6]. 

Timpii operatorii ai rezecţiei gastrice de excludere a pilorului constau în: secţionarea 
stomacului la 4 - 5 cm superior pilorului, decolarea mucoasei şi eventuala secţionare anterior 
şi posterior a conului musculo-seros al bontului antral, răsturnarea în deget de mănuşă a 
acestuia, ligaturarea în bursă a conului mucos la nivel piloric urmată de secţionarea excesului 
de mucoasă antrală[6]. 

Prezentăm modalitaţile de închidere a bontului duodenal musculo-seros [6]: 
1. se aplică fire circulare interne suprapuse, se excizează excesul musculo-seros şi se 
suturează tranşa cu fire separate; 
2. se incizează superior şi inferior conul musculoseros şi se formează astfel două 
lambouri; lamboul inferior excizat parţial se suturează la faţa internă a celui superior, iar 
cel superior se va sutura pe faţa anterioară a duodenului acoperind astfel bontul duodenal; 
3. procedeul Carp, foloseşte ecrazorul, dublu surget şi sutura bontului duodenal la faţa 
anterioară a duodenului după prealabila răsucire a acestuia spre dreapta.  

Restabilirea continuităţii digestive se realizează prin anastomoze gastro-jejunale tip 
Reichel-Polya sau de preferat, de tip Roux. 
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Diferenţele de rezolvare tehnică chirurgicală la cazurile prezentate au constat în tipul 
de rezecţie de excludere (în primul caz s-a efectuat rezecţie gastrică de excludere a pilorului, 
iar în al doilea caz rezecţie gastrică de excludere a ulcerului), folosirea suturii manuale, 
respectiv mecanice la nivelul bontului duodenal. Pentru prevenirea recidivei sau a reluării 
evoluţiei ulcerului în cazul excluderii pilorului, s-a efectuat vagotomie tronculară bilaterală. 

Evoluţia postoperatorie a fost simplă, în ambele cazuri pacienţii au fost externaţi la 
aproximativ 10 zile postoperator. Controlul la 3 luni postoperator a constatat creştere 
ponderală şi absenţa oricăror manifestări patologice. 
 

CONCLUZII 
Fistula bilio-digestivă de cauză ulceroasă duodenală este complicaţie tardivă rară a 

ulcerului duodenal în era terapeutică antiulceroasă. 
Simptomatologia este necaracteristică şi diagnosticul este adesea fortuit; se poate 

stabili preoperator prin investigaţii complexe şi complete în context lezional. 
Depistarea fistulelor coledoco-duodenale s-a realizat în urma efectuării ecografiei 

hepatobiliopancreatice, radiografiei esogastroduodenale cu bariu, endoscopiei digestive 
superioare, IRM. 

Rezolvarea chirurgicală prin tehnica de rezecţie gastrică de excludere a ulcerului sau a 
pilorului în cazul fistulelor bilio-digestive de etiologie duodenală reprezintă indicaţia de 
elecţie. 
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JEJUNAL ANGIOFIBROMA AS AN UNUSUAL CAUSE OF SMALL BOWELL INTUSSUSCEPTION IN 
ADULT – CASE REPORT (Abstract): Adult intussusception represents only about 5% of all intussusceptions 
and is usually caused by a small bowel tumor acting as the apex of invagination. We report an unusual case in a 
57-years-old woman with intussusception caused by a tumor located in the jejunum. We performed jejunal 
resection with end-to-end anastomosis. Histologically the diagnosis was angiofibroma with mixoid areas, 
without malign aspects. Benign tumors of the small bowell are rare clinical entities and angiofibroma is a very 
unusual benign tumor of the gastrointestinal tract. 
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INTRODUCERE 
Tumorile benigne ale intestinului subţire sunt entităţi clinice rare ce pot rămâne 

asimptomatice toată viaţa. Deşi intestinul subţire reprezintă circa 75% din lungimea şi 90% 
din suprafaţa tractului gastrointestinal, tumorile de la acest nivel reprezintă doar circa 2% 
dintre neoplaziile digestive [1]. 

În cele ce urmează prezentăm un caz de ocluzie intestinală la adult, neobişnuit atât 
prin mecanismul de producere (invaginaţie jejunală pe tumoră), cât şi prin tipul histologic al 
tumorii. 

 
PREZENTAREA CAZULUI 
În serviciul nostru a fost internată de urgenţă o pacientă de 57 ani pentru stare generală 

alterată, vărsături, dureri colicative, inapetenţă, meteorism abdominal şi oprirea tranzitului 
intestinal pentru fecale şi gaze. 

Din antecedentele personale patologice am reţinut un sindrom maniaco-depresiv şi 
diabet zaharat tip II insulino-necesitant. 

Examenul clinic a relevat un sindrom ocluziv, atrăgând atenţia o împăstare profundă la 
nivelul fosei iliace drepte. Examenele de laborator au evidenţiat hiperleucocitoză, anemie şi 
ureea serică la limita superioară. Prin ecografia abdominală s-au descoperit: steatoză hepatică, 
o formaţiune hipoecogenă de aprox 95/40 mm cu aspect de cocardă şi anse de intestin subţire 
dilatate de 44 mm, hipoperistaltice. Radiografia abdominală simplă a arătat prezenţa nivelelor 
hidro-aerice pe intestinul subţire. 

S-a intervenit chirurgical în urgenţă sub anestezie generală, prin laparotomie mediană 
şi s-a găsit la circa 150 cm de unghiul duodeno-jejunal o invaginaţie simplă pe o tumoră, cu 
boudin-ul de circa 10 cm, fără modificări ischemice (Fig. 1). Nu s-au găsit alte leziuni 
intraabdominale. S-a practicat enterectomie segmentară cu entero-enteroanastomoză termino-
terminală şi drenaj. Pe piesa de exereză s-a constatat o tumoră ovoidă de aproximativ 10/5/4 
cm, acoperită de mucoasă cu zone ulcerate, cu baza de implantare largă, albicioasă, omogenă, 
de consistenţă relativ crescută (Fig. 2). Evoluţia postoperatorie a fost simplă. 
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La examenul histologic tumora are aspect de angiofibrom cu zone mixoide, cu 
ulceraţii întinse ale mucoasei şi disociere a tunicii musculare, fără aspecte tumorale maligne. 
 

 
 

Fig. 1: Aspectul intraoperator al invaginaţiei jejunale 

Fig. 2: Aspectul piesei operatorii 
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DISCUŢII 
 O clasificare recentă [1,2] împarte tumorile intestinale astfel: 

1. tumori benigne: adenomul, polipii hiperplastici, adenomul glandelor Brunner, lipomul, 
hemangiomul, leiomiomul, fibromiomul schwanomul; 

2. tumori hamartomatoase, în care sunt incluse următoarele entităţi: pancreasul ectopic, 
telangiectazia hemoragică ereditară (boala Osler-Weber-Rendu, leziuni asociate 
sindromului Turner, neurofibroame şi malformaţii arterio-venoase), precum şi 
sindromul Peutz-Jeghers; 

3. tumori intermediare (la limita benign-malign): adenomul vilos, tumorile stromale, 
tumorile endocrine (apudoame) şi tumorile carcinoide; 

4. tumori maligne. 
În privinţa tumorilor benigne sunt posibile diverse asocieri histologice în funcţie de 

ţesutul de provenienţă, cum ar fi adenomiomul [3], însă angiofibromul este o combinaţie 
întâlnită mai frecvent la nivelul extremităţii cefalice (sinusuri, baza craniului etc.). De 
asemenea, s-au mai descris angiofibroame şi la nivel vulvo-vaginal şi inghinal [4]. Folosind 
pentru căutarea în Medscape şi Medline cuvintele cheie propuse pentru acest articol, nu am 
găsit referinţe despre angiofibromul intestinal. Sunt descrise ca localizări extrem de rare 
angiofibromul mediastinal, hipofaringian şi anal [5-7]. 

Depistarea tumorilor intestinale se realizează mai ales cu ocazia complicaţiilor ce 
impun laparotomia (hemoragie, perforaţie, ocluzie prin diverse mecanisme). În cazurile 
necomplicate, diagnosticul preoperator este dificil, tranzitul baritat, enteroclizisul, 
enteroscopia, computer-tomografia şi imagistica prin rezonanţă magnetică fiind necesare. 

Tratamentul este chirurgical, fiind singura modalitate prin care se extirpă tumora şi se 
confirmă benignitatea. 

 
CONCLUZII 
Tumorile intestinului subţire sunt frecvent surprize intraoperatorii, dar uneori acestea 

ne oferă şi surprize histopatologice, aşa cum s-a întâmplat în cazul nostru. Poate este 
îndrăzneţ a afirma că nu a mai fost raportat un angiofibrom cu localizare intestinală, dar este 
cert că acest tip histologic este foarte rar la nivelul tubului digestiv. 
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PANCREATICODUODENECTOMY (Abstract): Pancreaticoduodenectomy (PD) is a complex surgical 
intervention, associated with a high rate of postoperative morbidity and mortality. In this article I describe the 
surgical anatomy of the pancreas, the indications for this operation and the techniques for resection. I also 
discuss several controversies in the PD technique: the role of extended lymphadenectomy, pylorus preservation, 
early retropancreatic dissection, different types of pancreatico-digestive anastomosis. 
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 Duodenopancreatectomia cefalică (DPC) este intervenţia chirurgicală care ridică capul 
pancreasului, duodenul şi unghiul duodeno-jejunal, coledocul terminal, antrul gastric şi 
limfonodulii regionali [1]. Este o intervenţie complexă datorită conexiunilor intime vasculare 
şi topografice dintre duoden şi pancreas, a raporturilor vasculare (vena portă, vasele 
mezenterice) şi a „problemei” (în continuare de mare actualitate [2]) restabilirii circuitului 
secreţiilor biliare, pancreatice şi digestive [3]. 

 
ISTORIC 
Rezecţiile pancreatice sunt o achiziţie relativ recentă a chirurgiei. Totuşi primele 

referiri aparţin anatomistului elveţian Johann Conrad Brunner (1653 – 1727) care în anii 1682 
– 1683 a efectuat rezecţii pancreatice şi ligaturi de duct Wirsung la câini. Se pare că prima 
pancreatectomie dreaptă, la om, a fost efectuată de Alessandro Codvilla (1861 – 1912), în 
1898, dar pacientul nu a supravieţuit [5]. Desjardins descrie în 1907 tehnica DPC în doi timpi, 
iar Sauvé, un an mai târziu, rezecţia într-un singur timp; ambele comunicări au fost teoretice 
şi efectuate la cadavru [5]. 

Prima DPC efectuată cu succes la om, a fost efectuată în 1909 de Walther Kausch 
(1867-1928) şi comunicată în 1912; intervenţia a fost efectuată pentru un cancer periampular 
[5,6]. Allen Whipple (1881 – 1963) a standardizat tehnica DPC şi a aplicat-o pe scară largă. 
Primele intervenţii au fost efectuate în doi şi trei timpi1 pentru tumori periampulare. Prima 
DPC într-un singur timp, a fost efectuată pe 6 martie 1940, pentru un insulinom 
cefalopancreatic. [5] Whipple a descris şi cele trei puncte cheie ale intervenţiei, valabile şi 
astăzi: 1) anastomoza pancreatico-digestivă, 2) echilibrarea preoperatorie a bolnavului, 
pledând pentru intervenţiile într-un singur timp, 3) stabilirea rezecabilităţii (Whipple a 
efectuat pancreatectomiile numai pentru tumori periampulare, dar a prezis extinderea 
indicaţiei şi la cancerul pancreatic). A militat pentru un diagnostic şi o intervenţie radicală 
precoce în tumorile confluentului bilio-pancreatic: „If the diagnosis of cancer of the pancreas 
and the ampullary area were made much earlier, and if patients were not studied to death in 
too many medical services, the results with radical surgery would be much better” [7]. 
Mortalitatea postoperatorie comunicată de Whipple a fost foarte ridicată (31 – 38%). 

Prima DPC pentru cancer pancreatic a fost efectuată de Brunschwig, în 1937. 

                                                 
1 iniţial derivaţii biliare (colecistostomie, coledocoduodenostomie, colecistojejunoanastomoză) şi apoi rezecţia 
pancreatică. 
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Datorită morbidităţii şi mortalităţii ridicate, în anii următori, diferiţi autori au descris 
numeroase variante de tehnică a DPC, din punct de vedere a timpilor rezecţiei şi mai ales a 
tipului şi succesiunilor anastomozelor, dar fără îmbunătăţirea indicilor. Ca urmare, Crile 
postula în anii 1970 că paleaţia în cancerul pancreatic are o supravieţuire mai bună decât 
rezecţia. 

Avansul tehnologic, reechilibrarea adecvată preoperatorie şi mai ales apariţia centrelor 
chirurgicale specializate în rezecţii pancreatice, au permis reducerea mortalităţii după DPC 
sub 5%, deşi morbiditatea a rămas ridicată (20 – 40%) [8]. O altă problemă rămasă încă 
nerezolvată este supravieţuirea la distanţă după DPC pentru cancer pancreatic, care este 
considerată de unii autori dezamăgitoare (0 – 24%) [8]. 

Fortner propune în 1973 pancreatectomia totală regională (sacrificiu vascular port, 
mezocolectomie transversă şi uneori nefrectomie stângă) dar fără a îmbunătăţi supravieţuirea. 

Traverso L.W. şi Longmire W.P. modifică cu succes tehnica lui Whipple, descriind în 
1978, DPC cu prezervarea pilorului [9]. Tehnica avea avantajul (teoretic) al unei mai bune 
calităţi a vieţii postoperator, dar a fost iniţial considerată mai puţin oncologică şi a fost 
propusă pentru pancreatitele cronice şi ampuloamele vateriene. Actualmente este licită şi în 
cancerele pancreatice, dar numai după verificarea histologică extemporanee a ganglionilor 
juxta pilorici. 

Limfadenectomia extinsă (include limfonodulii din hilul hepatic, interaortico-cavi, din 
hilul renal, ai trunchiului celiac şi mezenterici superiori) pentru cancerul pancreatic este 
promovată de autorii japonezi. Studii randomizate între serii de DPC standard şi cu 
limfadenectomie extinsă nu au relevat diferenţe semnificative statistic în privinţa 
supravieţuirii la distanţă [11]. 

Prima DPC pe cale laparoscopică a fost comunicată de Gagner şi Pomp în 1994 [12]. 
De atunci au fost publicate aproximativ 13 cazuri de DPC laparoscopică sau hand-assisted 
[13,14]. 

 
ANATOMIE CHIRURGICALĂ 
Pancreasul este un organ situat profund, retroperitoneal, anterior de coloana vertebrală 

şi posterior de stomac, având poziţie transversală. Dimensiunile maxime sunt atinse la 40 ani. 
La persoanele vârstnice are consistenţă crescută, prezintă calcificări şi se atrofiază; este 
afectată în special funcţia exocrină, posibilă cauză a sindromului diareic cronic al vârstnicului. 
Consisten’a parenchimului pancreatic este unul din elementele care influenţează riscul de 
fistulă pancreatică după DPC. 

Morfologic, pancreasului i se descriu patru porţiuni: capul, istmul, corpul şi coada. 
Capul pancreasului este situat în potcoava duodenală cu care are raporturi strânse; 

împreună cu coledocul şi duodenul formează, din punct de vedere embriologic, anatomic şi 
chirurgical, un complex inseparabil [15-19], Androulakis, Colborn şi Skandalakis [15] 
consideră că „embriology and anatomy conspire to produce some of the most difficult surgery 
of the abdominal cavity”. Anatomic i se descriu două prelungiri: superioară, tuberculul 
omental şi inferioară, pancreasul uncinat (micul pancreas al lui Winslow). 

Istmul (gâtul pancreasului) este un segment îngustat ce face legătura între cap şi corp 
şi este delimitatsuperior de şanţul duodenal şi ănferior de şanţul mezenteric (locul unde vasele 
mezenterice pătrund retropancreatic). 

Corpul pancreasului este segmentul cel mai lung şi are formă triunghiulară cu baza la 
dreapta, iar coada se găseşte în grosimea ligamentului pancreatico-splenic, până la nivelul 
hilului splinei şi poate fi lezată în timpul splenectomiilor. Corpul şi coada realizează o unitate 
antomo-chirurgicală -segmentul corporeo-caudal. 

Mijloacele de fixare ale pancreasului sunt reprezentate de conexiunile cu duodenul, la 
nivelul căruia se varsă canalele excretorii Wirsung şi Santorini, trunchiurile vasculare, fasciile 
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de  de acolare retroduodenopancreatice dreaptă şi stângă Treitz, fascia preduodenopancreatică 
Fredet şi retromezogastrică Toldt. Mezocolonul transvers şi peritoneul parietal posterior 
contribuie de asemenea la fixarea pancreasului. Fasciile de acolare sunt importante deoarece 
permit, cu incizii adecvate, decolarea duodenului şi pancreasului pentru rezecţie. Rădăcina 
mezocolonului transvers încrucişează D2, capul pancreasului şi se orientează spre stânga, în 
lungul marginii anterioare a corpului pancreatic. Foiţa superioară a rădăcinii mezocolonului 
transvers se reflectă pe faţa anterioară a capului şi corpului pancreasului constituind 
peritoneul posterior al bursei omentale, iar foiţa inferioară acoperă genunchiul inferior 
duodenal şi faţa anterioară a procesului uncinat şi se continuă cu peritoneul posterior al 
etajului submezocolic, continuându-se la stânga cu foiţele mezenterului. Deci, segmentul fix 
al D1, D2 şi capul pancreasului sunt acoperite de peritoneu numai pe faţa sa anterioară, care 
se continuă la dreapta cu peritoneul parietal posterior ce acoperă rinichiul drept (locul pentru 
incizia Kocher). Coada pancreasului se insinuează între foiţele peritoneale care constituie 
ligamentul pancreatico-splenic. 

Capul pancreasului are două feţe (anterioară şi posterioară) şi trei margini; faţa 
anterioară este încrucişată de rădăcina mezocolonului transvers într-un segment 
supramezocolic şi altul submezocolic. Are raporturi cu arterele gastroduodenală, 
pancreaticoduodenala superioară, gastroepiploica dreaptă,. colică dreaptă superioară şi cu 
fasciile Fredet. Porţiunea supramezocolică are raport, prin intermediul bursei omentale, cu 
pilorul, iar ce a submezocolică, prin intermediul mezocolonului transvers, cu ansele 
intestinale. Raporturile feţei posterioare sunt structurate în trei planuri [16]: planul vasculo-
ductal (arcadele duodeno-pancreatice, coledocul şi ductele excretorii, vena portă şi ganglionii 
retroduodeno-pancreatici, planul fascial reprezentat de fascia Treitz şi planul profund – vena 
cavă inferioară, vasele renale drepte, pilierii diafragmului, vertebrele lombare a doua şi a treia 
[16-19]. Decolarea duodenopancreatică pentru duodenopancreatectomie se realizează anterior 
de planul portal. Marginea superioară a capului pancreasului are raporturi cu D1, la acest 
nivel se descriu tuberculul preduodenal şi cel omental. Marginea dreaptă are raporturi intime 
cu D2 la nivelul căruia se deschid canalele excretorii pancreatice şi coledocul. Există 
numeroase tractusuri conjunctive şi vase sanguine din arcadele pancreatice care fixează 
duodenul la pancreas. Marginea inferioară prezintă procesul uncinat, situat în pensa aorto-
mezenterică. 

Istmul pancreasului prezintă un şanţ superior (duodenal) la nivelul căruia se găseşte 
D1 şi un şanţ inferior (mezenteric), la nivelul căruia artera şi vena mezenterică superioară ies 
de sub pancreas. Faţa anterioară este supramezocolică, iar bursa omentală o separă de pilor. 
Faţa posterioară are raporturi cu vena mezenterică superioară şi originea venei porte, iar mai 
profund cu fascia Treitz. Între portă şi pancreas există mici vene ce trebuie ligaturate cu grijă 
în cursul duodenopancreatectomiilor. 

Corpul pancreasului are formă de prismă triunghiulară cu trei feţe: anterioară, 
posterioară şi inferioară. Faţa anterioară este supramezocolică, acoperită de peritoneul 
posterior şi corespunde bursei omentale, prin care este separată de stomac; autorii clasici au 
denumit-o „pernuţa gastrică” [16]. Raporturile apropiate cu stomacul explică posibilitatea 
invaziei pancreasului de un proces cariochinetic gastric, penetrarea în pancreas a ulcerului 
gastric, realizarea anastomozelor chisto-gastrice (procedeul Jurasz în pseudochistul de 
pancreas). Faţa posterioară are raporturi dispuse tot în trei planuri: vascular, reprezentat de 
vena splenică, fascia retromezogastrică Toldt şi planul profund – vena renală stângă, faţa 
anterioară a rinichiului stâng. Raporturile dintre vena splenică şi vena renală stângă permite 
realizarea anastomozelor spleno-renale. Faţa inferioară are raporturi cu unghiul duodeno-
jejunal, artera pancreatică inferioară Testut şi rădăcina mezocolonului transvers., iar marginea 
superioară cu trunchiul celiac, plexul solar (ganglionul semilunar stg.) şi artera splenică, 
tortuoasă, plasată într-un şanţ şi însoţită de 8 – 10 ganglioni limfatici.[15-19] 
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Coada pancreasului este mobilă şi este situată între foiţele ligamentului pancreatico-
splenic şi are raporturi anterioare cu vasele splenice; când este lungă poate veni în contact cu 
hilul splinei şi poate fi lezată în splenectomii (cauza pancreatitelor postoperatorii şi a 
fistulelor pancreatice). 

Arterele pancreasului 
Există două surse arteriale pancreatice: trunchiul celiac şi artera mezenterică 

superioară [15-20]. 
1. Artera pancreaticoduodenală dreaptă superioară este ram colateral al 

gastroduodenalei, ia naştere la nivelul spaţiului porto-coledocian, încrucişează faţa 
anterioară a coledocului în spatele D1, coboară posterior, încrucişează faţa posterioară 
a coledocului terminal şi se anastomozează cu ramul superior al arterei 
pancreaticoduodenale stângi; dă ramuri pancreatice şi duodenale [20]. 

2. Artera pancreatico duodenală dreaptă inferioară (pancreaticoduodenala superioară) 
este ram terminal al gastroduodenalei, ia naştere imediat sub marginea inferioară a 
D1şi are traiect pe faţa anterioară a cefalopancreasului până sub nivelul ampulei lui 
Vater, unde devine posterioară şi se anastomozează cu ramul inferior al 
pancreticoduodenalei stângi [20]. 

3. Artera pancreaticoduodenală inferioară (pancreaticoduodenala stângă) este ram 
colateral (de pe faţa laterală dreaptă) a arterei mezenterice superioare; la nivelul 
procesului uncinat, se împarte în două ramuri ce contribuie la formarea arcadelor 
arteriale din jurul capului şi istmului pancreatic. 

4. Arterele pancreatice superioare au origine din artera splenică şi sunt dispuse de-a 
lungul segmentului cranial al corpului şi cozii pancreasului. 

5. Artera pancreatică posterioară (Haller) are origine tot din artera splenică şi se 
anastomozează cu artera pancreatică inferioară Testut. 

6. Artera pancreatică inferioară (Testut) îşi are obişnuit, originea din mezenterica 
superioară dar uneori poate lua naştere din arcadele pancreaticoduodenale. 

 

 

Fig. 1: Limfonodulii pancreatici „grupaţi” [21-23] 
1) limfonodulii pancreticoduodenali anteriori, 2) limfonodulii 

pancreticoduodenali posteriori, 3) limfonodulii inferiori (includ pe cei ai 
vaselor mezenterice şi ai cozii), 4) limfonodulii pediculului biliar, 

 5) limfonodulii superiori (inclusiv cei localizaţi pe coadă), 6) limfonodulii 
infrapilorici, 8) limfonodulii celiaci. 
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La nivelul pancreasului se formează deci, două arcade arteriale: arcada 
pancreaticoduodeală anterioară şi inferioară (rezultată din anastomoza ramurilor terminale a 
arterelor pancreaticoduodenală superioară şi respectiv inferioară), care are direcţie oblică de 
sus în jos, de la stânga la dreapta în segmentul prepancreatic şi invers retropancreatic şi 
arcada pancreaticoduodenală posterioară şi superioară (formată din anastomoza ramurilor 
colaterale a celor două artere pancreatidoduodenale superioară şi inferioară) dispusă complet 
posterior şi cu direcţie cranio-caudală de la dreapta la stânga; suprapunerea spaţială a celor 
două arcade formează un cerc arterial pericefalopancreatic de forma cifrei „8” [16]. 

Venele pancreatice 
Venele pancreasului iau naştere din capilarele periacinare şi drenează în vase ce 

urmează traiectul arterelor. Faţă de artere sunt plasate mai superficial. Vena 
pancreaticoduodenală dreaptă superioară se varsă pe flancul drept al venei porte, în spatele 
coledocului. Vena pancreaticoduodenală inferioară stângă drenează în trunchiul mezentericei 
superioare. Pe faţa anterioară a capului pacreasului, vena pancreaticoduodenală dreaptă 
inferioară (pancreaticoduodenala superioară) confluează cu vena gastroepiploică dreaptă şi 
colica dreaptă superioară formând trunchiul venos gastro-colic Henle, care se varsă în 
mezenterica superioară la marginea inferioară a istmului pancreatic [20]. 

 

 
Circulaţia limfatică 
Originea vaselor limfatice este din spaţiile periacinoase. Limfa este drenată în staţiile 

ganglionare peripancreatice. Limfaticele de la nivelul feţei anterioare a capului pancreasului 
drenează atât în sens ascendent spre ganglionii hepatici cât şi în sens descendent spre 
ganglionii mezenterici superiori. Limfaticele corpului şi cozii drenează în limfonodulii situaţi 
pe traiectul arterei splenice şi spre hilul splinei; limfaticele din porţiunea inferioară a corpului 
şi cozii pancreasului pot drena spre limfonodulii mezenterici superiori. Sunt descrise clasic 8 

Fig. 1: Clasificarea limfonodulilor după Japanese Pancreatic Society 
Adaptat după Roche CJ, Hughes ML et al. [23] 
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relee ganglionare limfatice regionale: limfonodulii supra-pancreatici (pe traiectul arterei 
splenice), ganglionii sub-pancreatici (localizaţi între foiţele mezocolonului transvers), 
mezenterici superiori, din mezocolon (vasele colice), ai hilului splenic, grupul ganglionar 
pancreatico-duodenal (un limfonodul constant, situat în spatele genunchiului superior al 
duodenului, limfonodulul retropiloric localizat între pilor şi capul pancreasului), limfonodulii 
subpilorici şi cei localizaţi pe segmentul orizontal a arterei hepatice (1-4 ganglioni) şi 
limfonodulii juxta-aortici (latero-aortici stângi, inter-aortico-cavi, preaortici). Ganglionii 
limfatici celiaci pot fi de asemenea invadaţi de procesele neoplazice pancreatice şi sunt 
consideraţi staţii regionale pentru cancerul cefalopancreatic. Drenajul limfatic se poate realiza 
şi spre ganglionii mezenterici. [16,20] Evans şi Ochsner citaţi de Leger [20] au demonstrat 
existenţa curenţilor limfatici care drenează încrucişat, dinspre capul pancreasului spre corp şi 
coadă şi invers. Abundenţa staţiilor ganglionare retropancreatice explică apariţia durerilor 
provocate prin invazia sau compresiunea plexului solar, în neoplaziile sau procesele 
inflamatorii pancreatice. 

 
Tabelul I: Clasificarea japoneză a limfonodulilor pancreatici  

după Japanese Pancreatic Society [22,23] 
 

Classification Lymph Node Location Classification Lymph Node Location 
1 Right cardiac 14 At root of mesentery 
2 Left cardiac 14A Along superior mesenteric artery 

3 Along lesser curve of stomach 14a At origin of superior mesenteric 
artery 

4 Along greater curve of stomach 14b Along inferior 
pancreaticoduodenal artery 

5 Suprapyloric   
6 Infrapyloric 14c At origin of middle colic artery 
7 Along left gastric artery 14d Along first jejunal branch 
8 Along common hepatic artery 14V Along superior mesenteric vein 
8a Anterosuperior 15 Along middle colic vessels 
8b Posterior 16 Around abdominal aorta 

9 Around coeliac artery 16a1 Around aortic hiatus of 
diaphragm 

10 At splenic hilum 16a2 
From celiac trunk superior 
margin to inferior margin of left 
renal vein 

11 Along splenic artery   

12 In hepatoduodenal ligament 16b1 
From left renal vein inferior 
margin to superior margin of 
inferior mesenteric artery 

12h In hepatic hilum (porta hepatis)   
12a Along hepatic artery   

12a1 Superior 16b2 
From superior margin of inferior 
mesenteric artery to aortic 
bifurcation 

12a2 Inferior   
12p Posterior to portal vein   

12p1 Superior 17 On anterior surface of head of 
pancreas 

12p2 Inferior   
12b Along bile duct 17a Superior to ampulla of Vater 

12b1 Superior 17b Inferior to ampulla of Vater 

12b2 Inferior 18 
Lymph nodes along inferior 
border of pancreatic body and 
tail 

12c Around cystic duct   
13 On posterior pancreas head surface   
13a Superior to ampulla of Vater   
13b Inferior to ampulla of Vater   
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Pentru a standardiza limfadenectomia din DPC pentru cancerul pancreatic şi a facilita 
stadializarea, limfonodulii regionali au fost „grupaţi”: limfonoduli pancreaticoduodenali 
anteriori, pancreaticoduodenali posteriori, inferiori (inclusiv cei din jurul vaselor 
mezenterice superioare), coledocieni, infrapilorici şi superiori (Fig. 1) [21-23]. Limfonodulii 
celiaci trebuie recoltaţi separat (recomandarea UICC TNM din 1998) [22]. De asemenea, s-a 
constatat pe studii randomizate, că supravieţuirea şi prognosticul depinde de invazia acestor 
„grupe” ganglionare limfatice: astfel, pacienţii cu invazie într-un singur grup limfatic au o 
supravieţuire mai îndelungată comparativ cu cei cu limfonoduli invadaţi din mai multe grupe. 
În acelaşi scop, Japanese Pancreatic Society clasifică limfonodulii pancreatici în 18 staţii 
(Tabelul I) (Fig. 2) [21-23]. 

Inervaţia pancreasului este vegetativă, simpatică şi parasimpatică provenită din plexul 
celiac (ganglionii semilunari şi mezenterici superiori). Filetele nervoase parasimpatice 
eferente provin din nervii vagi care contribuie la formarea plexului celiac şi apoi constituie 
plexuri perivasculare făcând sinapsă cu neuronii situaţi în grosimea parenchimului, 
distribuindu-se acinilor glandulari şi insulelor Langherhans, având efect excitosecretor. 
Eferenţa simpatică este asigurată de nervii splanchnici care fac sinapsă cu neuronii din plexul 
celiac, fibrele postganglionare asigurând inervaţia vasomotorie pancreatică. Fibrele nervoase 
aferente sunt tot simpatice şi parasimpatice. [16,17] 

Implicaţii chirurgicale ale raporturilor pancreasului 
Artera hepatică dreaptă cu origine din mezenterica superioară, care are traiect 

ascendent retropancreatic, este întâlnită în 10-12% din cazuri şi trebuie recunoscută 
intraoperator. În unele cazuri artera hepatică dreaptă poate avea traiect intrapancreatic, situaţie 
care reprezintă contraindicaţie de duodeopancreatectomie cefalică. În unele cazuri din această 
arteră hepatică dreaptă aberantă poate lua naştere pancreatico-duodenala dreaptă superioară 
[5,20]. Există situaţii rare când artera colică dreaptă superioară ia naştere din artera 
pancreatică posterioară; de asemenea, pot exista artere colice supranumerare cu origine din 
mezenterică sau pancreatico-duodenala inferioară [5,20]. Sunt descrise cazuri în care artera 
hepatică comună este în raport foarte strâns cu marginea superioară a pancreasului. În toate 
aceste situaţii rezecţiile pancreatice sunt periculoase şi pot duce la leziuni 
ireversibile(ischemie hepatică şi colică etc.). 

Micul pancreas are raporturi diferite cu pachetul vascular mezenteric, Calas citat de 
Leger [20] descrie următoarele situaţii anatomice: pancreas Winslow posterior de vena 
mezenterică superioară (41%), între arteră şi venă (32%), posterior de artera mezenterică 
(15%), la stânga arterei mezenterice (12%). Separarea micului pancreas de vasele mezenterice 
este un timp important şi periculos al duodeno-pancreatectomiei. [20] 

Segmentul retro-portal al capului pancreasului este o situaţie dificilă, identificată de 
regulă intraoperator. Este reprezentată de o condensare conjunctivă care înglobează uneori 
ganglioni limfatici şi elemente nervoase (ganglion semilunar) şi este aderentă la aortă şi 
planul portal. Acest segment retro-portal este întâlnit în variantele de pancreas Winslow situat 
posterior de vena mezenterică superioară. Vascularizaţia acestui segment este tributară arterei 
pancreatice dorsale şi arcadei posterioare. În unele cazuri prin această lamă de ţesut trece şi 
artera hepatică dreaptă. Duodeno-pancreatectomia este deosebit de dificilă în aceste situaţii; 
se poate realiza rezecţia portei cu refacerea cu grefon a acesteia. [20] 

Vascularizaţia duodenului distal şi a primei anse jejunale este asigurată de ramuri din 
pancreatico-duodenala inferioară, rezecţia pancreasului cefalic impunând şi rezecţia primei 
anse jejunale. 

De pe marginea dreaptă a venei porte [5] există numeroase vase de mici dimensiuni 
care drenează direct din pancreas; acestea trebuie ligaturate cu grijă în timpul DPC. 
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OBIECTIVE ŞI PRINCIPII 
Obiectivul acestei intervenţii extrem de complexe, este ablaţia capului pancreasului, al 

duodenului, coledocului distal şi al unghiului duodeno-jejunal. De asemenea, 
limfadenectomia (în funcţie de localizarea malignităţii) este extrem de importantă pentru 
supravieţuirea la distanţă a pacientului. Rezecţia antrului gastric depinde de varianta de 
tehnică aleasă (cu sau fără prezervarea pilorului) şi de localizarea şi extensia procesului 
cariokinetic [1,24]. 

Există câteva principii în chirurgia pancreasului, prefigurate încă de Whipple, de care 
trebuie să se ţină seama [1,7,24]: 

1) evaluarea şi pregătirea preoperatorie a pacienţilor este foarte importantă; în funcţie 
de bilirubinemie, durata icterului, hipoproteinemie, boli asociate, vârstă se poate opta pentru o 
intervenţie seriată: o primă intervenţie de drenaj biliar (efectuată eventual prin radiologie 
intervenţională) şi apoi intervenţia de exereză [24-26]. 

2) cunoaşterea anatomiei regiunii cu recunoaşterea eventualelor variante anatomice 
(arteră hepatică din artera mezenterică superioară); 

3) disecţia şi ligatura adecvată a pediculilor vasculari [24]; 
4) disecţia şi manipularea cu blândeţe a parenchimului pancreatic; 
5) realizarea corectă a anastomozelor, mai ales a anastomozei pancreatico-digestive. 

Ansa jejunală exclusă în „Y” stă la baza refacerii continuităţii tractului digestiv după DPC. 
Alegerea ansei şi pediculizarea adecvată, pentru prezervarea unei bune vascularizaţii, este 
deci absolut necesară. Anastomozele pancreatico-jejunală şi coledoco-jejunală trebuie să fie 
situate proximal şi la cca. 50 cm de gastro-jejunostomie. Ansa exclusă poate fi trecută 
transmezocolic, precolic, dar niciodată sub vasele mezenterice. [3,24] 

6) Prezenţa importantelor raporturi anatomice cu marile trunchiuri vasculare (portă, 
mezenterică, dar şi cava inferioară) impun cunoştinţe tehnice solide de chirurgie vasculară, 
care să permită o refacere vasculară rapidă (sutură, grefon vascular) [24]. 

7) Timpii operatori trebuie eşalonaţi astfel încât să nu se realizeze nici o manevră 
ireversibilă, până nu s-a stabilit rezecabilitatea [24,25]. Laparoscopia diagnostică cu ecografie 
peroperatorie poate uşura stabilirea rezecabilităţii [26]. 

 
INDICAŢII 
Datorită complexităţii intervenţiei, morbidităţii şi mortalităţii ridicate, ca şi 

supravieţuiri la 5 ani reduse pentru pacienţii cu cancer cefalopancreatic, indicaţia de DPC este 
dificilă. Guillemin G, Bérard Ph, Raymond A. [28] consideră că „le problème des 
pancréatectomies ne se résume pas en effet à une question purement technique”. 

Indicaţiile „clasice” ale DPC sunt: cancerul cefalo-pancreatic, colangiocarcinomul 
coledocului distal, tumorile periampulare, adenocarcinomul, limfomul şi tumorile stromale 
duodenale, pancreatita cronică pseudo-tumorală. De asemenea, DPC se poate asocia 
gastrectomiei totale, colectomiei drepte sau hepatectomiei pentru malignităţi gastrice sau 
colice local avansate. Indicaţia de DPC în traumatismele duodeno-pancreatice este discutată. 
[26,27] De asemenea, în cancerul de veziculă biliară este indicată DPC asociată cu 
bisegmentectomie IV,V şi limfadenectomie. Acest tip de exereză regională este susţinut de 
autorii japonezi deoarece chiurajul R0 al releelor limfatice retroduodenopancreatice este 
posibil doar după pancreatectomia dreaptă, iar supravieţuirea la 5 ani a crescut la 23% [28]. 
DPC este indicată (asociată sau nu hepatectomiei) şi în colangiocarcinomul de coledoc extins 
sau multicentric. 

Indicaţia de DPC în cancerul pancreatic este dificilă şi este posibilă doar prin explorări 
complexe – tomografie computerizată (CT), colangiografie prin rezonanţă magnetică 
(MRCP), colangiopancreatografie retrogradă endoscopică (ERCP), ecografie endoluminală, 
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ecografie abdominală – care permit stadializarea  corectă (metastaze, adenopatii) şi precizarea 
rezecabilităţii (extensia locală). 

CT spiral permite aprecierea rezecabilităţii prin evaluarea tumorii primare (localizare, 
extensie extrapancreatică cu invazia axelor vasculare sau a organelor adiacente, adenopatia 
[26]. Sensibilitatea explorării CT este considerată de 70-90%, iar specificitatea de 80-100% 
[26,29]. Într-un studiu recent, Roche et al. [23] evaluează calitatea CT în aprecierea interesării 
limfonodulilor în cancerul cefalo-pancreatic şi consideră că această explorare are o acurateţe 
limitată, criteriile de invazie (dimensiunea limfonodulilor de 5 – 20 mm) fiind insuficiente, 
astfel, autorii au găsit micrometastze (folosind analiza moleculară a mutaţiilor gnei K-ras) în 
limfonodulii consideraţi negativi de CT la 2/3 dintre pacienţii studiaţi. 

Ecografia abdominală are o sensibilitate de 90% în cazurile de cancer cefalo-
pancreatic avansat, dar în cazurile precoce este limitată. Este totuşi cea mai rapidă explorare 
care permite excluderea icterului mecanic litiazic [29]. 

Rezonanţa magnetică nucleară permite aprecierea invaziei extrapancreatice, a 
limfonodulilor, a metastazelor hepatice cu o acurateţe de 95,7%, 80% şi respectiv 93,5% [29]. 
ERCP, endoscopia digestivă superioară permit un diagnostic pozitiv de cancer pancreatic. De 
asemenea, puncţia transduodenală ghidată prin ecoendoscopie permite un diagnostic 
histologic din tumoră şi limfonoduli [29]. 

Invazia venei porte era considerată iniţial o contraindicaţie a DPC; actualmente DPC 
asociată cu rezecţia portei şi refacerea cu grefon din safenă sau proteză sintetică este posibilă, 
indicaţia depinzând de posibilităţile tehnice ale echipei chirurgicale şi dotarea materială. 
Rezultatele acestei operaţii lărgite, din punct de vedere al supravieţuirii la distanţă, rămân 
contradictorii [5,30] Ecografia endoportală este tehnica care permite aprecierea cu acurateţe 
invaziei spleno-portale; Tezel et al. [30] raportează o corelaţie între gradul invaziei portale şi 
pronostic: nefavorabil când invazia portei depăşeşte 18 mm. Invazia axului mezenteric 
superior rămâne în continuare un criteriu de ne-rezecabilitate. 

Laparoscopia asociată cu ecografia peroperatorie este recomandată la toţi pacienţii ca 
prim timp al DPC, deoarece permite evaluarea metastazelor de sub 5 mm peritoneale şi 
hepatice (prin ecografie peroperatorie inclusiv a celor intraparenchimatoase) [13,26,28]. 
Astfel, există studii care au demonstrat prezenţa metastazelor la 5-15% dintre pacienţii 
consideraţi rezecabili de CT [26]. Alţi autori raportează metastaze hepatice şi peritoneale 
nedecelate de CT şi ecografia abdominală la 30-40% din pacienţii cu cancer cefalo-pancreatic 
considerat iniţial rezecabil [8]. 

Cu toate aceste explorări moderne, rezecabilitatea în cancerul pancreatic rămâne 
redusă: Gudjonsson citat de Tihanyi [8] într-un review al literaturii de specialitate, pe 37.000 
cazuri, găseşte o rată a rezecabilităţii de 11% cu o supravieţuire la 5 ani de 0,4%, iar D’Amico 
citat de Hidalgo Pascual [31] pe un review pe 16.923 pacienţi raportează o rezecabilitate 
similară (11%), dar o supravieţuire la 5 ani de 4%. 

Pe un studiu efectuat în Clinica I Chirurgie Iaşi între 1999 – 2004, din195 tumori 
pancreatice 181 (93%) au fost maligne; dintre acestea, 139 (77%) au fost cefalice, dar s-au 
practicat doar 18 DPC (rezecabilitate de 12,94%) [32]. Supravieţuirea la 5 ani este în curs de 
evaluare. 

 
CONTRAINDICAŢII 
Contraindicaţiile DPC sunt dictate de extinderea procesului neoplazic, vârsta 

pacienţilor şi tarele asociate. Prezenţa metastazelor la distanţă contraindică DPC. Adenopatiile 
mezenterice, celiace şi para-aortice sunt considerate de unii autori ca marker de non-
rezecabilitate [13], iar de alţii ca indicaţie pentru DPC cu limfadenectomie lărgită [5,11,31]. 
Invazia arterei mezenterice superioare contraindică DPC [5]. 
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Există mai multe scale de risc care încearcă să cuantifice riscul anestezico-chirugical 
al pacienţilor cu neoplazii pancreatice; astfel, Eagle Index, alocă câte 1 punct pentru fiecare 
din parametrii: istoric de infarct miocardic sau angină pectorală, undă Q prezentă preoperator, 
diabet zaharat necontrolat prin dietă, vârsta peste 70 ani, istoric de aritmie ventriculară. 
Pacienţii cu punctaj zero au risc operator redus, cei cu 1-2 puncte risc mediu, iar cei peste 2 
puncte au risc crescutşi necesită o evaluare cardiacă amănunţită (coronarografie şi chiar 
intervenţie de revascularizare) înainte de DPC [26]. 

Pacienţii cu insuficienţă hepatică sau angiocolită (datorită icterului) pot impune o 
primă intervenţie de drenaj biliar (sau/şi digestiv) efectuată chirurgical (clasic sau 
laparoscopic) sau prin radiologie / endoscopie intervenţională. Drenajul biliar preoperator nu 
este agreat de toţi autorii, datorită riscului crescut de contaminare a arborelui biliar şi sepsis 
[30].  

 
PREGĂTIREA PREOPERATORIE 
Pregătirea preoperatorie este deosebit de importantă. Pe primul loc este evaluarea 

aparatelor şi sistemelor cu diagnosticarea tuturor comorbidităţilor. În funcţie de aceasta se va 
stabili momentul şi tipul intervenţiei. Asigurarea unei rezerve suficiente de sânge izo-grup 
izo-Rh este absolut necesară. Pregătirea locală este similară altor intervenţii abdominale. 
Antibioprofilaxia este necesară; este preferată o asociere de tipul Cefazolin 2g + Metronidazl 
500mg [2] sau Augmentin 1,2 g la inducţie şi apoi o a doua doză după 2-3 ore [26]. De 
asemenea, unii chirurgi preferă administrarea profilactică a octreotidului cu 24 ore 
preoperator şi apoi 7 zile postoperator câte 100 µg x 3/zi, subcutanat [2]. 

 
ANESTEZIA 
Anestezia generală cu intubaţie oro-traheală este singurul tip de anestezie care asigură 

confortul chirurgical şi siguranţă în desfăşurarea operaţiei. Postoperator este recomandată 
trezirea imediată a bolnavului, cu detubare şi monitorizare cardio-circulatorie în secţia de 
terapie intensivă [30]. Analgezia postoperatorie pentru primele 24-72 ore este recomandată a 
se realiza prin anestezie epidurală [30] 

 
INSTRUMENTAR ŞI DISPOZITIV OPERATOR 
Instrumentarul este reprezentat de trusa pentru intervenţii abdominale; în plus sunt 

necesare pense clampe vasculare, disector cu ultrasunete, Ligasure®, pense de sutură 
mecanică, depărtătoare abdominale autostatice eficiente, aspirator. De asemenea, trebuie 
pregătită trusa de sutură vasculară şi eventual proteze sintetice vasculare [20]. Firele de sutură 
recomandate sunt cele monofilament lent-resorbabile 3-0, 4-0 pentru anastomozele digestive 
şi fire 6-0 pentru cele vasculare. Instrumentarul de laparoscopie şi sonda de ecografie 
intraoperatorie sunt necesare pentru efectuarea unei celioscopii diagnostice [30]. Este utilă 
pregătirea sălii de operaţii pentru radiografii per-operatorii (colangiografii, arteriografii etc.) 
[20]. 

Pacientul este aşezat în decubit dorsal, cu hiperextensie la nivelul vertebrei L1. 
Chirurgul stă la dreapta bolnavului, iar ajutoarele de partea opusă [24]. 

 
TEHNICA OPERATORIE 
1. Calea de abord 
Există multiple posibilităţi de abord al complexului duodeno-pancreatic. Incizia 

mediană supraombilicală prelungită subombilical permite un acces acceptabil; după 
majoritatea autorilor incizia recomandată este însă, cea bisubcostală, lamboul abdominal 
inferior retractat şi fixat la peretele abdominal subombilical permiţând un acces larg 
[1,3,5,24,26,31]. Poate fi utilizată şi incizia în stea, tip „Mercedes” [31]. 
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2. Explorarea şi evaluarea rezecabilităţii 
Acest timp este cel mai important deoarece numai intraoperator se poate stabili 

definitiv rezecabilitatea. Ecografia peroperatorie este extrem de utilă şi uşurează explorarea. 
Într-o primă etapă trebuie evaluată starea ficatului, a colecistului şi coledocului. De 

asemenea, trebuie căutate metastazele peritoneale, adenopatiile precum şi semnele de invazie 
locală ale mezocolonului transvers şi stomacului. Splenomegalia sau ectaziile venoase în 
teritoriul port pot fi semne de invazie a venei porte sau splenice. 

Urmează expunerea şi explorarea vizuală şi palpatorie a pancreasului [1,5,24,26,27]: 
- se pătrunde în cavitatea retrogastrică prin secţionarea ligamentului gastro-colic sau 

decolare colo-epiploică; arcada gastro-epiploică trebuie conservată în vederea unei 
posibile DPC cu prezervarea pilorului. Se secţionează epiplonul gastro-hepatic şi se 
eliberează faţa anterioară a pancreasului. 

- coborârea mezocolonului şi colonului transvers şi a unghiului drept colic cu 
secţionarea ligamentului renocolic drept şi a peritoneului parieto-colic drept, colonul 
fiind mobilizat spre linia mediană, expunându-se întreaga faţă anterioară a 
pancreasului. Mobilizarea mezocolonului trebuie făcută cu blândeţe, respectând vasele 
colice drepte. 

- decolarea duodeno-pancreatică (Kocher) începe prin secţionarea peritoneului parietal 
pe marginea dreaptă a duodenului, de la hiatusul Winslow şi până la vasele 
mezenterice, descoperind vena cavă inferioară şi mobilizând duodenul până la unghiul 
duodeno-jejunal; manevra permite explorarea capului pancreasului atât pe faţa 
anterioară cât şi pe cea posterioară. De asemenea, se poate aprecia existenţa invaziei 
vasculare portale. 
Recoltarea de limfonoduli pentru examen extemporaneu este utilă. Unii autori 

recomandă biopsia pancreatică, dar alţii o contraindică datorită atât riscului de fistulă 
pancreatică, cât şi dificultăţii de interpretare histopatologică a secţiunilor [5,26]. Examenul 
extemporaneu din limfonodulii infrapilorici este obligatoriu atunci când dorim să prezervăm 
pilorul [2]. 

3. Rezecţia propriu-zisă: 
Se continuă mobilizarea colonului spre vasele mezenterice; se ligaturează şi 

secţionează vena şi artera gastroepiploică dreaptă la origine din trunchiul Henle şi respectiv 
artera gastroduodenală [24]. După vizualizarea venei colice medii la nivelul mezocolonului 
transvers se continuă disecţia până la evidenţierea feţei anterioare a venei mezenterice 
superioare. Se poate ligatura vena pancreaticoduodenală dreaptă inferioară şi chiar trunchiul 
Henle [1,24]. Artera pancreaticoduodenală inferioară poate fi situată anterior de vena 
mezenterică superioară şi trebuie disecată şi ligaturată [24]. Se identifică marginea inferioară 
a pancreasului şi se continuă eliberarea spaţiului dintre gâtul pancreasului şi vena mezenterică 
superioară [24]. Acest timp, de disecţie a venei mezenterice superioare, se poate continua cu 
eliberarea micului pancreas [1]. 

Urmează rezecţia gastrică, după disecţia şi secţionarea arterei gastrice stângi la 
mijlocul distanţei dintre cardie şi pilor şi arcada gastroepiploică. Obişnuit se rezecă 2/3 sau 
1/2 din stomac sau antrectomie asociată cu vagotomie tronculară [24,33]. 

Bontul gastric proximal este acoperit cu o compresă şi tracţionat cranial şi spre stânga, 
iar cel piloric, spre dreapta şi caudal. Prin această manevră se expune artera gastroduodenală 
[3,26]. Urmează disecţia arterei gastroduodenale la origine din artera hepatică. Se continuă 
disecţia hepaticei până la nivelul trunchiului celiac. Acest timp de disecţie este foarte 
important deoarece permite limfadenectomia staţiilor 7, 8, 9, 12 (după clasificarea japoneză – 
Tabelul I) şi evidenţierea unei eventuale stenoze celiace, care să impună prezervarea unei 
arcade vasculare peripancreatice [5,20,34]. Se ligaturează şi secţionează artera gastro-
duodenală şi se continuă disecţia arterei hepatice spre hil, realizându-se concomitent şi 
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limfadenectomia. Se individualizează elementele pediculului hepatic, se practică 
colecistectomia şi se secţionează coledocul la 1 cm deasupra confluentului cistio-hepatic [24]. 
V. Fluture [24] insistă asupra disecţiei atente cu identificarea unei eventuale artere hepatice 
anormale sau accesorii. După vizualizarea feţei anterioare a portei se continuă disecţia în sens 
caudal, retropancreatic. Marginea dreaptă a venei porte trebuie menajată deoarece la acest 
nivel există numeroase colaterale, care se pot smulge determinând o hemoragie dificil de 
controlat în acest moment al disecţiei [1,5,24]. 

Se completează eliberarea feţei posterioare a pancreasului fie din aproape în aproape 
prin abord concomitent la nivelul marginii superioare şi inferioare a pancreasului sau printr-o 
manevră oarbă de „tunelizare” digitală [1,5,24,25,35]. Această „tunelizare” se poate efectua la 
stânga venei mezenterice superioare deoarece la acest nivel nu există colaterale venoase 
pancreato-portale şi din considerente oncologice [20]. 

Se reperează linia de secţiune cu fire tractor şi de hemostază a arterelor pancreatice 
superioară şi inferioară. Urmează secţiunea pancreasului şi reperajul Wirsungului cu un 
cateter. Hemostaza tranşei de secţiune pancreatică se realizează cu electrocauterul, ligaturi sau 
sutura marginii anterioare de cea posterioară prin fire în „U” [20,24]. Se prelevează probe din 
tranşa pancreatică pentru examen extemporaneu. Se continuă disecţia cefalo-pancreasului prin 
secţionarea micilor vene colaterale ce se varsă pe marginea dreaptă a portei sau mezentericei 
superioare [1,20,24,33]. 

În acest moment, singurele elemente care menţin piesa operatorie sunt unghiul 
duodeno-jejunal şi micul pancreas. Pentru a termina rezecţia, se trece submezocolic, ajutorul 
tracţionând cranial mezocolonul transvers şi se secţionează peritoneul parietal posterior la 
nivelul marginii convexe a unghiului duodeno-jejunal. La acest nivel trebuie recunoscută şi 
evitată vena mezenterică inferioară. Se continuă disecţia cranial cu identificarea şi secţionarea 
fibrelor dense ce formează fascia Treitz. Se scheletizează mezoul primei anse jejunale şi 
acesta se secţionează la 3-4 cm de unghiul duodeno-jejunal. Bontul jeunal distal se închide 
prin sutură mecanică, închidere în bursă sau sutură simplă (fire separate sau surjet). Bontul 
proximal şi unghiul duodeno-jejunal sunt trecute la dreapta vaselor mezenterice (decrucişare) 
[1,20,27]. Se tracţionează bontul jejunal proximal spre dreapta şi se reclină vena mezenterică 
superioară spre stânga [24]. Se expune astfel procesul uncinat. Se disecă şi secţionează artera 
pancreaticoduodenală inferioară aproape de originea din artera mezenterică superioară. 
Disecţia continuă spre stânga secţionându-se aderenţele ce fixează micul pancreas la artera 
mezenterică superioară. Se completează rezecţia prin secţionarea ultimelor aderenţe şi vase 
ale unghiului duodeno-jejunal [24]. Se închide breşa mezenterică [27].  

4. Reconstrucţia: 
Există peste 50 de procedee de restabilirea continuităţii după rezecţia complexului 

duodenopancreatic. În principiu se vor efectua trei anastomoze: pancreatico-digestivă, bilio-
digestivă şi gastro-jejunală. Toate tehnicile au la bază ascensionarea în etajul supramezocolic 
a unei anse jejunale. Există câteva principii care trebuie respectate pentru succesul refacerii 
continuităţii digestive [27,33]: 1) ansa jejunală trebuie să fie suficient de lungă (40-50 cm) 
pentru ca anastomozele să nu fie în tensiune; 2) anastomoza gastro-jejunală trebuie să fie 
situată în aval de cea bilio-digestivă dar la o distanţă suficientă (25-50 cm) pentru a scădea 
riscul producerii ulcerului peptic [27] dar şi pentru a evita refluxul bilio-gastric [5,26] dar şi a 
bolului alimentar în arborele biliar [1]; 3) ansa jejunală nu trebuie să treacă pe sub vasele 
mezenterice; 4) tehnica anstomozelor trebuiesă fie desăvârşită pentru a evita producerea 
fistulelor („leakproof”) [33]. 

Prezentăm în continuare restabilirea continuităţii digestive după tehnica descrisă în 
1943 de Child, cu menţiunea că în loc de anstomoza colecisto-jejunală efectuăm o 
anastomoză hepato-jejunală; succesiunea anstomozelor este deci: 1) pancreatico-jejunală, 2) 
hepato-jejunală, 3) gastro-jejunală tip Polya. 
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Anastomoza pancreatico-jejunală se poate efectua după mai multe variante tehnice, 
dar cea asociată cu un procent redus de fistule pancreatice (8-12%) este cea latero-terminală 
„duct to mucosis” (Fig. 3) [26]: se secţionează peretele jejunal până la nivelul submucoasei şi 
se realizează planul posterior prin sutura cu fire separate (monofilament lent-resorbabile 4-0, 
tip monocryl sau PDS) a tranşei posterioare a bontului pancreatic şi versantului sero-muscular 
jejunal. Se secţionează punctiform mucoasa jejunală şi se efectuează o anastomoză Wirsungo-
mucoasă termino-laterală cu 4-6 fire separate în „U” 5-0 sau 6-0. Se termină anastomoza prin 
realizarea planului anterior pancreatico-sero-muscular [36].  

Anastomoza hepato-jejunală se realizează termino-lateral la aproximativ 15 cm de 
pancreato-jejunostomie. Anastomoza se poate realiza cu fire separate sau surjet, în unul sau 
două planuri, cu fire ne-resorbabile sau lent-resorbabile. 

Anastomoza gastro-jejunală se efectuează la 25-50 cm de cea bilio-digestivă. 
Anastomoza este de termino-laterală tip Polya sau Hoffmeister-Finsterer. Anastomoza se 
realizează de regulă în două planuri, cu fire separate sau surjet. 

 

 
5. Finalizarea intervenţiei: 
Operaţia se termină după controlul hemostazei, verificarea închiderii breşelor din 

mezenter şi mezocolon. Lavajul cu ser fiziologioc sau ser betadinat este de asemenea folosit. 
Drenajul este extrem de important. Se preferă plasarea unui tub de dren în spatele 

ansei jejunale (în zona de decolare dupodeno-pancreatică), un altul subhepatic în contact cu 
anastomoza bilio-digestivă şi al treilea, exteriorizat în flancul stâng, în contact cu pancreatico-
jejunostomia [1]. Drenajul Douglasului este de asemenea preferat de unii autori [5]. 
Importanţa drenajului este semnalată de studii recente: Nagakawa et al. [37] într-un studiu 
efectuat pe 64 pacienţi în care compară diferite tehnici de pancreatico-jejunostomie, consideră 
că drenajul eficient peritoneal previne complicaţiile secundare după fistula pancreatică. 

Fig. 3: Anastomoza pancreatico-jejunală termino-laterală „duct to mucosis” [36] 
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Parietorafia în planuri anatomice sau peritoneo-musculo-aponevrotic încheie 
intervenţia chirurgicală. 

 
VARIANTE TEHNICE 
DPC este poate intervenţia cu cele mai multe variante tehnice, atât din punct de vedere 

al timpului de exereză cât şi al refacerii continuităţii tractului digestiv. 
Variante ale căii de abord: Diferitele tipuri de incizie au fost deja discutate. 
DPC laparoscopică începe să câştige teren [38]. Intervenţia se efectuează cu 6 trocare: 

optic – ombilical, epigastric, subcostal drept pe linia medio-claviculară, flancul drept, 
paramedian drept şi stâng. Timpii intervenţiei sunt similari cu cei din tehnica clasică, iar 
optica se mută în trocarele paramediane în funcţiede momentul operator. Anastomozele se 
realizează manual folosind eventual o pensă endo-stich. Ganer M. [38] prezervă pilorul, 
efectuează iniţial o anastomoză piloro-jejunală termino-terminală, apoi cea pancreatico-
jejunală termino-laterală şi ultima coledoco-jejunală. Pancreatico-jejunostomia este finalizată 
prin aplicarea unui gel cu fibrină [38]. 

Tehnica combinată (clasică şi laparoscopică), DPC „hand assisted”, foloseşte un port 
special prin care chirurgul pătrunde în cavitatea peritoneală în condiţiile în care 
pneumoperitoneul este menţinut. Metoda este considerată fezabilă şi mai facilă decât cea 
laparoscopică standard [13,39]. 

Variante de exereză se referă atât la extindere cât şi la succesiunea timpilor de 
rezecţie. 

Variante de extindere a rezecţiei: 
De actualitate este DPC cu limfadenectomie radicală (D2). Dacă în DPC standard se 

ridică limfonodulii din staţiile: pancreatoduodenale anterioare şi posterioare, grupul piloric şi 
coledocian, cefalopancreatic superior şi inferior şi ganglionii de la nivelul corpului 
pancreasului (Fig. 1). Limfadenectomia extinsă include limfonodulii de la nivelul hilului 
hepatic, cei situaţi în lungul aortei, de la hiatusul esofagian, până la originea arterei 
mezenterice inferioare, ganglionii hilului renal (bilateral) şi limfadenectomia circumferenţială 
la nivelul originii trunchiului celiac şi mezentericei superioare (Fig. 2) [11,40]. Studiile au 
demonstrat că limfadenectomia extinsă nu îmbunătăţeşte supravieţuirea [11]. Kawarada Y. et 
al. [41] comunică o DPC cu limfadenectomie extinsă „modificată”: ridică doar grupele 
ganglionare pancreaticoduodenale anterior şi posterior, piloric, a ligamentului 
hepatoduodenal, a arterei hepatice comune şi limfonodulii situaţi la nievelul jumătăţii drepte a 
arterei mezenterice superioare. 

Pancreatectomia regională preconizată de Fortner (1973) gândită ca o exenteraţie 
supramezocolică se asociază cu o morbiditate şi mortalitate postoperatorii ridicate, fără 
îmbunătăţirea supravieţuirii [10]. 

Prezervarea pilorului este o tehnică frecvent folosită; calitatea a vieţii postoperatorie 
este mai bună decât în tehnica Whipple standard, deşi se asociază cu o rată mai mare de 
tulburări de evacuare gastrică [2]. Iniţial a fost descrisă pentru tumorile periampulare şi 
leziunile pancreatice benigne, fiind considerată mai puţin oncologică. Actualmente DPC cu 
prezervarea pilorului poate fi folosită şi în cancerul pancreatic, dacă limfonodulii pilorici sunt 
negativi la examenul extemporaneu [2]. Pentru a realiza prezervarea pilorului, este necesară 
disecţia duodenului de capul pancreasului şi secţiunea acestuia la aproximativ 3 cm. Pentru a 
păstra vascularizaţia zonei pilorice, trebuie conservată artera gastrică dreaptă şi arcada gastro-
epiploică, deşi unii autori susţin că fluxul sanguin asigurat de gastro-epiploica dreaptă ar fi 
suficient [24]. Anastomoza piloro-jejunală se realizează termino-lateral, în unul sau două 
planuri, cu fire separate sau surjet [5]. 

Prezervarea procesului uncinat şi a unghiului duodeno-jejunal este indicată atunci 
când leziunea pancreatică este benignă sau când aderenţele dintre procesul uncinat şi vasele 
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mezenterice sunt extrem de strânse [27]. După disecţia genunchiului inferior al duodenului şi 
secţionarea pancreasului la nivelul colului şi eliberarea în întregime a feţei posterioare 
pancreatice, complexul duodenopancreatic este tracţionat spre dreapta şi caudal, expunând 
baza de implantare a micului pancreas; urmează de secţiunarea la acest nivel bontul duodenal 
şi pancreatic fiind suturate [27]. Timpul de reconstrucţie impune folosirea unei anse în omega, 
cu fistulă Braun [27]. 

Pancreatectomia totală este indicată când există leziuni patologice pancreatice 
multicentrice sau când calitatea bontului pancreatic după DPC nu permite o anastomoză. 
Calitatea vieţii după acest tip de operaţie este net inferioară DPC. 

Variante de succesiune a timpilor de rezecţie: 
Succesiunea a timpilor de exereză variază în funcţie de procesul patologic, situaţia 

anatomică şi preferinţele chirurgului. Există variante referitoare la modul de pătrundere în 
bursa omentală (prin decolare colo-epiploică sau secţionarea ligamentului gastro-colic), 
momentul secţionării stomacului sau coledocului etc. 

De actualitate este rezecţia timpurie (early resection) retroduodenopancreatică 
[5,26,35]: decolarea duodenopancreatică este continuată spre stânga până la evidenţierea 
venei renale stângi şi marginii drepte a aortei. La acest nivel se disecă şi artera mezenterică 
superioară la origine şi se poate îndepărta ţesutul periarterial. Este recomandată ablaţia numai 
a ţesutului situat pe parteadreaptă a arterei, disecţia cicumferenţială determinând un sindrom 
diareic dificil de controlat. Concomitent se realizează şi chiurajul ganglionar interaortico-cav 
şi exereza lamei retroportale. Artera hepatică dreaptă accesorie sau cu origine din mezenterica 
superioară va putea fi identificată mai uşor. Ceilalţi timpi de exereză sint similari cu cei din 
tehnica standard. 

Variante ale tehnicilor de reconstrucţie: 
Aşa cum am menţionat anterior există peste 50 de procedee de refacere a continuităţii 

digestive. De asemenea, fiecare tip de anastomoză poate fi realizat în alte diferite moduri 
(termino-lateral, latero-lateral etc.). Numărul mare de procedee tehnice se explică prin faptul 
că nici unul nu dă satisfacţie maximă din punct de vedere al morbidităţii, mortalităţii, calităţii 
vieţii şi supravieţuirii postoperatorii. 

Astfel se poate folosi o ansă în „Y” sau în „Ω”. Ansa jejunală poate fi ascensionată 
transmezocolic sau precolic (când mezocolonul eset retractat). Există situaţii când ansa 
jejunală este poziţionată mixt: ascensionată transmezocolic, apoi se efectuează anastomozele 
pancreato-jejunală şi bilio-digestivă şi anastomoza gastro-jejunală se practică pe ansa 
ascensionată din nou, precolic [20]. Există variante tehnice care realizează anastomozele pe 
două anse excluse: o primă ansă ascensionată transmezocolic cu anastomozele pancreatico-
jejunală şi coledoco-jejunală, care se implantează pe o altă ansă trecută tot transmezocolic, la 
50 cm de anastomoza gastro-jejunală [42]. Khan A.W. et al. [43] realizează un alt montaj cu 
două anse: pe una implantează pancreasul şi pe cealaltă coledocul şi stomacul. Se pare că 
acest ultim tip de montaj anastomotic, prin reducerea activării sucului pancreatic de sărurile 
biliare se asociază cu cea mai mică rată de fistule pancreatice. 

Anastomoza bilio-digestivă se poate realiza în mai multe moduri. Astfel, se pot realiza 
colecisto-jejunoanastomoze sau colecisto-gastrostomii. În prezent singura variantă acceptată 
de toţi autorii este anastomoza dintre canalul hepatic şi jejun, termino-lateral [1,5,20,24,26]. 
De asemenea, anastomoza bilio-jejunală poate fi protejată cu un dren trasnanastomotic tip 
Volker sau tub pierdut [20,26]. 

Anastomoza gastro-jejunală se poate realiza cu întreaga tranşă gastrică (termino-
laterală tip Polya) sau se închide parţial tranşa efectuându-se un montaj tot termino-lateral tip 
Hoffmeister-Finsterer [1,5,24]. 
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Anastomoza pancreatico-jejunală are cele mai multe variante descrise, deoartece se 
asociază cu o incidenţă crescută a fistulei pancreatice (4-24%) [26]. Se pot realiza următoarele 
tipuri de anastomoze [1,20,24]. 

- pancreatico-jejunală (P-J) termino-terminală, 
- P-J termino-terminală invaginată, 
- P-J termino-laterală cu toată tranşa pancreatică şi jejunală, 
- P-J termino-laterală cu drenaj extern tip „non-divison”, 
- P-J termino-laterală, trans-jejunală tip Soupault (tranşa pancreatică se introduce în 
enterotomie şi se trec fire totale în „U” de o parte şi de alta a ductului Wirsung) [1], 
- P-J termino-laterală cu ligatura ductului Wirsung, 
- P-J termino-laterală cu tub pierdut sau drenaj extern etc. 
- Pancreatico-gastroanastomoza este considerată de unii autori ca fiind mai sigură decât 
P-J, are avantajul de a putea fi urmărită prin endoscopie digestivă superioară. În mod 
similar poate fi protezată cu stent sau tub pierdut [44]. 

Tipul de anstomoză se alege în funcţie de calitatea parenchimului pancreatic şi 
diametrul ductului Wirsung. 

 
INCIDENTE ŞI ACCIDENTE INTRAOPERATORII 
DPC fiind o intervenţie extrem de dificilă pot să apară multiple incidente / accidente 

intraoperatorii: lezarea venei porte – impune sutură sau repararea cu grefă, lezarea vaselor 
splenice impun splenectomia, lezarea arterei mezenterice superioare este un accident grav; 
este necesară sutura acesteia sau repararea cu grefă. Lezarea venei cave, vaselor renale trebuie 
recunoscute şi suturate. 

Colonul transvers poate filezat; interesarea arterei colice drepte sau medii, în lipsa unei 
arcade paracolice adecvate pot determina leziuni ischemice colice ce vor necesita colectomie 
transversă. 

Existenţa unei artere hepatice accesorii sau cu origine din mezenterica superioară şi 
lezarea acesteia poate duce al necroză hepatică şihepatectomie. 

 
ÎNGRIJIRI ŞI COMPLICAŢII POSTOPERATORII 
Îngrijirile postoperatorii trebuie asigurate de personal înalt calificat. Profilaxia 

tromboembolismului este necesară la pacienţii cu o funcţie hepatică normală. Pentru 
prevenirea fistulei pancreatice se recomandă administrarea octreotidului [2,26]. Analgezia 
este asigurată în primele 72 ore prin anestezie epidurală [26]. Un loc important îl ocupă 
nutriţia pacientului. Aceasta se poate realiza fie prin nutriţie parenterală totală, fie prin 
jejunostomie de alimentare sau sondă naso-jejunală cu dublu lumen. Se vor urmări de 
asemenea, evoluţia plăgii operatorii şi drenurile. 

Complicaţiile imediate sunt reprezentate de hemoragiile intraperitoneale determinate 
de deraparea unei ligaturi. Acestea impun reintervenţie imediată pentru hemostază.  

Complicaţiile precoce sunt fistulele anastomotice. Cea mai frecvenntă este considerată 
a fi cea pancreatico-jejunală, dar şi cele biliare şi digestive au o incidenţă crescută. 
Tratamentul fistulelor depinde de debitul fistulei şi momentul apariţiei. Fistulele cu debit 
redus şi care apar după 72 ore pot fi tratate conservator, prin aspiraţie continuă, nutriţie 
parenterală totală, antibioterapie. Este necesară o monitorizare imagistică adecvată (ecografie, 
CT). Fistulele pancreatice pot impune reintervenţia în scopul totalizării pancreatectomiei. 
Abcesul subfrenic este determinat de regulă de o fistulă neesxteriorizată. Impune 
antibioterapie şi reintervenţie de drenaj. 

Tulburările de evacuare gastrică sunt frecvente după DPC, mai ales după tehnica cu 
prezervarea pilorului. Tratamentul este conservator cu menţinerea sondei de aspiraţie nazo-
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gastrică, corecţia dezechilibrelor ionice [2]. Unii autori recomandă eritromicina, ca 
prochinetic [36]. 

Complicaţiile tardive sunt reprezentate deocluzii, eventraţii, diaree cronică-steatoree 
datorită insuficienţei pancreasului exocrin. De asemenea, unii pacienţi pot dezvolta diabet 
zaharat. 

Complicaţiile generale sunt redutabile şi pot apare oricând în perioada postoperatorie. 
Infarctul miocardic, tromboembolismul, infecţiile respiratorii, accidentele vasculare cerebrale, 
insuficienţa hepatică sunt doar o parte dintre acestea. Ele pot fi prevenite prin monitorizarea şi 
tratamentul adecvat al bolnavului. 

 
REZULTATE, PRONOSTIC 
DPC este o operaţie care se asociază cu o morbiditate postoperatorie de 4-30% [26]. 

Mortalitatea este de asemenea ridicată, dar centrele specializate raportează o frecvenţă de sun 
5% [5]. Calitatea vieţii este dificil de evaluat la aceşti bolnavi, deşi există studii care găsesc o 
calitate a vieţii asemănătoare cu cea a pacienţilor colecistectomizaţi [45]. 

 
CONCLUZII 
DPC este o intervenţie de mare amploare, grevată de o morbiditate şi mortalitate 

ridicată. Există multiple variante de tehnică operatorie; în prezent este recomandată disecţia 
iniţială retroduodenopancreatică care permite un chiuraj ganglionar adecvat (limfadenectomie 
extinsă modificată), o evaluare corectă a rezecabilităţii şi prin expunerea portei şi 
mezentericei superioare permite controlul unui eventual accident hemoragic. De asemenea, 
prin această tehnică este posibilă identificarea şi prezervarea unei artere hepatice drepte cu 
origine din mezenterica superioară.  

Prezervarea pilorului este o variantă de ales, deoarece îmbunătăţeşte calitatea vieţii. 
Dintre tehnicile de reconstrucţie se pare că realizarea anstomozelor bilio-digestivă şi 

pancreatico-jejunală pe anse diferite scade riscul de fistulă. De asemenea, anastomoza P-J cea 
mai sigură este cea „duct to mucosis”. 
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DPC:DPC:
PREVENTION DESPREVENTION DES
COMPLICATIONS COMPLICATIONS 

LIEES AU MOIGNON LIEES AU MOIGNON 
PANCREATIQUEPANCREATIQUE

Christian GOUILLATChristian GOUILLAT
LyonLyon

PANCREATICODUODENECTOMY PANCREATICODUODENECTOMY –– THE PREVENTION OF THE PANCREATIC STUMP COMPLICATIONSTHE PREVENTION OF THE PANCREATIC STUMP COMPLICATIONS
C. C. GouillatGouillat

Department of Surgery, C.H.U. Hotel Department of Surgery, C.H.U. Hotel DieuDieu, Lyon, France, Lyon, France
University Claude Bernard, Lyon I University Claude Bernard, Lyon I 

Abstract:Abstract:
The morbidity after The morbidity after pancreaticoduodenectomypancreaticoduodenectomy is very high. Different complications determined by pancreatic is very high. Different complications determined by pancreatic stump can appear: pancreatic leak stump can appear: pancreatic leak 
(23.4%), acute (23.4%), acute pancreatitispancreatitis (2.9%), hemorrhage etc. The postoperative complications rate de(2.9%), hemorrhage etc. The postoperative complications rate depends by some factors: pends by some factors: anastomosisanastomosis technique (end to technique (end to 
end, end to side, duct to end, end to side, duct to mucosismucosis), type of ), type of pancreaticopancreatico--digestive digestive anastomosisanastomosis ((pancreaticopancreatico--jejunaljejunal or or pancreaticopancreatico--gastric gastric anastomosisanastomosis), the ), the 
drainage of the pancreatic duct, drainage of the pancreatic duct, octreotideoctreotide therapy. Material and methods: 51 therapy. Material and methods: 51 pancreaticoduodenectomiespancreaticoduodenectomies were performed from 1994 to 2004. In all were performed from 1994 to 2004. In all 
cases we also performed a duct to cases we also performed a duct to mucosismucosis pancreaticopancreatico--jejunostomyjejunostomy. In 45 cases we made a personal type of drainage of the pancrea. In 45 cases we made a personal type of drainage of the pancreatic duct. tic duct. 
OctreotideOctreotide was given to 32 patients. Overall postoperative morbidity was 3was given to 32 patients. Overall postoperative morbidity was 33% with only one pancreatic fistula (2%). Mean hospital stay was3% with only one pancreatic fistula (2%). Mean hospital stay was 20 20 
days and postoperative mortality was 4%. Conclusions: The drainadays and postoperative mortality was 4%. Conclusions: The drainage of the pancreatic duct and an ge of the pancreatic duct and an octreotideoctreotide therapy are necessary when we therapy are necessary when we 
appreciate a high risk pancreatic stump (soft pancreas, pancreatappreciate a high risk pancreatic stump (soft pancreas, pancreatic duct smaller then 3 mm).ic duct smaller then 3 mm).
KEY WORDS: PANCREATICODUODENECTOMY, PANCREATIC CANCER, PERIAMPULKEY WORDS: PANCREATICODUODENECTOMY, PANCREATIC CANCER, PERIAMPULLARY TUMORLARY TUMOR

complications postopératoires
méta-analyse de 4 essais (groupes controles)

Fistule Pancréatique    23.4 Sepsis 3.6
Collection abdo. 8.8 Insuf. Resp.   3.3
Hémorragie abdo. 4.3 Décès 3.3
Lâchage anastomose 4.0 Choc 2.4 
Abcès 3.1 Insuf.rénale 1.5
Pancréatite aiguë 2.9

Locales % Générales   %

Rosenberg et al 1991
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Occlusion du canal pancréatiqueOcclusion du canal pancréatique

PJ > occlusionPJ > occlusion

TranTran K et K et alal; ; AnnAnn SurgSurg 2002; 236: 4232002; 236: 423

Occlusion temporaire du WirsungOcclusion temporaire du Wirsung
Suc B et Suc B et alal AnnAnn SurgSurg 2003;237:572003;237:57

Colle de fibrineColle de fibrine
inefficaceinefficace

Encollage Encollage 
D’Andrea AA et D’Andrea AA et alal ItalItal J J GastroenterolGastroenterol 1994;26:2831994;26:283

PancreatogastrostomiePancreatogastrostomie vs vs pancreatojejunostomiepancreatojejunostomie

3 études prospectives 3 études prospectives controlléescontrollées n>100n>100

-- non randomisée: PG>PJnon randomisée: PG>PJ
TakanoTakano S et S et alal BrBr J J SurgSurg 2000;87:4232000;87:423

-- randomisées: PG=PJrandomisées: PG=PJ
..monocentriquemonocentrique

YeoYeo CJ et CJ et alal AnnAnn SurgSurg 1995;22:5801995;22:580
.multicentrique.multicentrique

DuffasDuffas JP et JP et alal AmAm J J SurgSurg 2005;1892005;189

ANASTOMOSE PJ INTUBEE
étude expérimentale (chien)

stent
« in »   « out »     sans

n 12 12 10
fistule P. * 0 0 10
obstruction * 0 0 20
sténose * 0 25 30

* 1 mois PO
Biehl et al. Am J Surg 1992
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ANASTOMOSE PJ INTUBEE

n         fistule P.n         fistule P.

stentstent 39        3  (7%)     39        3  (7%)     
sans sans stentstent 109       8  (8%)109       8  (8%)

ImaizumiImaizumi T. et al, T. et al, PancreatologyPancreatology 2002,2,1162002,2,116

DERIVATION EXTERNE DU SUC P.

étude prospective

n fistule P.     Séjours PO 
n (%)                (j)

avec 44 3   (7) 13
sans 41 12 (29) 29

Roder JD et al, Ann Surg 1999, 229, 41-8

SOMATOSTATINE

• sécrétion stimulée d ’enzyme 

• débit des fistules P.

• C. enzymes des fistules P.

Octréotide: 4 essais 
multicentriques européens

• 100µgx3/j, 7 j, 1 heure avant la chirurgie 

• n>200 patients

• diverses affections: 
– malignes (haut risque): 0-91% 

– pancréatite chronique (faible risque): 0-100%

• diverses opérations: DPC:27-68%

• fistule: >10  ml avec amylase > 3N
1 Büchler et al 1992, 2 Pederzoli et al 1994, 3 Montorsi et al 1995, 4 Friess et al 1995

0

10

20

30

40

50

60

70

Comp Fist Comp Fist Comp Fist

Octreotide (n = 125)
Placebo n = 121)

0

5

10

15

20

25

30

35

Comp Fist Comp Fist Comp Fist

Octreotide (n = 122)
Placebo (n = 130)

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Comp Fist Comp Fist

Octreotide
Placebo

Buchler 1992 Pederzoli 1994

Montorsi 1995 Friess 1995

Octréotide: 4 études

P<.005P<.005 P=.01P=.01

P<.05P<.05

P<.05P<.05

P=.007P=.007

P<.05P<.05

haut risquehaut risque faible risquefaible risque haut risquehaut risque faible risquefaible risque
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Octréotide:ARC-AURC 1997

0

5

1 0
1 5

2 0

2 5

3 0

3 5
4 0

4 5

C o m p F is t C o m p F is t

O c tre o t id e
N o  t re a tm e n t

série globale DPC / haut risque
(n = 230) (n = 73) 

%

P < 0.07

NS

P < 0.04

P < 0.07

Octréotide: 2 essais américains

• unicentriques

• Octréotide 250 µg/j , 7 j

• DPC pour cancer

• fistule pancréatique clinique

Lowy AM et al Ann Surg 1997;226,632
Yeo CJ et al Ann Surg 2000;232,419

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

OTREOTIDE
PLACEBO

FistFist.      .      ComplCompl Séjour                     Séjour                     FistFist.      .      ComplCompl Séjour                   Séjour                   

LOWY 1997LOWY 1997
n=57+53n=57+53

YEO 2000YEO 2000
n=104+107n=104+107

Octréotide : méta-analyse de 6 essais
Buchler, Pederzoli, Montorsi*, Friess, Lowy*, Yeo*

Total complications
Fistule pancréatique
Autres complications

Etude globale
n = 6

ns
p = .015

ns

DPC 
n = 3*

ns
ns

ns
Hétérogénicité significative

Poon RTP et al Am J Surg 2002;183,42

Revue systématique

. Mars 2000, 14 études, 1 686 pts

. Hétérogénicité S.

. Conclusion : Somatostatine :
- ne peut être recommandée
- pourrait être utile si fistule > 10 %

Li-ling J, Irving M., Br J Surg;2001,88,190

SomatostatineSomatostatine--1414
C C GouillatGouillat et et alal, , BrBr J J SurgSurg 2001;88,14562001;88,1456

• 8 centres
• DPC pour tumeur
• Fistule : >100cc, amylase>5N

>J12 ou TT
• S-14  6mg/j IV vs placébo
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SomatostatineSomatostatine--1414
C C GouillatGouillat et et alal, , BrBr J J SurgSurg 2001;88,14562001;88,1456

S-14
n=38

Placebo
n=37 P

Fistule pancréatique

Total complic. Moignon

Total complications

durée séjours (j)

2 (5%)

5 (13%)

8 (21%)

18 + 1

8 (22%)

12 (32%)

13 (35%)

26 + 2

.047

.046

.17

.01

0

200

400

600

800

1000

1200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PLACEBO
SOMATOSTATINE 

P O days

UI/l

CONCENTRATION AMYLASE DANS LES DRAINS

GouillatGouillat C. et C. et alal, , BrBr J J SurgSurg 2001;88,14562001;88,1456

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Placebo n=25
Somatostatin n=23

ml/24h

P O 

DEBIT  SECRETION PANCREATIQUEDEBIT  SECRETION PANCREATIQUE

GouillatGouillat C et C et alal, , BrBr J J SurgSurg 2001;88,14562001;88,1456

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S-14:Débit sécrétion pancréatique

Shan YS et al, World J Surg 2003,27,709

ml

j

Placebo n=27
S-14  n=27

S-14: Shan Y-S et al 2003

Morbidité

Complic.        moignon %
fistule P. (%)
durée séjours (j)

S-14

n = 27

26
22
7.4

28 + 3

Placebo

n = 27

52*
48*
7.4

30 + 3

1 seul chirurgien                      *p < 0.05

World J Surg 2003,27,709
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SS--14 vs 14 vs OctréotideOctréotide??
. Pas d. Pas d ’essai’essai
. Hormone naturelle vs analogue. Hormone naturelle vs analogue
. Perfusion vs SC. Perfusion vs SC
. . OctréotideOctréotide: échappement?: échappement?

OctréotideOctréotide vs autres analogues?vs autres analogues?

Vapreotide - Sarr MG 2003

Complic.         moignon (%)
Fistule P* (%)

Autres complications (%)

Vapreotide
n = 135

30

24
42

Placebo
n = 140

26

23
40

Résection P pour KC (DPC ≅ 80 %)
* > 30 ml/j + amylase > 5N

Sarr MG J Am Coll Surg 2003;196,556

-- niveau de preuve Bniveau de preuve B
-- indiquée chez indiquée chez ptspts à haut risque:à haut risque:

.pancréas friable.pancréas friable

.petit wirsung.petit wirsung
-- coût / efficacité? coût / efficacité? 

Prophylaxie des complications liées au moignon Prophylaxie des complications liées au moignon 
après DPC par Somatostatine ou analogue?après DPC par Somatostatine ou analogue?

Hotel-Dieu Lyon

• 1994-2002: 51 DPC
• 6 PJ non intubées (2 échecs)
• 45 PJ intubées 
• wirsung: m=4+/-1mm
• P. sain=21, PC légère=16, PC=8
• somatostatine: 32

Hotel-Dieu Lyon:(51DPC)

• 2 décès non liés à l ’anastomose (4%)
• 1 complic. liée:1 fistule P. (2%)
• 2 complic. liées au cathéter: (2%)
• total complic.  n=17 (33%)
• durée séjours: m=20 J

DPC:Prévention des 
complications liées au moignon

Patients à haut risquePatients à haut risque::
.intubation et diversion externe du suc P..intubation et diversion externe du suc P.
.somatostatine.somatostatine

Patients à faible risque:?Patients à faible risque:?

Toujours:anastomose soignée+++Toujours:anastomose soignée+++
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Cancer sur pièce de 
cholecystectomie

Christian GOUILLAT
LYON

Adénocarcinome de la vésicule biliaire

GALLBLADDER CARCINOMA DIAGNOSED AFTER LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
C. Gouillat

Department of Surgery, C.H.U. Hotel Dieu, Lyon, France
University Claude Bernard, Lyon I

Abstract:
Incidence of the gallbladder carcinoma discovered on a resection laparoscopic specimen is 0.3 - 1,5%. These cases 
represent 12 – 50% from all the gallblader carcinoma. The survival rate depends of the disease stage: 60 – 90% in first 
stage to 5% in the fourth stage. The wide resections (segmentectomy and pancreaticoduodenectomy) are indicated in 
the first two stages by Japanese authors with a very high survival rate. Our opinion is to be performed a 
bisegementectomy associated with limphadenectomy and cystic resection in a few days after laparoscopic 
cholecystectomy when a gallbladder carcinoma is discovered on the resection specimen. When a preoperative or 
intraoperative gallbladder cancer suspicion exists, a frost pathological exam and eventually a wide resection are 
recommended.
KEY WORDS: GALLBLADDER CARCINOMA, HEPATIC RESECTIONS, PANCREATICODUODENECTOMY

Cancer 
Sur pièce de cholécystectomie

- incidence 

. 0,3 à 1,5 % des pièces

. 12 à 50 % des KC de la vésicule

- + invasif

- greffes KC après coelio

Cancer de la vésicule: extension (1)

T1

Cancer de la vésicule: extension (2)

lymphatique péri-nerveuse

Cancer de la vésicule biliaire
Classification TNM

Stade pT pN pM
O Tis 0 0

IA T1     a : I muqueux

b : I musculeux 0 0

IB T2    . Séreuse -

. Foie - 0 0

IIA T3     . Foie +

. Ou 1 organe 0 0

IIB T1 à 3 1 0

III T4     . VP ou AP

. Ou 2 organes 0 ou 1               0

IV tout T 0 ou 1 1

UICC : 6ème Ed. 2002
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CHOLECYSTECTOMIE « CHOLECYSTECTOMIE RADICALE »

DC PO = 2%
Complic. 15%

Exerese VBP
Hepatopancreatoduodenectomie

DC PO = 10%
Complic. = 60%

Kc VB : registre japonais

11 030 pts/10 ans - Survie à 5 ans (%)

Stade 1/3 sup 1/3 moy - 1/3 inf       Papille Vésicule

I 47 54 75 77

II - III 20 à 30 30 50
IV 10 (19)

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

Cancer de la vésicule biliaire
survie à 5 ans / résections RO

Stade TNM Survie (%)

I 60 à 90

II 56 à 80

III 15 à 40

IV 5 à 10
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pT2 n=20
IB: n=15
IIB:n=4
IV:n=1

Suzuki S et al; World J Surg 2004;28:160-5

CANCER VESICULE: SURVIE APRES RESECTION

Suzuki S et al; World J Surg 2004;28:160-5

CANCER VESICULE: SURVIE APRES RESECTION

Taner CB et el; J Gastrointest Surg. 2004; 8: 83-9

CANCER VESICULE: SURVIE APRES RESECTION
Cancer de la vésicule biliaire

sur pièce de cholécystectomie

- revoir la pièce : siège, T
- cancer IM : surveillance

- autre : réintervention rapide
- geste : 

. Bi-segmentectomie IVB - V + curage 

+ recoupe cystique
. + VBP si col ou cystique +

. Orifice trocarts

KC suspecté en pré-op.

Cancer de la vésicule biliaire
suspecté en pré ou per opératoire

- sur « polype », paroi épaisse, âgé
- laparotomie, cholécystectomie
- ouvrir pièce
- extemporané
- bi-segmentectomie IVB - V + curage + VBP

KC vésicule: y penser!KC vésicule: y penser!
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ISTORICUL CHIRURGIEI ENDOCRINE (II) 
E. Târcoveanu, A. Vasilescu, Oana Epure 

Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu – Vl. Buţureanu” Iaşi 
Centrul de cercetare în chirurgie generală clasică şi laparoscopică 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 
 

HISTORY OF THE ENDOCRINE SURGERY (Abstract): The history of the endocrine surgery is recent, with 
the discovery of glands and hormones at the beginning of the twentieth century. Most of the major endocrine 
glands were described anatomically around 1900. The hormones were identified during the first decades of the 
twentieth century. In 1922 a Romanian doctor, Paulescu, discovered a hypoglycemiant hormone, the insulin. 
Other hormones like aldosterone and cortisol were discovered after a few years. The diffuse gastrointestinal 
glandular system was characterized in the 1950s when these hormones were described. The development of the 
nuclear medicine in the 1960s facilitated the development of the endocrinology and allowed the precise 
measurement of the circulating levels of the hormones. In these years, surgeons and physicians described the 
endocrine syndromes: Conn syndrome (Jerome Conn 1954), carcinoid syndrome (Rosenbaum, Isler & Heldinger 
1954), Multiple Endocrine Neoplasia (MEN I – Wermer 1954, MEN II – John Sipple 1961) etc. The 
improvements of the surgical preparation and techniques, the new methods (like laparoscopic surgery), allowed 
the extending of the radical surgery, with less morbidity and mortality. In the present days, scientists are 
identifying the genetic changes of the endocrine syndromes and prophylactic surgery it is now possible. 

 
KEY WORDS: ENDOCRINE SURGERY, ENDOCRINE SYNDROMES, MULTIPLE ENDOCRINE 
NEOPLASIA 

 
Corespondenţă: Prof. dr. E. Târcoveanu, Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, Bd. Independenţei nr. 
1, 700111, Iaşi; e-mail: etarco@iasi.mednet.ro 

 
 
SUPRARENALA 
Un anatomist din Roma, pe nume Eustachius, în 1552, a descris pentru prima dată 

suprarenala ca fiind formată din medulară (de origine ectodermică, compusă din elemente 
nervoase simpatice) şi corticală (origine mesodermală) [1]. Eustachius a mai descris 
suprarenale accesorii situate retroperitoneal, cum ar fi organul lui Zuckerkandl situat lângă 
bifurcaţia aortei şi la stânga arterei iliace. Tumorile endocrine din această zonă, numite 
paraganglioame, sunt feocromocitoame extraadrenale [1]. Chirurgia suprarenalelor a început 
să se practice către sfârşitul secolului IX, după introducerea cortisonului (în 1949), iar 
operaţiile pentru feocromocitom odată cu introducerea blocadei catecolaminelor la mijlocul 
anilor ‘60. În 1855, Thomas Addison (Londra) a descris insuficienţa suprarenaliană şi a 
publicat 11 cazuri ale unor pacienţi cu anemie, astenie, culoare închisă a pielii şi afectarea 
suprarenalelor (tuberculoză sau cancer), demonstrată necroptic [1,2]. În 1856, Brown Sequard 
a demonstrat experimental că suprarenala este esenţială pentru viaţă; a practicat 
suprarenalectomii bilaterale la animale şi a descoperit tulburări asemănătoare celor 
descoperite de Addison. El a demonstrat că extrasele corticale suprarenaliene refac sănătatea 
pacienţilor cu hipocortisolism [1].  

În 1937, Edward Kendall, biochimist la Mayo Clinic, separă în două componente 
extractele corticale suprarenaliene: mineralocorticoizi şi glucocorticoizi. Ulterior, 
mineralocorticoidul a fost numit aldosteron, iar glucocorticoidul - cortizon. Glucocorticoidul 
şi-a găsit eficacitatea în tratamentul artritei reumatoide. În 1950, Kendall şi colaboratorii au 
primit premiul Nobel pentru separarea diferitelor componente hormonale din extractele 
corticale suprarenaliene. 

Măsurarea steroizilor suprarenalieni în sânge şi urină a devenit valabilă pentru 
diagnosticul tumorilor hipofizare şi suprarenaliene în 1950. Tumorile suprarenaliene 

 343 



Istoria chirurgiei Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2005, Vol. 1, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341] 

secretante de cortisol sunt, de obicei, autonome; tumorile hipofizare secretante de ACTH 
răspund la terapia hormonală. Aceste obsevaţii au format baza pentru testul de supresie la 
dexametazonă şi testul de stimulare la metapironă pentru diagnosticul diferenţial între 
tumorile ACTH secretante hipofizare şi tumorile suprarenaliene secretante de cortisol. 
Imagistica hipofizei şi suprarenalei a devenit utilă abia în 1975, odată cu introducerea CT, 
care poate oferi imagini de calitate superioară ale ambelor glande. 

În 1954, la doi ani după descoperirea aldosteronului, Jerome Conn de la Universitatea 
din Michigan, a fost primul care a descris aldosteronomul (tumoră adrenală care secretă 
excesiv aldosteron). Pacienta avea 34 de ani şi suferea de dureri musculare severe, poliurie, 
polidipsie şi hipertensiune. Ea avea nivele serice crescute pentru sodiu şi scăzute pentru 
potasiu. Din glanda suprarenală dreaptă a fost rezecat un adenom de 4 cm şi 15 g greutate, de 
culoare galben cromat. Analizele tumorii au demonstrat nivele crescute ale aldosteronului. 
Până în 1961, sindromul Conn a fost raportat la alţi 108 pacienţi. [1] 

În 1886, Felix Frankel a descris la o pacientă o simptomatologie asemănătoare 
feocromocitomului: atacuri de panică, palpitaţii, nervozitate, ameţeli, greţuri şi vărsături. De-a 
lungul timpului au mai fost evidenţiate tumori similare, cu originea în medulara 
suprarenaliană, identificate la necropsie. În 1926, Roux, un student al lui Kocher, a rezecat un 
feocromocitom drept, iar un an mai târziu, Mayo a rezecat un feocromocitom stâng. Ambii 
pacienţi s-au însănătoşit. Aceste evenimente au reprezentat primele cazuri când 
feocromocitomul a fost diagnosticat preoperator şi pacienţii au supravieţuit operaţiei. În 1926, 
a fost extrasă adrenalina din feocromocitom, iar în 1949 a fost identificată norepinefrina. 
[1,3,4] 

Tehnica adrenalectomiei a evoluat lent. Glandele suprarenale nu sunt uşor accesibile 
chirurgului. Înainte de tomodensitometrie, chirurgii trebuiau să exploreze ambele suprarenale 
pentru a fi siguri de diagnostic şi de localizarea tumorii. Incizia bilaterală subcostală sau pe 
linia mediană sunt utile pentru explorarea întregului abdomen şi au fost primele incizii 
folosite. În 1923, George Crile a introdus abordul lateral sau lombar, cu expunerea rinichiului 
şi rezecţia tumorii adrenale. Hugh Young, un urolog din Baltimore, a descris abordul posterior 
în adrenalectomie, cu dureri postoperatorii mai reduse, dar cu o expunere limitată. Această 
tehnică a fost înlocuită recent de laparoscopie. Abordul laparoscopic a fost introdus de 
Chapius şi reprezintă cea mai bună alegere pentru cele mai multe tumori şi pentru hiperplazia 
suprarenalei datorită avantajelor chirurgiei minim invazive; chirurgia robotică are indicaţii 
largi în acest domeniu. [1,5] 

 
PANCREASUL ŞI GLANDELE ENDOCRINE ALE TRACTULUI DIGESTIV 
Identificarea secretinei de către Bayliss şi Starling, în 1902, a fost primul semn că 

tractul digestiv este un organ endocrin. Deoarece celulele endocrine sunt dispuse difuz la 
nivelul tractului digestiv, cunoştinţele despre sistemul gastro-entero-pancreatic s-au dezvoltat 
încet. În 1869, Paul Langerhans din Berlin a descoperit insule de celule endocrine în pancreas, 
pe care le-a numit „insulele Langerhans”. În 1870, Heidenhain din Prusia a descoperit celulele 
enterocromafine din stomac, iar în 1887, Kulchitsky (Rusia) a identificat celule similare în 
intestin. În 1907, Oberndorfer din München notează că mai multe tumori benigne cromafine 
intestinale sunt asemănătoare carcinoamelor şi le-a numit carcinoide. [1,6] 

Gastrina a fost descoperită în 1905, insulina în 1922 şi colecistokinina în 1928. În 
1952 s-a demonstrat că celulele enterocromafine ale tractului digestiv produc hormonul 5-
hidroxitriptamina (5-HT). Mai târziu, în 1977, s-a descoperit că pancreasul produce o 
multitudine de hormoni cum ar fi insulina, glucagonul, somatostatina, polipeptidul pancreatic 
şi VIP (polipeptidul vasoactiv intestinal). Au mai fost identificate în tractul gastrointestinal 
celule producătoare de hormoni, cum ar fi celulele secretoare de gastrină din antrul gastric şi 
duoden, celulele secretoare de colecistokinină şi secretină din intestinul subţire. 
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În 1922, Paulescu a descoperit insulina. Hiperinsulinismul endogen (insulinomul) a 
fost primul sindrom hormonal gastro-intestinal descris (Nicholls, în 1902) [6]. Charles Mayo 
a operat primul pacient cu insulinom, în 1926. Acest pacient avea o tumoră malignă cu 
metastaze hepatice, iar tumora nu a fost rezecată. În 1929, Roscoe Graham a efectuat cu 
succes prima rezecţie a unui insulinom la un pacient din Toronto. În 1935, Alan Whipple 
adună o serie de 32 de pacienţi cu insulinom, pe care îi identifică prin triada diagnostică: 
simptome de hipoglicemie, valori scăzute ale glicemiei, dispariţia fenomenelor după 
administrarea de glucoză [7]. 

Sindromul carcinoid a fost descris prima dată în 1953, de două grupuri separate: 
Rosenbaum & colab. şi Isler şi Heldinger din Zurich. Pacienţii prezentaţi de aceştia aveau 
flush cutanat, tahicardie şi metastaze hepatice de la o tumoră carcinoidă ileală. În 1954, 
Waldenstrom şi Pernow au identificat 5-HT şi histamina în urina şi sângele unui pacient cu 
sindrom carcinoid. Ulterior, s-a descoperit că tumorile carcinoide ale tractului digestiv 
superior secretă 5-HT, histamină, 5-hidroxitriptofan şi kalikreină care eliberează bradikinină 
şi prostaglandine în sânge. Tumorile carcinoide ale tractului digestiv superior produc 
sindroame carcinoide atipice datorită diferiţilor hormoni pe care îi secretă. [1,8] 

În 1905, John Edkins a postulat mecanismul umoral al secreţiei acide a stomacului 
când a observat că denervarea gastrică produce scăderea secreţiei gastrice când bolul 
alimentar ajunge în stomac. El a observat, la câini, că extractele de mucoasă pilorică injectate 
intravenos determină creşterea secreţiei sucului gastric şi a denumit substanţa activă 
„gastrină”. În 1948, Morton Grossman a demonstrat că distensia porţiunii gastrice antrale 
cauzează secreţie acidă la nivelul porţiunii fundice a stomacului. În 1955, la Congresul 
Societăţii Americane de Chirurgie, Zollinger şi Ellison au descris doi pacienţi cu ulcere 
gastrice şi jejunale recurente, hipersecreţie acidă gastrică şi tumoră pancreatică a celulelor 
insulare non-beta. În 1959, Gregory şi Tracy au extras gastrina dintr-o tumoră pancreatică a 
celulelor insulare non-beta, la un pacient cu sindrom Zollinger-Ellison (ZES). [1,8] 

În 1964, Oberhelman a fost primul care a raportat un gastrinom la nivelul duodenului. 
Zollinger recomandă gastrectomia totală la aceşti pacienţi din cauza bolii ulceroase peptice 
severe, deoarece este singura procedură care poate controla hipersecreţia acidă. Această 
procedură chirurgicală a fost singura şansă a acestor pacienţi până în 1979, când aciditatea 
gastrică din ZES a putut fi efectiv controlată prin inhibitorii de pompă de protoni – 
omeprazol, pantoprazol etc. Următoarea metodă chirurgicală recomandată a fost rezecţia 
gastrinomului, care a fost curativă la 40% dintre pacienţii cu ZES sporadic, dar şi la câţiva 
pacienţi cu ZES în cadrul neoplaziei endocrine multiple (MEN-1). 

În 1958, Verner şi Morrison din Durham au raportat cazurile a doi pacienţi decedaţi 
care prezentau diaree severă, hipokalemie şi o tumoră pancreatică non-insulinosecretantă. În 
1970, Sami Said a izolat, la un pacient cu simptomatologie asemănătoare, un mic peptid, pe 
care l-a analizat, sintetizat şi l-a numit VIP (polipeptidul vasoactiv intestinal). [9] 

În 1922, John Murlin din New York a descoperit că extractele pancreatice pot cauza 
hiperglicemie în contrast cu acţiunea insulinei. El a numit acest nou hormon „glucagon” şi a 
emis ipoteza că acesta este secretat de celulele insulare alfa pancreatice. În 1953, el a 
identificat un peptid care este antagonist insulinei. Glucagonul este secretat ca răspuns la 
concentraţiile mici de glucoză, stimulează glicogenoliza şi gluconeogeneza, crescând 
nivelurile serice ale glucozei. În 1963, Roger Unger (Dallas) a identificat, la autopsie, 
glucagonul în patru extracte tumorale insulare pancreatice. Malcom McGavran este primul 
care descrie un pacient cu glucagonom. Acest pacient avea diabet zaharat, anemie, rush 
tegumentar, tumoră pancreatică şi metastaze hepatice. Hiram Polk a dezvoltat chirurgia 
acestor tumori şi a descoperit nivele mari ale glucagonului în tumoră şi în plasma pacienţilor. 
Descrierea completă a sindromului îi aparţine lui Mallison (Londra) care a raportat 9 cazuri şi 
a descris şi hipoaminoacidemia ca făcând parte din sindrom. [1] 
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În 1977, Larsson şi colab. au fost primii care au descris somatostatina ca inhibitor al 
secreţiei pancreatice [10]. Ulterior, Ganda a publicat cazul unui pacient colecistectomizat în 
antecedente şi care a suferit o duodenopancreatectomie cefalică tip Whipple pentru o tumoră 
pancreatică cefalică şi metastaze ganglionare limfatice. Sindromul complet al 
somatostatinomului a fost descris, în 1979, de Guenter Krejs şi colab. din Dallas care au 
întâlnit la 6 pacienţi triada: diabet zaharat, steatoree şi colelitiază. [1] 

 
NEOPLAZIILE ENDOCRINE MULTIPLE 
Tumorile endocrine multiple au fost descrise prima dată în 1903, de către Jakob 

Erdheim din Viena, care a găsit la autopsia unui pacient cu acromegalie, tumoră hipofizară, 
guşă nodulară, trei glande paratiroide hipertrofiate şi necroză pancreatică. Acesta este cel mai 
grav caz de tumori endocrine multiple, dar adevăratul sindrom nu a fost identificat decât în 
1953. Underdahl şi colab. de la Mayo Clinic au raportat 8 pacienţi cu „adenoame endocrine 
multiple”. Toţi pacienţii aveau tumori de paratiroidă, doi prezentau acromegalie, iar trei dintre 
ei aveau boală ulceroasă severă (probabil ZES). Autorii au introdus termenul de „adenoame 
endocrine multiple”, care ulterior a fost înlocuit cu „neoplazie endocrină multiplă” deoarece 
acest nume exprimă mult mai clar caracteristicele patologiei descoperite. În 1954, Paul 
Wermer din New York a pus bazele geneticii sindromului MEN-1, descriind transmiterea 
autosomal dominantă a acestuia. Zollinger şi Ellison au demonstrat clar că sindromul care le 
poartă numele este predominant în sindromul MEN-1. Wermer a raportat că 19 din 20 de 
pacienţi din studiul său aveau antecedente familiale de ZES. El a mai descris ca făcând parte 
din sindrom tumorile multiple lipomatoase şi carcinoidele gastro-intestinale. În 1964, Ballard 
şi colab din Detroit au făcut un studiu pe 85 de pacienţi cu MEN-1. Cea mai frecventă 
anomalie a fost hiperparatiroidismul primar (90%); tumora pancreatică a fost prezentă în 80% 
din cazuri şi tumora hipofizară la 66% dintre pacienţi. În 1997, Chandrasekharappa, folosind 
o tehnică de biologie moleculară de clonare, a descoperit gena implicată în sindromul MEN-1 
[1]. Ea este localizată pe cromozomul 11 şi a fost numită menina. Mutaţia este la nivelul 
exonului 10, (crs. 11) unde se găseşte gena care codează menina (proteină nucleară de 610 
aminoacizi care interacţionează cu factorul de transcripţie AP1, JunD, Smad3, NFkappaB 
[11]. Mutaţiile afectează întreaga secvenţă de codare, dar mai ales regiunile care 
interacţionează cu JunD, Smad3, NFKB. Deşi se considera că nu există corelaţii între genotip 
şi fenotipul MEN 1 studii recente au demonstrat asocierea hiperparatiroidismului izolat cu 
mutaţii „missense” (înlocuirea unui aminoacid cu altul) între exonii 3 şi 7 în porţiunea 
mijlocie a genei, iar mutaţiile tip „nonsense” (se introduce un codon stop) în regiunile N- şi 
C- terminale de la nivelul exonilor 2, 9, 10 se asociază cu malignitate crescută (Bartsch citat 
de Hessmann [12]). Wautot şi colab. [13] pe un studiu efectuat la 170 de familii cu MEN I a 
identificat 165 de mutaţii diferite ale genei meninei, până în prezent fiind raportate cca. 240 
de mutaţii; cele mai multe afectau domeniile din menină care interacţionează cu JunD 
(codonii 1-40, 139-242, 323-428), Smad3 (codonul 478) şi NFkappaB (codonii 276-479). 

În 1961, John Sipple (New York) a publicat cazul unui bărbat de 33 ani cu o tumoră 
malignă tiroidiană masivă, feocromocitom bilateral şi hiperplazie a glandelor paratiroide, 
descoperite la autopsie. El a mai identificat încă 5 pacienţi cu cancer tiroidian într-un studiu 
cu 537 de pacienţi cu feocromocitom. Incidenţa a fost de 1%, de 14 ori mai mare decât în 
populaţia generală [1]. În 1963, Preston Manning de la Mayo Clinic a identificat corect tipul 
de cancer tiroidian ca fiind carcinom medular care se dezvoltă din stroma amiloidă tiroidiană 
şi a descris o hiperplazie a paratiroidelor asociată. El a numit această asociere „sindromul 
Sipple”, nume care a persistat până în 1968, când Alton Steiner, care a studiat un număr de 
168 pacienţi înrudiţi, din care 25 aveau feocromocitom, 5 cancer medular tiroidian şi 2 
hiperplazie de paratiroide. Steiner a introdus termenul de MEN-2. De asemenea, Schimke şi 
colab. au raportat cazuri similare la pacienţi cu neurofibromatoză multiplă, carcinom medular 
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tiroidian şi apariţia unor tulburări caracteristice: anomalii osoase şi status marfanoid. Schimke 
a încadrat aceşti pacienţi în sindromul MEN-3. Mai mulţi pacienţi cu MEN-2 au fost descrişi 
de Sizemore, Carney şi colab. de la Mayo Clinic introducând termenul de MEN-2b, iar 
pacienţii descrişi de Steiner i-au încadrat ca având MEN-2a. Ambele au o transmitere 
autosomal dominantă. Calcitonina a fost identificată ca fiind markerul tumoral pentru 
carcinomul medular tiroidian. Pacienţii înrudiţi cu MEN-2a au fost descoperiţi urmărind 
nivelul bazal şi stimulat cu calciu şi pentagastrină al calcitoninei. Prin această tehnică se 
identifică precis carcinomul medular tiroidian, înainte de evidenţierea clinică a tumorii. În 
1995, Santoro a identificat gena al cărui defect determină apariţia MEN-2a şi MEN-2b, o 
oncogenă pe care a numit-o RET. Ea este responsabilă de activitatea tirozin kinazei 
membranare şi se găseşte pe cromosomul 10. Mutaţiile de la nivelul RET sunt implicate în 
apariţia ambelor sindroame. Mutaţii similare au fost descrise în carcinomul medular tiroidian 
familial, fără ca acesta să fie însoţit de alte tumori endocrine. Deoarece toţi pacienţii care au 
mutaţii vor dezvolta carcinom medular tiroidian, Wells a practicat tiroidectomia bazându-se 
numai pe identificarea mutaţiilor individuale prezente la pacienţii înrudiţi, care aveau MEN-
2a. Fiecare pacient a avut carcinom medular tiroidian sau hiperplazia celulelor C. Aceasta este 
prima dată când o procedură chirurgicală s-a bazat pe identificarea defectelor genetice. Doar 
MEN-2a şi MEN-2b pot fi tratate în acest mod, eventuale alte condiţii vor fi rezolvate similar 
[14]. 

 
CONCLUZII 
Istoria chirurgiei endocrine este relativ recentă, începând odată cu descoperirea 

glandelor şi hormonilor la începutul secolului XX. Theodore Kocher a câştigat premiul Nobel 
pentru dezvoltarea tehnicii meticuloase de tiroidectomie şi a cunoştinţelor despre 
tiroidectomia subtotală necesară în prevenţia hipotiroidiei. Majoritatea glandelor endocrine au 
fost identificate din punct de vedere anatomic în jurul anului 1900. Principalii hormoni au fost 
identificaţi prin extracţie chimică de la nivel glandular, după purificare şi sinteză. Sistemul 
glandular difuz al tractului digestiv nu a fost descris până în anii 1950, când majoritatea 
hormonilor au fost identificaţi. Chirurgia endocrină s-a dezvoltat în anii 1960, odată cu 
introducerea RIA, ceea ce a permis măsurarea precisă şi rapidă a circulaţiei hormonale şi 
diagnosticarea exactă a anomaliilor hormonale. Chirurgii au dezvoltat chirurgia endocrină 
studiind cu atenţie pacienţi deosebiţi, cu diferite sindroame endocrine şi familiile lor. Aceasta 
a ajutat la identificarea tumorilor şi caracterizarea variatelor funcţii ale hormonilor. S-au 
dezvoltat numeroase tehnici chirurgicale, s-au introdus chirurgia laparoscopică şi chirurgia 
robotică în excizia tumorilor endocrine, cu o mortalitate redusă şi avantajele chirurgiei minim 
invazive. Ultimele cercetări identifică schimbările genetice specifice ce apar în sindroamele şi 
tumorile endocrine. Aceste descoperiri pot schimba indicaţiile chirurgicale în funcţie de 
condiţiile specifice existente. 
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RESTITUIRI 
M.R. Diaconescu 

Clinica Chirurgie Spitalul C.F.R. Iaşi 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 

 
Valoarea şi prestigiul unei universităţi sunt conferite de profesorii şi în egală măsură 

de elevii acesteia, realizând împreună ŞCOALA MEDICALĂ cu performanţele diagnostice şi 
terapeutice dar şi cercetările, publicaţiile şi manifestările ştiinţifice de răsunet, titlurile şi 
premiile câştigate. În primul rând însă rămân oamenii ... 

Astfel numeroşi profesori şi absolventi ai universităţii noastre au contribuit plenar la 
dezvoltarea şi gloria unor institute surori din ţară: Bucureşti şi Timişoara iar în ultimii ani 
Craiova şi Constanţa. Pentru mulţi dintre aceştia însă perioada de formare şi chiar de apogeu 
profesional s-a desfăşurat pentru mulţi ani la Iaşi. Migraţia în sens invers, deşi valoroasă, este 
mult redusă numeric, puţini absolvenţi de valoare ai altor şcoli medicale stabilindu-se şi 
făcând carieră la Iaşi. 

Pentru a restabili unele adevăruri şi ierarhii inaugurăm prezentarea unor elemente 
biografice, date profesionale sau realizări deosebite ale unor chirurgi ieşeni de seamă ajunşi în 
culmea gloriei profesionale nu neaparat pe alte „meleaguri universitare”, unii dintre ei uitaţi 
chiar de noi ... 

 
Profesorul Dr. Theodor Burghele s-a născut la Iaşi la 12 februarie 
1905, într-o veche familie de boieri moldoveni; a fost absolvent al 
Liceului Internat şi al Facultăţii de Medicină din Iaşi, promoţia 
1929, cu teza de doctorat în medicină şi chirurgie intitulată 
„Splenomegalia micotică” pe care a efectuat-o ca „preparator al 
Clinicei I Chirurgie (actuala a III-a Chirurgie) sub conducerea 
maestrului său profesorul N. Hortolomei şi a prezentat-o în iunie 
1929 în faţa unui juriu format din profesorii N. Leon, M. Ciucă şi 
conferenţiarul docent I. Bălteanu”. 

Lucrarea se citeşte cu interes şi astazi deşi tema aleasă se 
referă la un singur caz, o femeie în vârstă de 33 de ani din Tighina 
(!), pacientă a profesorului N. Hortolomei, spitalizată în Clinica I-a 

Chirurgicală la data de 26 martie 1928, prezentând „o tumoare în hipocondrul stâng şi o stare 
subicterică”. În continuare sunt expuse pe larg observaţia clinică, datele de laborator şi 
operaţia (efectuată magistral de profesorul Hortolomei), evoluţia postoperatorie, studiul 
histologic („făcut de domnul doctor Balan, şef de lucrări al laboratorului de anatomie 
patologică”) şi cel bacteriologic („efectuat de doamna doctor Maria Franche”). 

Impresionează extinsa şi meticuloasa prezentare a cazului specifică vremii, din păcate 
uitată în prezent şi de asemenea bogata documentare însumând 130 titluri (cu siguranţă 
parcurse!) din care autorul face o cuprinzătoare analiză a cazuisticii asemănătoare, discutând 
etiologia şi circumstantele patogenice în splenomicoze (Nanta, Pinoy, Gruny) dar şi aspectele 
morfologice susţinute de propria observaţie: splenomegalie cu noduli scleropigmentari Gandy 
– Gamna, recunoscând însă onest că îi lipsesc culturile pozitive şi inoculările la cobai. 

În capitolul dedicat tratamentului comentează pe baza experienţei autorilor consacraţi 
posibilităţile terapiei medicale cu preparate iodate, dar mai ales rolul şi efectele 
simptomatologice ale splenectomiei în aceste afecţiuni. 
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În afara documentării (cred că aproape exhaustivă în epocă) este de menţionat şi stilul 
extrem de atrăgător şi fluent, prevestind excepţionalele lucrări ulterioare, presărat de formulări 
ca „descripţie”, „frequent”, „observaţiune”, care adaugă savoare lucrării. 

Teza de doctorat a Prof. Dr. Th. Burghele 
Splenomegalia micotică - 1929 

Aş vrea să subliniez corectitudinea şi respectul cu care autorul menţionează numele 
celor care au contribuit la diagnosticul şi tratamentul acestui caz şi implicit în realizarea 
lucrǎrii. Mulţumirile se adreseaza unor profesori şi colegi care au contribuit la formarea sa, în 
frunte cu Nicolae Hortolomei „profesorul şi omul la a cărei ştiinţă a apelat de atâtea ori”, lista 
continuând cu nume celebre în epocă sau mai târziu – profesorii M. Ciucă,  
N. Leon, Gr.T. Popa, I. Bălteanu dar şi cu doamna şi doctorul Buţureanu, doctorii Balan, 
Franche, Aburel, Falcoianu, Râbacov şi Gracosky – pe toţi asigurându-i de preţuirea sa. 
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TUMORI CARCINOIDE 
Viorica Vidu 

Editura BIC ALL Bucureşti, 2004, 192 pagini, ISBN 973-571-470-1 
 

 
Tumorile carcinoide reprezintă un 

subiect controversat şi relativ puţin abordat de 
literatura de specialitate. 

Deşi prima descriere a unei tumori 
carcinoide datează de peste un secol (Von 
Merling, 1838), această patologie constituie şi 
în prezent o provocare pentru medicina actuală. 
Monografia D-nei dr. Viorica Vidu constituie 
pe drept cuvânt un eveniment editorial în 
publicistica medicală din ţara noastră, 
succedând altor autori preocupaţi de acest 
domeniu distinct al neoplaziilor: I. Făgărăşanu, 
I. Popescu, D. Burlui, D. Setlacec, E. Proca, V. 
Mangiulea etc. 

Lucrarea reprezintă rezultatul unei 
preocupări ştiinţifice focalizate pe studiul 
tumorilor carcinoide, preocupare concretizată 
firesc într-o teză de doctorat. În cele 184 de 
pagini ale monografiei regăsim - pe lângă 
datele din literatură susţinute de 317 titluri 
bibliografice – şi rezultatele experienţei proprii 
a autoarei, aceasta studiind în premieră în 

România aspectele imunologice din tumorile carcinoide (antigenul HLA, studiul citogenetic 
efectuat din limfocite, testarea unor markei tumorali). 

Pe structura a 15 capitole sunt oferite informaţii detaliate despre tumorile carcinoide. 
După un scurt istoric este precizat cadrul nosologic insistându-se asupra leziunilor 

asociate şi sistemului APUD. Al patrulea capitol este consacrat clasificării tumorilor 
carcinoide, pornind de la primele clasificări embriologice şi până la cele moderne, patogenice. 

În capitolul despre etiopatogenia tumorilor carcinoide sunt redate noţiuni generale de 
etiologie, spectrul hormonal al carcinoidelor, fiziopatologia sindromului carcinoid, 
determinismul genetic al acestor tumori rare şi aspectele imunologice. 

Un capitol important al cărţii se referă la anatomia patologică a tumorilor carcinoide, 
privind atât aspectele macroscopice, metode de evidenţiere, cât mai ales aspectele 
microscopice ultrastructurale ce constituie elemente de stadializare a tumorilor carcinoide. 

În capitolul VII este descris sindromul carcinoid şi simptomatologia carcinoidelor în 
funcţie de topografie. 

Explorările paraclinice sunt prezentate în detaliu în capitolul VIII: biochimice, RIA, 
testele de stimulare, explorări imagistice. Problemele de diagnostic pozitiv şi diferenţial sunt 
dezbătute în capitolul IX. Următorul capitol se referă la evoluţia şi complicaţiile tumorilor 
carcinoide, iar capitolul XI detaliază circumstanţele de descoperire a tumorilor carcinoide. 

Ultimele capitole abordează probleme de anestezie în sindromul carcinoid, tratamentul 
chirurgical al tumorilor carcinoide care se înscrie ca un element principal în managementul 
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multidisciplinar al tumorilor carcinoide, alături de radioterapie, imunoterapie şi tratamentul cu 
sandostatin. 

În final sunt prezentate prognosticul, supravieţuirea şi mortalitatea determinată de 
tumorile carcinoide. Într-un stil clar şi concis sunt exprimate problemele particulare pe care le 
ridică aceşti pacienţi în special în ceea ce priveşte riscul anestezico-chirurgical. 

Finalul cărţii este rezervat unor concluzii valoroase care ar putea căpăta caracter de 
axiome ce trebuie respectate atunci când ne confruntăm cu această patologie rară. 

Prin acest demers, D-na dr. Viroica Vidu, medic primar chirurg şi cercetător la 
Institutul Clinic Fundeni, ocupă un loc de onoare în rândul autorilor de carte medicală, 
datorită atât prezentării deosebite, cât şi problematicii abordate. 

 
Dr. C.N. Neacşu, Prof. Dr. E. Târcoveanu 
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HEMORAGIA DIGESTIVĂ SUPERIOARĂ 
Cristina Cijevschi Prelipcean, Ioan Sporea 

Editura Mirton, Timişoara 2004, 138 pagini, ISBN 973-661-404-2 
 

 Hemoragiile digestive superioare 
reprezintă o patologie cu care ne 
confruntăm frecvent în practica medicală, 
dar dezvoltarea remarcabilă a metodelor 
nechirurgicale de investigaţie şi tratament 
impune stabilirea unor coordonate care să 
ghideze conduita de urmat în situaţiile 
deseori dramatice în care se prezintă 
pacienţii cu leziuni hemoragice ale tubului 
digestiv. Acest deziderat este atins de 
această monografie rezultată din 
colaborarea dintre două personalităţi ale 
gastroenterologiei, ce reprezintă două 
centre universitare de prestigiu din ţara 
noastră. 
 D-na Prof. Dr. Cristina Cijevschi 
Prelipcean de la Institutul de 
Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi şi D-
nul Prof. Dr. Ioan Sporea, Şeful Clinicii de 
Gastroenterologie de la U.M.F. Timişoara, 
ne oferă în cele 140 de pagini ale cărţii un 
standard de diagnostic şi tratament al 
hemoragiilor digestive superioare, 

exprimat într-o formă concisă şi neechivocă, subordonat principiului de eficienţă şi rapiditate 
a deciziei, absolut necesar celor ce se confruntă cu această patologie. 

Concepută sub forma unui ghid de diagnostic şi tratament al hemoragiei digestive 
superioare format dintr-un material scris de tip clasic cât şi un CD cu imagini sugestive cartea 
se dovedeşte a fi extrem de utilă nu numai specialistului gastroenterolog dar mai ales 
rezidentului, studentului şi tânărului medic, fascinat de această specialitate „vedetă” a 
medicinii moderne. 

Cartea începe cu un capitol important pentru medicii confruntaţi cu urgenţe medico-
chirurgicale – „Sfaturi practice în faţa unui pacient cu hemoragie digestivă superioară”.  

Un volum apreciabil din carte este acordat hemoragiei digestive superioare non-
variceale, în care sunt dezbătute cu claritate etiologia, aprecierea severităţii hemoragiei, 
factorii predictivi endoscopici ai recidivei hemoragice şi mai ales realizarea hemostazei prin 
tehnici endoscopice (injectarea de substanţe vasoconstrictoare şi/ sau sclerozante, electro-, 
termo-, foto-coagularea, metode mecanice). Capitolul se încheie cu terapia medicamentoasă 
adjuvantă şi endoscopia de control. În continuare pe lângă diagnosticul şi tratamentul 
endoscopic al ulcerului peptic hemoragic se discută şi celelalte cauze non-variceale: 
sindromul Mallory-Weiss, exulceraţia simplex, hemoragiile digestive superioare din patologia 
vasculară, hemobilia etc. 

Al patrulea capitol se referă la un subiect de mare actualitate: „Diagnosticul şi 
hemostaza endoscopică în gastritele acute hemoragice”. 
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Capitolul cel mai important, care ridică şi cele mai mari probleme în practica medicală 
îl constituie hemoragia digestivă superioară din ciroza hepatică. Acesta este tratat pe larg şi 
sunt prezentate atât datele cele mai noi din literatura de specialitate cât şi cele rezultate din 
experienţa personală a autorilor. Capitolul se încheie cu recomandări practice despre 
managementul hemoragiei digestive superioare prin hipertensiune portală, pe cele trei niveluri 
de tratament: profilaxie primară, terapia hemoragiei active şi pofilaxia secundară. 

Monografia se încheie cu un capitol modern şi extrem de util pentru practica 
endoscopică: „Principii de diagnostic şi hemostază endoscopică în patologia iatrogenă”. 

Prezentată într-un format adecvat ghidurilor practice, comod de avut permanent la 
îndemână pentru orientare, lucrarea se adresează nu doar medicilor gastroenterologi, ci în 
egală măsură şi chirurgilor, autorii subliniind importanţa acestei colaborări interdisciplinare 
ce reprezintă de multe ori cheia succesului în tratamentul hemoragiilor digestive superioare. 

Bibliografia, foarte recentă, este redată la fiecare capitol  
Cartea răspunde unei necesităţi reale în condiţiile în care, alături de multe şi diverse 

monografii, sunt rare publicaţiile, care într-o formă sistematizată, să ofere oricând 
practicianului posibilitatea să găsească într-o formă sintetică, cu recomandări directe dintre 
cele mai actuale, răspunsuri şi indicaţii precise la multitudinea situaţiilor cu care se confruntă 

 
Prof. Dr. E. Târcoveanu. 
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PATOLOGIA PERITONEULUI 
Alina Pleşa 

Ed. Junimea Iaşi, 2005, 247 pagini, ISBN: 973-37-1050-4 
 
 

Sub egida prestigioasei edituri Junimea 
din Iaşi, a apărut „Patologia peritoneului”, 
monografie semnată de D-na dr. Alina Pleşa, 
medic primar medicină internă şi gastro-
enterologie, şef de lucrări la Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi. La 
realizarea acestui eveniment publicistic şi-a 
adus contribuţia şi D-na dr. Anca Isloi, medic 
primar anestezie-terapie intensivă la clinica de 
profil din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” Iaşi. 

Cartea suscită interesul prin subiectul 
abordat, patologia peritoneului fiind un 
domeniu cu care ne confruntăm frecvent în 
practica clinică. 

Pe parcursul a nouă capitole încadrate în 
248 de pagini în format academic, sunt expuse 
noţiunile de anatomie, fiziologie, fiziopatologie, 
precum şi entităţile clinice ce definesc patologia 
acestei seroase. Implicaţiile diagnostice şi 
terapeutice ale polimorfismului bolilor 
peritoneului sunt relevate într-o manieră 
concisă, cu aplicabilitate practică incontestabilă. 

Bogăţia informaţiilor oferite de text, este 
susţinută de imagini sugestive ale diferitelor aspecte anatomice şi lezionale. Astfel cartea 
devine odată în plus obiect de interes pentru chirurgi oferind repere vizuale uneori salutare în 
stabilirea diagnosticului macroscopic intraoperator al leziunilor peritoneale mai rar întâlnite. 

Deşi este un subiect abordat în majoritatea tratatelor de medicină internă şi chirurgie, 
autorii onorează cu succes dificila sarcină de a pune la punct aspectele actuale ale patologiei 
peritoneului, oferind cititorului plăcerea asimilării informaţiilor expuse. 

Lucrarea se adresează tuturor clinicienilor, indiferent de gradul profesional, fiind o 
achiziţie benefică pentru orice bibliotecă medicală. 

 
Dr. C.N. Neacşu 
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numărul 5, vol. 189, mai 2005 

www.americanjournalofsurgery.com
 
 

 
Presidential Address 
 
505 The Long Green Line 

Peston L. Carter 
 
Historical Talk 
 
509 Dr. Kenneth A. J. Mackenzie: Truly 

He Shone 
James C. Donald 

 
Scientific Papers 
 
512 Clinical Utility and Cost-effectiveness 

of Routine Preoperative Computed 
Tomography Scanning in Patients 
With Colon Cancer 
David C. Mauchley, Dana C. Lynge, Lorrie A. 

Langdale et al 
 

 
 

518 The Effect of Combat Rations on Bowel Habits in a Combat Environmeent 
Scott R. Steele, Philip S. Mullenix, Matthew J. Martin, and Ronald J. Place 
 

522 Examining the Learning Curve of Laparoscopic Fundoplications at an Urban 
Community Hospital 

Hamish Hwang, Laurence J, Turner, and N. Peter Blair 
 
527 Epidemiology, Presentation, Diagnosis, and Outcomes of Choledochal Cysts in 

Adults in an Urban Environment 
Kevin Wiseman, Andrzej K. Buczowski, Stephen W. Chung et al 
 

532 Treatment of  Nonadhesive Bowel Obstruction Following Gastric Bypass 
David Marc Lauter 

 
536 Common Channel Length Predicts Outcomes of Biliopancreatic Diversion Alone 

and With the Duodenal Switch Surgery 
Donald B. McConnell, Robert W. O'Rourke, Clifford Deveney 

 
Cu toate că bypassul gastric şi procedurile de banding, clasic sau laparoscopic sunt cele mai frecvente 

proceduri bariatrice folosite în SUA, mulţi pacienţi aleg chirurgia de malabsorbţie. În acest studiu autorii au 
evaluat trei grupuri de pacienţi în funcţie de lungimea ileonului terminal la nivelul căruia se efectuează derivaţia 
biliopancreatică. La 5 pacienţi s-a efectuat derivaţie biliopancreatică simplă, iar la 119 pacienţi  derivaţie 
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biliopancreatică cu închiderea bontului duodenal. Concluzia a fost că lungimea ileonului terminal nu trebuie să 
depăşească 100 cm pentru ca derivaţia biliopancreatică să contribuie cu succes la pierderea în greutate a 
pacienţilor. 

 
541 Factors Related to the Failure of Radiographic Recognition of Occult 
Posttraumatic Pneumothoraces 

Chad G. Ball, Andrew W. Kirkpatrick, Kevin B. Laupland et al 
 
547 The Effect of Obesity on Biompedance Cardiac Index  

Carlos V. R. Brown, Mattheq J. Martin, William C. Shoemaker et al 
 

552 Hepatitis C Infection Increases the Risk of New-Onset Diabetes After 
Transplation in Liver Allograft Recipients 

Jordana L. Soule, Ali J. Olyaei, Tobin A. Boslaugh et al 
 

558 Use of a Minimally Invasive Donor Nephrectomy Program to Select Technique 
for Live Donor Nephrectomy 

Anastasio Salazar, Ronald Pelletier, Serdar Yilmaz et al 
 

564 Supporting the Global war on Terror: A Tale of Two Campaigns Featuring the 
250th Forward Surgical Team (Airborne) 

Robert M. Rush, Jr., Neil R. Stockmaster, Harry K. Stinger et al 
 
571 A Population-Based Assessment of  Major Trauma in a Large Canadian Region 

Kevin B. Laupland, John B. Kortbeek, Christi Findlay, and S. Morad Hameed 
 

577 The Impact of an Interventional Vascular Speciality Team on Institutional 
Endovascular Aneurysm Repair Outcomes 

Philip S. Mullenix, Benjamin W. Starnes, Joseph a. Ronsivalle, Charles A. Andersen 
 
581 Adrenal Lesions Assessed in the Era of Laparoscopic Adrenalectomy: A Modern 

Day Series 
 J. Chaves-Rodrigues, Janice L. Pasieka 

 
587 Detecting and Defining hypothyroidism After Hemithyroidectom  

Hannah G. Piper, Samuel P. Bugins, Graeme E. Wilkins et al 
 
592 Can Cytology Accurately Predict Bening Follicular Nodules ? 

Jenni Smith, Rona E. Cheifetz, Nathan Schneidereit et al 
 

596 Selective Unilateral Parathyroid Exploration: An effective Treatment for 
Primary Hyperparathyroidism 

Christopher R. Baliski, James K. Steward, Donald W. Anderson et al 
 

În cazul adenoamelor paratiroidiene mediastinale solitare localizate, autorii recomandă abordul cervical 
în cazul adenoamelor situate în mediastinul superior şi abordul toracoscopic pentru adenoamele paratiroidiene 
situate în mediastinul mijlociu. 
 
601 One-Gland Exploration for Mediastinal Parathyroid Adenomas: Cervical and 

Thoracoscopic Approaches 
Rockson C. Liu, Mark E. Hill, John A. Ryan, Jr. 
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606 The Association of Cytokeratin-Only-Positive Sentinel Lymph Nodes and 
Subsequent Metastases in Breast Cancer  

 Philip S. Mullenix, Tommy A. Brown, Michael O. Meyers et al 
 
610 Risk Counseling and Management in Patient With Lobular Carcinoma In Situ 

Jennifer R. Garreau, Joanne Nelson, Regan Look et al 
 
616 Geographic Variation in Sentinel Node Adaptation by Practicing Surgeons in 

Oregon 
 Jennifer R. Garreau, Joanne Nelson, David Cook et al 
 
621 Breast Fine-Needle Aspirates With Scant Cellularity Are Clinically Useful 

John T. Vetto, Rodney F. Pommier, Richard L. Shih et al  
 
627 Combination Glutathione and Anthocyanins as an Alternativefor Skin Care 

During External-Beam Radiation 
 T. Miko Enomoto, Thomas Johnson, Noel Peterson et al 
 
632 Outcomes Following Resection of Invasive and Noninvasive Intraductal Papillary 

Mucinous Neoplasms of the Pancreas 
 Keita Wada, Richard A. Koayrek, L. William Traverso 

 
Neoplasmul mucinos papilar intraductal (IPMN) a fost clasificat în 1996, iar incidenţa lui este în 

continuă creştere. 18-25% dintre leziuni sunt descoperite incidental. Se crede că IPMN este un adenom în 
secvenţa cancerului. Deşi în acest studiu nu a fost observat există totuşi o diferenţă de vârstă 5-6 ani între boala 
non-invazivă şi cea invazivă. La Virginia Mason Medical Center autorii au efectuat un studiu pe 100 de cazuri de 
IPMN care au fost rezecate. S-a efectuat o comparaţie a supravieţuirii între 3 grupuri: IPMN non-invaziv (n=75), 
IPMN invaziv (n=25), adenocarcinom ductal invaziv (n=24). Pentru IPMN invaziv s-a stabilit mai târziu 
stadializarea TNM. Supravieţuirea la 5 ani a fost semnificativ mai bună pentru grupul IPMN non-invaziv (100%) 
decât grupul IPMN invaziv(46%). Recidiva tumorală a fost rară în cazul IPMN non-invaziv (1,3% IPMN 
benigne). Recidiva în grupul IPMN invaziv a fost de 46%. În subgrupul cu stadiul I de boală recidiva malignităţii 
a fost de 25%. Curba supravieţuirii pe stadii nu a fost diferită între IPMN invaziv şi adenocarcinomul ductal. În 
acest studiu ca factori predictivi s-au folosit: mărimea tumorii, afectarea ductului principal versus afectarea 
ramificaţiilor acestuia, nivelul CA 19-9, nivelul ACE în sucul pancreatic. Mulţi autori folosesc aceste criterii şi 
recomandă, o parte observaţie nonoperatorie, iar alţii rezecţie conservatoare (rezecţie pancreatică prezervatoare 
de organ). Rata de supravieţuire la 2 şi 5 ani este de 100% pentru leziunile non invazive şi de 46% pentru cele 
invazive similar cu rezultatele obţinute la Johns Hopkins Hospital sau în studiile multicentrice din Franţa. 
Massachusetts General Hospital, Memorial Sloan-Kettering şi japonezii raportează o supravieţuire la 5 ani în 
cazul IPMN invaziv de 60%.  

Autorii concluzioneză că toţi pacienţii cu IPMN trebuie să beneficieze de rezecţie pancreatică din trei 
motive: primul că nu se poate şti decât după rezecţie prezenţa invaziei; al doilea că IPMN descoperit chiar dacă 
este benign va evolua spre IPMN invaziv; şi al treilea motiv este că tratamentul optim pentru IPMN invaziv este 
rezecţia pancreatică. 

 
638 Letter to the Editor 
 

Dr. A. Vasilescu 
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www.journalacs.org ; http//jacscme.facs.org. 
 

 
Centennial Perspectives 
 
643 Intraabdominal and Postoperative 
Peritoneal Adhesions 
 Harold Ellis, CBE, FACS (Hon), FRCS 
 

Odată cu introducerea anesteziei şi antisepticelor în 
chirurgie, laparotomia a devenit o procedură sigură în anii 
1880, descoperindu-se aderenţele intraabdominale, care până 
la acea dată erau un fenomen neobişnuit şi neinteresant 
pentru chirurgi, dovadă stând faptul că nu există nici o 
referire la aderenţele intraabdominale în tratatele 
chirurgicale ale vremii. 

În contrast aderenţele intraperitonele după boli 
inflamatorii au fost descoperite la autopsie. Thomas 
Hodgkin, în 1836, descrie un caz de abdomen încâlcit la un 
pacient cu peritonită tuberculoasă şi tendinţa la formarea de 
aderenţe în pelvis la pacienţi cu sepsis pelvic. 

Primul caz de ocluzie aderenţială postoperatorie a fost 
descris de Thomas Bryant, de la Guy Hospital din Londra în 
anul 1872. El a descris un caz fatal de ocluzie a  intestinului 
subţire datorită unor aderenţe formate după rezecţia unui 
chist ovarian. 

Încă de la începutul secolul XX  se depun eforturi importante pentru prevenirea formării aderenţelor 
postoperatorii, actualmente existând sute de studii clinice şi de laborator care au studiat diferite aspecte ale 
acestei probleme, care acum reprezintă o graniţă considerabilă a serviciilor noastre de sănătate. 

Tentativele de prevenire a aderenţelor postoperatorii pot fi clasificate în: 
A. Prevenirea depozitării fibrinei – citrat, heparină, trombostop 
B. Suprimarea exudatelor de fibrină – soluţii saline, dextroză hipertonă, activatorul tisular al 

plasminogenului 
C. Liza chirurgicală a aderenţelor şi prevenirea formării acestora folosind diferite substanţe (ex. 

icodextrin – previne aderenţele după operaţiile ginecologice laparoscopice) 
D. Inhibarea proliferării fibroblastice – antihistaminice şi steroizi (topic şi sistemic) 
Actualmente există numeroase studii statistice, trialuri randomizate prospective dublu-oarbe, dar este 

greu de tras o concluzie care să fie acceptată de editorii Journal of the American College of Surgeons. 
 
646 Etiology and Treatement of Varicose Ulcer of the Leg 

Robert L Kistner, MD 
 
Scudder Oration on Trauma 
 
648 Changes in the Management of  Injuries to the Liver and Spleen 
  J David Richardson, MD, FACS 
 
Original Scientific Articles 
 
670 Impact of Work-Hour Restriction on Resident’Operative Volume on a 
Subspecialty Surgical Service 

 359 

http://www.journalacs.org/


Noutati Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2005, Vol. 1, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341] 

  Ariel U Spencer, MD, FACS 
 
677 Does Surgeon Frustration and Satisfaction with the Operation Predict Outcomes 

of Open or Laparoscopic Inguinal Hernia Repair? 
Haytham MA Kaafarani, MD, Kamal MF Itani, MD, FACS, Anita Giobbe-Hurder, MS et al. 
 

684 Perceptions and Predictors of Surgeon Satisfaction: A Survey of Spouses of 
Academic Surgeons 
  Lillian S Kao, MD, FACS, Erik B Wilson, MD, FACS, Kimberly D Anderson, PhD 
 
691 Characterization of Human Nasal Septal Chondrocytes Cultured in Alginate 
  Stanley H Chia, MD, Mark R Homicz, MD, Barbara L Schumacher, BS et al. 
 
705 GATA – 3 Expression as a Predictor of Hormone Response in Breast Cancer 
  Purvi Parikh, MD, Juan P Palazzo, MD, Lewis J Rose, MD et al. 
 
711 Fusion of the Planes of the Liver: An Anatomic Entity Merging the Midplane and 

the Left Intersectional Plane 
  Eric Savier, MD, Jacques Taboury, MD, Olivier Lucidarme, MD, PhD et al. 
 
720 Do Bone Marrow Micrometastases Correlate with Sentinel Lymph Node 

Metastases in Breast Cancer Patients?  
  Susan M Trocciola, MD, Syed Hoda, MD, Michael P Osborne, MD, FACS et al. 
 
727 Cystadenoma and Cystadenocarcinoma of the Liver: A Single Center Experience 
  David P Vogt, MD, FACS, J Michael Henderson, MD, FRCS, Elaine Chmielewski, RN 
 

S-a efectuat un studiu retrospectiv pe 18 chistadenoame şi 4 chistadenocarcinoame tratate în Cleveland 
Clinic între 1985-2002.Chistadenoamele şi chistadenocarcinoamele biliare reprezintă aproximativ 5% din totalul 
tumorilor chistice ale ficatului, fiind tumori neobişnuite şi care sunt de multe ori incorect diagnosticate ca simple 
chisturi. Chistadenoamele pot fi diagnosticate preoperator prin descoperirea în cadrul explorărilor imagistice a 
unui sept intern. Biopsia intraoperatorie şi examenul extemporaneu sunt obligatorii dar nu au o acurateţe de 
100%. Este necesar să se efectueze o rezecţie completă a chistadenomului pentru că acesta poate recidiva şi mai 
important există posibilitatea transformării maligne. La cei 18 pacienţi s-a efectuat enucleerea chistadenomului 
sau rezecţie hepatică, niciunul nu a recidivat la 37 de luni.Chistadenocarcinoamele sunt foarte rare. Tratamentul 
lor constă în rezecţie hepatică, dar acestea recidivează într-o perioadă scurtă de timp. Din cei 4 pacienţi, 2 au 
decedat prin boală metastatică la 6, respectiv 12 luni, unul este în viaţă disease-free la 16 ani, iar ultimul este în 
viaţă la 10 ani postoperator dar cu boală metastatică prezentă.  
 
734 Safety of Carotid Endarterectomy in 2,443 Elderly Patients: Lessons from 

Nonagenarians – Are We Pushing the Limit? 
  Desarom Teso, MD, Randolph E Edwards, MD, Jared C Frattini, MD, et al 
 
Consensus Statement 
 

742 Use of Magnetic Resonance Imaging in Breast Oncology 
 

What’s New in Surgery 
 
743 What’s New in Cardiac Surgery 
  David A Fullerton, MD, FACS 
 
755 What’s New in General Surgery: Cricat Care and Trauma 
  Lena M Napolitano, MD, FACS, FCCP, FCCM 
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Symposium  
 
766 Introduction : Symposium on Surgery in the Elderly Patient, Part 2 

James C Thompson, MD, FACS 
 

767 Postoperative Delirium in the Older Patient 
Luis F Amador, MD, James S Goodwin, MD 
 

774 Common Orthopaedic Probems in the Elderly Patient 
Michael J Grecula, MD, Mabel E Caban, MD 
 

784 Anesthetic Pitfalls in the Elderly Patient 
Donald S Prough, MD 
 

    Collective Review 
 

795 Schistosomal Portal Hyptertension 
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