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Importanţa intervenţiei chirurgicale ca act de agresiune dirijată asupra organismului uman, 
parte integrantă din arsenalul terapeutic, implică din ce în ce mai mult responsabilităţi foarte mari. 
De aceea, pregătirea rezidenţilor în specialităţile chirurgicale este esenţială pentru viitorul acestor 
specialităţi şi trebuie privită cu toată responsabilitatea, întocmai ca şi pregătirea piloţilor de pe 
avioanele de luptă. Acest proces complex, în continuă schimbare, în concordanţă cu noile achiziţii 
în domeniul chirurgical (transplant, chirurgie minim-invazivă, chirurgie robotică, tele-chirurgie) nu 
poate fi lăsat la voia întâmplării. 

Nu mai este de mult timp acceptat, nici economic eficient să antrenezi chirurgi folosind 
tipare învechite. Aceste idei inovatoare de schimbare fac necesară dezvoltarea unor noi soluţii, 
integratoare, pentru a păstra forţa de muncă înalt calificată în sistemul îngrijirilor pentru sănătate, 
forţă care să-şi asume mari responsabilităţi şi care este necesară pentru reconfigurarea viitoarelor 
servicii chirurgicale. 

Ţinta programului de pregătire a rezidenţilor în chirurgie este de a produce competenţe 
profesionale, de a evalua cunoştinţele teoretice şi tehnice, deci a abilităţilor practice. Chirurgii se 
confruntă cu creşterea presiunii dinăuntrul şi dinafara sistemului pentru a clarifica nivelurile de 
competenţă în practica medicală. 

Pentru a obţine competenţe se poate apela la orice mijloc de pregătire, după definirea 
curriculei de pregătire din specialităţile chirurgicale. Evaluarea abilităţii se efectuează la intervale 
regulate de timp folosind instrumente de măsură sigure şi solide (teste grilă, prezentări de cazuri 
clinice, examen pe simulatoare etc.). Îndeplinirea cu succes a evaluării, autorizează instructorul – în 
conformitate cu progresul realizat de rezident – să treacă la următorul stadiu al programului; 
eventuala ratare/absenţă va impune repetarea întregului modul de pregătire, urmată de reevaluare.  

Pregătirea „pas cu pas” a rezidentului de chirurgie trebuie să înceapă în laboratorul de 
chirurgie experimentală şi simulare, utilizând instrumente şi modele sintetice, ţesuturi animale şi 
simularea virtuală a realităţii (simulatoarele de laparoscopie MIST-VR, LAPSIM - Surgical 
Science). Şedinţele ar trebui corelate cu nivelul cursanţilor şi cu aptitudinile atât ale cursanţilor, cât 
şi ale îndrumătorilor.  

Rezultatele acestor şedinţe nu ar trebui raportate exclusiv la performanţele chirurgilor cu 
experienţă, ci adaptate teoriilor educaţionale (progres de etapă). În plus, aceste şedinţe trebuie să fie, 
integral şi obligatoriu, fascicule ale programului de pregătire. Rezidenţii din primii ani ar trebui să 
frecventeze cel puţin o dată pe săptămână laboratorul de chirurgie experimentală şi simulare, iar 
seniorii au nevoie de mai multe şedinţe focalizate. Acest program ar trebui cuplat cu şedinţe de 
antrenament în sala de operaţie, preferabil cu acelaşi instructor de la laborator. Etapele operatorii 
sunt planificate în funcţie de complexitate şi nivelul de pregătire teoretică şi practică a rezidentului. 

Planificarea stagiilor de pregătire este dependentă de evaluarea cunoştinţelor teoretice şi a 
abilităţilor practice. Au fost descrise numeroase metode de măsurare a dexterităţii chirurgicale în 
literatura chirurgicală de specialitate, deşi nici una nu este folosită curent în evaluarea pregătirii 
chirurgicale. Se pune problema şi a costurilor instrumentelor de evaluare, deşi simulatoarele şi-au 
demonstrat eficienţa în evaluarea obiectivelor primare ale laparoscopiei. Antrenamentul pe 
simulatoare are numeroase beneficii în evaluarea situaţiilor standard şi a complicaţiilor într-un 
mediu calm şi netensionat. 

Dezvoltarea programelor pentru operaţiile simulate, similar celor utilizate de către militari în 
pregătirea situaţiilor conflictuale, poate fi aplicată şi în antrenamentul chirurgilor într-un mediu 
virtual. Prezenţa întregii echipe operatorii poate permite evaluarea abilităţilor echipei, iar 
introducerea unor scenarii de criză conduce la evaluarea judecăţii şi cunoştinţelor rezidenţilor. 
Acestea ar trebui utilizate la sfârşitul fiecărei perioade de pregătire, inclusiv evaluarea situaţiilor de 
criză pentru confirmarea progresului şi trecerea la următorul stadiu/etapă a programului.  
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În acest moment, curricula de bază ne conduce către dezvoltarea competenţelor tehnice 
chirurgicale şi ne reconfirmă importanţa educaţiei chirurgicale continue de lungă durată. Se pune, 
deci, accentul pe învăţare, în raport cu nenumăratele ore petrecute în mediul spitalicesc.  

În situaţia în care rezidenţii doresc să părăsească programul într-o fază incipientă, ei pot fi 
orientaţi spre practica medicală ambulatorie sau spre un profil de medicină primară. Alteori, 
rezidenţii solicită o întrerupere de carieră şi apoi, la reîntoarcere, după verificarea competenţelor 
dobândite anterior, pot să progreseze urmând etapele restante ale pregătirii curriculare. 

Organizarea acestor programe de pregătire chirurgicală ar trebui să survină în cadrul unor 
proiecte naţionale, controlate de societatea ştiinţifică de profil, cu definiţii şi etape unanim acceptate 
de toate centrele universitare, integrate în programul de pregătire şi evaluare a competenţelor. 
Aceste programe pot asigura menţinerea standardelor de excelenţă.  

Frământat de aceste gânduri, am creat această revistă care să ajungă uşor la publicul ţintă – 
rezidentul în chirurgie – printr-o modalitate modernă şi gratuită, împărtăşind experienţa unor 
specialişti din cele mai frumoase domenii ale specializării chirurgicale. Configurarea revistei este 
oarecum clasică (editorial, articole de sinteză, prezentări schematice, articole originale, cazuri 
clinice, anatomie şi tehnici chirurgicale, istoria chirurgiei, recenzii şi noutăţi), dar conţine şi o 
rubrică de dialog cu cititorii. Revista îşi propune să apară trimestrial şi să publice cel puţin două 
articole ale unor autori din străinătate în fiecare număr. „Vizitatorul” poate asista la configurarea 
fiecărui număr care, odată finalizat, va fi arhivat la sfârşitul fiecărui an (volum).  

Această revistă apare ca o necesitate în condiţiile cerute de noile forme de pregătire a 
rezidenţilor în chirurgie şi se angajează să pună la dispoziţia tinerilor chirurgi din diverse 
specialităţi, cunoştinţele şi modelele de bază ale pregătirii lor ca specialişti pentru noul mileniu. 

 
 

Eugen Târcoveanu 
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La grand majorité des traumatismes hépatiques en France surviennent lors des contusions 

fermées de l’abdomen. Les progrès enregistrés dans les vingt dernières années, qui ont vu la 
mortalité globale diminuer de moitié, proviennent de plusieurs changements d’attitude. 

Tout d’abord, l’option non opératoire est privilégiée dans plus de 80 % des cas, grâce à une 
surveillance rapprochée et essentiellement clinique; et à l’appoint considérable de la 
tomodensitométrie et de l’embolisation artérielle: L’indication secondaire de laparatomie ou de 
laparoscopie doit être large, du fait que le blessée a été privé du bilan initial exhaustif à ventre 
ouvert. 

D’autre part, la technique à ventre ouvert de traitement des lésions hémorragiques actives est 
devenue  résolument conservatrice, dès que sont retrouvées des signes de gravité concernant les 
lésions du foie elles-mêmes ou l’état du blessé. Une réanimation très active et une radiologie 
interventionnelle agressive doivent s’intégrer dans ce type de prise en charge. La connaissance des 
hémorragies “non chirurgicales” dues à l’association acidose – hypothermie-coagulopathie a fait 
appliquer aux traumatismes fermés du foie le concept de laparotomie écourtée avec réintervention 
ultérieure . Le tamponnement périhépatique précocement décidé et correctement réalisé a constitué 
un progrès technique décisif dans ce cadre. 

 
Tableau I –Classification des lésions de l’ American Association for the Surgery of Trauma (AAST), dite de 

Moore 
 
Grade Hématome Fracture Lésion vasculaire 

I Sous- capsulaire < 10 % de la surface Capsulaire non hémorragique <1 
cm de profondeur  

II 
Sous – capsulaire entre 10 et 50 % de la 
surface  
Profondeur < 2 cm de diamètre   

Parenchymateuse de 1 à 3 cm de 
profondeur, <10 cm de longueur  

III 

Sous – capsulaire rompu 
hémorragiques, ou > 50 % de la surface 
, ou expansif 
Intraparenchymateux > 2 cm de 
diamètre ou expansif  

Parenchymateuse >3 cm de 
profondeur  

IV Parenchymateux rompu Parenchymateuse de 25 à 75% 
d’un lobe  

V  Parenchymateuse >75% d’un lobe 
Veine cave rétrohépatique 
ou veines sus-hépatiques 
centrales 

VI   Avulsion hépatique 
 

Lors d’une contusion abdominale, l’existence d’un traumatisme fermé du foie est une 
éventualité à la fois fréquente et potentiellement grave. Dans la majorité des traumatismes fermés 
du foie, 80% au moins, le traitement est non opératoire au prix d’une surveillance en milieu 
chirurgical. Chez les 20% restants, l’indication opératoire doit être prise sans atermoiement, parfois 
en extrême urgence, en utilisant les techniques adaptées aux paramètres vitaux du blessé. 

Une classification des lésions traumatiques du foie est importante non seulement pour 
évaluer les résultats de différentes méthodes de traitement ou pour comparer l’expérience d’équipes 
différentes, mais aussi pour mieux orienter les décisions thérapeutiques et surtout la surveillance. 
Mais l’i, portance des lésions associées dans le cadre d’un polytraumatisme et la gravité du 
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retentissement physiologique de ce dernier doivent également être chiffrées car elles sont largement 
corrélées aux résultats du traitement des traumatismes fermés du foie. 

Scores de gravité spécifiques: 
 AIS (Abbreviated Injury Score ) et ISS ( Injury Severity Score ) 

L’AIS et L’ISS ont été rédigés sous l’égide de l’American Association for Surgery of 
Trauma ( ASST ) et permettent d’établir une échelle de gravité d’ atteinte de chaque organe (OIS = 
Organ Injury Scaling). De ce fait, dans les publications anglo – saxonnes , cette classification est 
souvent dénommée AAST-OIS. 

L’AIS donne, pour chaque organe , une estimation de la gravité des lésions en attribuant des 
points: 1 - lésion mineure; 2 - lésion modérée; 3 - sévère sans menace vitale; 4 - sévère avec menace 
vitale; 5 - critique survie incertaine; 6 - lésion non viable. 

Calculé à partir de l’AIS, L’ISS est très pratique pour coter la gravité de l’ ensemble des 
lésions chez un polytraumatisé. Pour les auteurs américains , un score ISS de plus de 16 points 
impose la mutation dans un trauma center, et pour d’autre le seuil de gravité se situe au-dessus de 
20 points ou 25 points. 

 Score de gravité hépatique découlant de l’AIS 
Pour mesurer la gravité de l’atteinte hépatique, la classification AAST-OIS appliquée au 

foie a été utilisée par tous les traumatologues. En France, elle est généralement appelée 
classification de Moore (tableau I) (Moore était le responsable du comité chargé par l’ASST de la 
mise à jour de la classification). Cette classification grade les lésions hépatiques de I (lésions 
minimes) à VI (avulsion hépatique). Elle est en principe issue des constatations opératoires, et ne 
devrait concerner que les opérés, mais le raffinement des techniques de TDM, qui permettent en 
quelques minutes de fournir une représentation satisfaisante des atteintes hépatiques, ont amené 
Mirvis à établir une classification radiologique directement inspirée de celle de Moore (tableau II). 

 
Tableau II: 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 
 
 

Tableau III: Calcul du score Revised Trauma Score ( RTS ) 
 

Echelle 
Glasgow 

Tension 
artérielle 
systolique 

Fréquence 
respiratoire 

Score RTS 

13-15 >89 10-29 4 
9-12 76-89 >29 3 
6-8 50-75 6-9 2 
4-5 1-49 1-5 1 
3 0 0 0 

RTS = 0,9368 score de Glasgow + 0,7326 score de tension artérielle systolique + 
0,2908 score de fréquence respiratoire  

 
 Scores de gravité généraux 

Le score le plus utilisé pour décrire une population de patients ayant subi un traumatisme est 
le Revised Trauma Score (RTS), à ne pas confondre avec le Triage Revised Trauma Score (T-RTS) 
qui se calcule à partir des données à la première prise en charge. Le RTS est calcule à partir du 
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score neurologique de Glasgow et de deux constantes physiologiques (la pression artérielle 
systolique et la fréquence respiratoire), selon une formule mathématique (tableau III). 

Le RTS maximal est de 8, et plus le RTS est bas, plus le blessé est grave. Un score inférieur 
ou égal à 3 induit un risque de mortalité de 65% . 

Les scores de réanimation courants (l’IGS II ou Simplified Acute Physiology Score: SAPS 
II) sont également largement utilisés chez les traumatisés admis en réanimation. On considère qu’un 
traumatisé présentant un score IGS II supérieur à 30 présente un risque vital majeur. 
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FACTORS OF FAILURE FOR NONSURGICAL TREATMENT OF BLUNT LIVER AND SPLENIC TRAUMA 
(Abstract): A review of the literature describing the hepatic and splenic blunt trauma , indicates that as many as 67% of 
exploratory celiotomies, are reports as diagnostic. Avoiding unnecessary surgical procedure offers un attractive choice. 
Nevertheless, nonsurgical management should not bew considered unless the patient meets the following criteria: 1. 
hemodynamic stability, with or without minimal fluid resuscitation; 2. no demonstrable peritoneal signs on abdominal 
examination; and 3. the absence on computer tomography (CT scan) of any intraperitoneal or retroperitoneal injuries 
that require operative intervention. Although a patient could meet the above criteria, several additional factors can be 
used as predictors of failure of non surgical treatment. 
 
KEYWORDS: FACTORS OF FAILURE FOR NONSURGICAL TREATMENT, BLUNT TRAUMA, LIVER, 
SPLEEN 
Correspondence: Cr. Lupaşcu, Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu – Vl. Buţureanu”, B-dul Independentei, 1, Iasi 700111 
 
 
 

În ultimul deceniu, tratamentul conservator al traumatismelor închise ale ficatului şi splinei 
a fost foarte clar demonstrat de experienţa clinică, ca opţiune de sine stătătoare. Iniţial folosită cu 
succes la copii, ea a fost extinsă şi la adult. În literatura de specialitate, apare clar demonstrat că 2/3 
din pacienţii cu traumatisme splenice şi între 70% şi 90% din cei cu traumatisme ale ficatului, care 
sunt suficient de stabili hemodinamic pentru a li se face computer tomografie abdominală, nu 
necesită intervenţie chirurgicală. Totodată, s-a constatat că cca. 67% din laparotomiile exploratorii 
pentru traumatisme abdominale închise, se dovedesc a fi non-terapeutice, deşi se ştie că ele se 
însoţesc de o rată deloc neglijabilă a morbidităţii. Un rol absolut esenţial al adoptării acestei 
atitudini nechirurgicale, îl joacă marea dezvoltare a abilităţilor tehnice ale computer tomografiei 
(CT). Acesta este capabil să evalueze cu precizie ridicată severitatea leziunilor organelor 
parenchimatoase intra-abdominale şi alte eventuale leziuni asociate ale unor organe cavitare sau 
pancreasului, care ar putea necesita intervenţie chirurgicală. Conştient ca această atitudine 
conservatorie selectivă in traumatismele abdominale închise, este o abatere de la principiile clasice 
ale chirurgiei de urgenţă , mi-am propus să fac această trecere în revistă a literaturii axată pe această 
temă, cu scopul de a identifica factorii predictivi ai eşecului unei astfel de atitudine la pacienţii 
având leziuni traumatice hepatice şi splenice. 

Pentru a se încadra în această categorie, pacientul trebuie să îndeplinească următoarele 
criterii: 

1. stabilitate hemodinamică, cu sau fără necesar de aport parenteral de fluide; 
2. absenţa semnelor de peritonită la examenul clinic abdomenului; 
3. absenţa oricăror leziuni intra- sau retroperitoneale la CT, care să necesite o eventuală 

intervenţie chirurgicală.  
Date recente arată o extindere a acestei  atitudini conservatoare, chiar la unii pacienţi cu 

traumatisme abdominale, însoţite de traumatisme închise ale capului şi coloanei vertebrale. 
Pacienţii trebuiesc supravegheaţi în unitatea de terapie intensivă în primele 24 de ore, 

deoarece hemoragia, cea mai frecventă cauză a eşecului terapiei non-chirurgicale, poate reapărea în 
orice moment. În momentul părăsirii unităţii de terapie intensivă, pacientul va trebui monitorizat 
hemodinamic complet la fiecare 4-6 ore. 
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LEZIUNILE HEPATICE 
Din literatură, rezultă 4 factori de predicţie a eşecului tratamentului conservator: 

1. instabilitate hemodinamică; 
2. gradul traumatismului abdominal închis, după American Association for the Surgery of 
Trauma (AAST) [1-4]; 
3. marca (umbra) periportală; 
4. extravazarea produsului de contrast la CT. 

Instabilitatea hemodinamică, lipsa de răspuns la repleţia volemică,  recurenţa după o 
perioadă iniţială de stabilizare, sunt factori predictivi ai necesităţii intervenţiei chirurgicale sau a 
unei intervenţii angiografice. Pentru aceşti pacienţi, de regulă, necesitatea intervenţiei chirurgicale 
este imadiată. 

Iniţial, gradul traumatismului hepatic a fost considerat factor de predicţie a intervenţiei 
chirurgicale. De aceea, la început, doar pacienţii cu traumatisme hepatice închise de gr. I la III au 
fost trataţi de manieră non-chirurgicală. Ulterior, au apărut în diverse publicaţii şi pacienţi cu grad 
traumatic IV sau V. Cei mai mulţi dintre aceşti pacienţi, dacă sunt stabili hemodinamic, pot fi trataţi 
nechirurgical cu succes [1,4,5]. 

Marca (umbra) periportală vizibilă la CT, a fost de asemenea asociată unui eşec al 
tratamentului conservator [6,7]. Această marcă este considerată a fi dată de prezenţa sângelui în 
peretele portei şi a ramurilor sale, ceea ce reprezintă un factor de gravitate major. Mai recent, 
acestui factor i se acordă totuşi din ce în ce mai puţin credit. 

Extravazarea contrastului la CT, a fost asociată unei instabilităţi hemodinamice consecutive, 
datorate hemoragiei în desfăşurare, care frecvent conduce la decizia intervenţiei chirurgicale. 
Extravazarea contrastului la CT este o suprafaţă cu densitate crescută pe imaginile tomografice, 
după injectarea produsului de contrast, ceea ce corespunde în fapt unei sângerări arteriale hepatice. 
Multe serii publicate au demonstrat că acest factor este asociat frecvent eşecului tratamentului 
conservator [1,2]. 
 

LEZIUNILE SPLENICE 
În ceea ce priveşte splina, au fost raportaţi 6 factori predictivi de eşec al atitudini 

nonoperatorii în traumatismele închise splenice: instabilitate hemodinamică, patologie splenică 
preexistentă, vârstă peste 55 ani, gradul leziunii, importanţa hemoperitoneului şi pata de produs de 
contrast perisplenică la CT. Ca şi în cazul leziunilor hepatice, instabilitatea hemodinamică, lipsa de 
răspuns la terapia de supleere volemică, sunt factori de predicţie a deciziei de intervenţie 
chirurgicală. Pacienţii care traversează o scurtă perioadă de hipotensiune, care însă răspunde prompt 
la resuscitare şi nu repetă eoisodul, sunt buni candidaţi la terapia conservatoare [5], chiar dacă au 
peste 55 de ani. 

Traumatizaţii cu afectare splenică preexistentă, au fost consideraţi candidaţi nepotriviţi 
pentru management nechirurgical. Totuşi, Patcher şi colab [1], au reuşit tratamentul conservator în 
cazul a 15 pacienţi cu splenomegalie care au suferit traumatisme splenice. Mai mult decât atât, 
deoarece majoritatea pacienţilor aveau splenomegalii în cadrul unor infecţii HIV, autorii au 
argumentat că păstrarea splinei la aceşti indivizi imunocompromişi, reduce complicaţiile septice şi 
morbiditatea în general. 

În trecut, pacienţii de peste 55 de ani, cu leziuni splenice traumatice, erau consideraţi 
candidaţi incompatibili cu o atitudine conservatorie, datorită unei toleranţe mai reduse la efectele 
posttraumatice tardive. Mai mult, se credea că odată cu vârsta, se produce o fragilizare a capsulei 
splenice şi a parenchimului său. Totuşi, mai recent, s-a demonstrat ca riscul acestor pacienţi de a 
trebui operaţi în urgenţă, nu este mai ridicat decât a celor mai tineri. Tendinţa actuală este ca 
pacienţii de peste 55 de ani, cu leziuni splenice traumatice închise, să fie candidaţi la o atitudine pe 
cât posibil conservatoare. Spre deosebire însă de leziunile hepatice, în cazul leziunilor splenice, 
gradul AAST al traumatismului este constant corelat cu riscul de eşec al tratamentului conservator. 
Numeroase date din literatură argumentează ca riscul de eşec al tratamentului nechirurgical, este 
semnificativ mai mare pentru leziunile splenice de gr. AAST IV sau V, decât în cazul leziunilor de 
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grad AAST I la III. Concluziile actuale din literatură converg spre ideea că peste 50% din pacienţii 
cu leziune splenică de grad mare, pot fi trataţi nechirurgical. În fapt, se estimează că aceşti pacienţi 
au un risc mai mare de intervenţie chirurgicală la distanţă, decât cei cu leziuni de gradul I la III. 

În ceea ce priveşte volumul hemoperitoneului, el este considerat de asemenea un factor 
important de predicţie a tratamentului chirurgical. Totuşi, nu există în acest sens un consens absolut 
în ceea ce priveşte metodologia de apreciere a cantităţii hemoperitoneului, la CT. Majoritatea îl 
clasifică în minor, moderat sau important. Powell şi colab. [8], a apreciat rata de eşec al 
tratamenului conservator, respectiv la 13% pentru hemoperitoneu minim, 39% pentru 
hemoperitoneul moderat şi 89% pentru cel important. Se pare că totuşi, pentru moment, datele 
existente nu permit tragerea unor concluzii precise., deşi necesitatea intervenţiei chirurgicale este cu 
atât mai probabilă, cu cât hemoperitoneul este mai important cantitativ. 

În fine, prezenţa petei de contrast splenice la CT cu injecţie de contrast administrat 
intravenos, a fost clar argumentat de a fi un factor redutabil de predicţie a tratamentului chirurgical. 
Această noţiune, apreciată a fi o regiune circumscrisă, hiperdensă, corespunzătoare unei cantităţi de 
produs de contrast, este corelată cu un fals anevrism de ramuri intraparenchimatoase, ale arterei 
splenice. Multe serii au demonstrat în acest sens că acest ultim factor indică necesitatea intervenţiei 
chirurgicale [5,7]. 
 

CONCLUZII ŞI DISCUŢII 
Pacienţii cu leziuni hepatice şi splenice în cadrul unor traumatisme abdominale închise, care 

nu sunt stabili hemodinamic la prezentare şi care nu răspund la o minimă resuscitare, dezvoltând 
eventual o nouă perioadă de instabilitate, nu sunt candidaţi la un tratament conservator. De 
asemenea, dacă sunt identificate la CT extravazarea contrastului sau pata intrparenchimatoasă 
splenică de contrast, se impune pe mai departe , fie o procedură chirurgicală, fie una angiografică. 

Leziunile de gradul IV sau mai mare, însoţite de hemoperitoneu, cresc de asemenea riscul de 
eşec al tratamentului nechirurgical, la pacienţii cu leziuni splenice, deşi peste jumătate din ei pot fi 
totuşi trataţi conservator. Vârsta peste 55 ani şi patologia splenică preexistentă traumatismului, nu 
par a spori şansa unei intervenţii chirurgicale. 

Totuşi, exceptând factorul instabilitate hemodinamică sau prezenţa extravazării contrastului 
la CT, toţi ceilalţi factori predictivi menţionaţi mai sus, merită in continuare o mai aprofundată 
evaluare prospectivă. 
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ACUTE PANCREATITIS - THE SEVERE FORM (Abstract): Acute pancreatitis is an acute inflammatory 
disease. Frequently it is a challenging condition for the surgeon and for the intensive care physician, taking into account 
that etiology is sometimes obscure, the pathophysiology is complex and incompletely understood, the timing of surgical 
treatment is still under debate and the general treatment is mostly supportive. The incidence is about 30 – 50 / 100.000 / 
year. In 80% of cases the disease is associated with interstitial edema, mild infiltration with inflammatory cells and 
intra- or peripancreatic fat necrosis. Evolution is benign and self-limited with proper treatment. The severe form occurs 
less frequent (15 - 20%), results in long lasting hospitalization and is associated with high mortality (30 - 40%), due to 
infected necrosis and multiple organ failure. Alcoholism and biliary disease account for 80% of cases. Rare etiologies of 
disease include metabolic factors (hypercalcemia, hyperlipoproteinemia, drug ingestion), obstructive factors (abdominal 
tumors, trauma, endoscopic retrograde cholecistopancreatography, and s.o.), infections (viral, parasitic) and 
hemodynamic factors. Postoperative pancreatitis is a complication after major abdominal surgery (abdominal aorta 
aneurism repair, extensive upper abdominal surgery, hepatic or cardiac transplant, so.). The common 
pathophysiological mechanism is pancreatic hypoperfusion. Acute pancreatitis is not a stable disease, being 
characterized by time-dependent stages with specific morphologic and clinical patterns. The terminology used to 
designate these stages is stated in the Ulm classification. Since the consensus Conference in Atlanta (1992) the severe 
form of acute pancreatitis is defined by the presence of organ dysfunction/failure or by the presence of local 
complications. The initiating event is the premature zymogene activation and the impairment of the exocytosis process 
with local consequences (ongoing tissue necrosis) and general consequences (systemic inflammatory response). The 
inflammatory response is locally perpetuated by hypovolemia and pancreatic and intestinal hypoperfusion. The 
systemic inflammatory response is present in severe acute pancreatitis and along with tissue hypoperfusion promotes 
the development of multiple organ dysfunction/failure syndrome. The infection of the necrotic tissue occurs usually in 
the third week of evolution and is caused by enteric bacteria. The intestine plays a major role in the pathophysiology of 
acute pancreatitis. Diagnosis includes positive diagnosis, assessment of etiology and assessment of severity. Severity 
scoring systems, biological markers and imaging techniques are used to assess severity. The most used severity scoring 
systems are Ranson score, Imre score and Apache II score. TREATMENT: should be early instituted, aggressive, 
nonspecific, supportive and adapted to severity. Due to improvement in intensive care of severe forms, mortality 
decreased and the survival of fatal cases also increased (usual more than 3 weeks). 

CONCLUSIONS: In 80% of cases acute pancreatitis has a benign, self-limited evolution with favorable results 
of medical treatment. In 20% of cases systemic and/or local complication ensue – severe pancreatitis. Early recognition 
of severe forms is the cornerstone of therapeutic success. The patient should be admitted to Intensive Care Unit for 
clinical, laboratory and imaging monitoring and treatment. Early and aggressive correction of hypovolemia and 
hemodynamic optimization are crucial for initial survival. Infection prevention and control are crucial for later survival. 
Supportive therapy is essential for prevention/treatment of multiple organ dysfunction/failure syndrome. The surgical 
treatment should be performed in well defined circumstances with proper timing. Despite research mortality is still high 
(30-40%) and increases to 80% in case of infected necrosis. 

 
KEYWORDS: SEVERE PANCREATITIS, APACHE II SCORE, RANSON SCORE, SURGICAL TREATMENT IN 
PANCREATITIS 
Correspondence: Ioana Grigoraş, Clinica A.T.I. Spitalul “Sf. Spiridon” Iaşi, B-dul Independentei, 1, Iasi 700111 
 
 

INTRODUCERE 
Pancreatita acută este o entitate patologică, ce pune numeroase probleme de diagnostic şi 

tratament. În forma ei severă reprezintă o adevarată provocare pentru medicul de terapie intensivă, 
căci cauzele sunt multiple şi uneori obscure, fiziopatologia complexă şi incomplet descifrată, 
diagnosticul dificil, alegerea momentului optim al tratamentului chirurgical controversată, iar 
tratamentul este cel mai frecvent nespecific, de suport al diverselor sisteme şi organe. 

Pancreatita acută are o incidenţă de 30 - 50 cazuri/100.000 locuitori/an, incluzând toate 
formele [2]. 80% din cazuri au o evoluţie benignă, autolimitată. Din toate cazurile 15 - 20% 
evoluează sever către forma necrotico-hemoragică [1-3], generând o mortalitate de 30 - 40% [3]. 
Pacienţii cu forme severe de pancreatită acută au spitalizări îndelungate (săptamâni sau luni) în 
Terapia Intensivă şi decesul este prin necroză pancreatică infectată şi insuficienţe pluriviscerale. 
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ETIOLOGIE 
Pancreatita acută are numeroase cauze, cele mai frecvente fiind ingestia de alcool şi litiaza 

biliară, responsabile pentru aproximativ 80% din cazuri (tabelul I). 
 

Tabelul I: Factori etiologici ai pancreatitei acute 
 

factori metabolici  

ingestia de alcool 
hipercalcemia 
droguri (diuretice tiazidice, furosemid, 
acid etacrinic, tetraciclina, azatioprina, 
estrogenii, acid valproic etc.); 
Hiperlipidemia 

factori mecanici obstructivi  

litiaza biliară 
obstrucţia ansei aferente 
obstrucţia duodenală 
tumori periampulare 
ulcer duodenal 
pancreas divisum 
traumatismul pancreatic (contuzia 
abdominală, plăgi abdominale penetrante, 
pancreatita postoperatorie, după 
colangiografia retrogradă endoscopică) 

factori infectioşi 

parotidita epidemică 
infecţia cu virus Coxackie 
infecţia cu Micoplasma 
ascaridioza şi alte parazitoze 

factori idiopatici Familial 

hipoperfuzia pancreatică 

factori vasculari 
periarterita nodoasă şi alte colagenoze 
factori embolici 
stări de debit cardiac scăzut 

 
Indiferent de factorul cauzal, procesul fiziopatologic ce caracterizează pancreatita acută este 

comun tuturor formelor: activarea şi eliberarea enzimelor pancreatice cu răsunet local (distrucţie 
tisulară evolutivă) şi răsunet general (răspuns inflamator sistemic). 

O entitate patologică tot mai frecvent întâlnită în serviciile de Terapie Intensivă este 
pancreatita acută ce survine ca o complicaţie postoperatorie sau complicaţie a unei boli preexistente 
grave. Cauzele pancreatitei acute – complicaţie sunt: intervenţii chirurgicale abdominale majore, 
tratamentul chirurgical al anevrismului de aortă abdominală, transplantul renal, transplantul cardiac, 
transplantul hepatic, diverse forme de şoc. În toate aceste situaţii, numitorul comun patogenic este 
hipoperfuzia pancreatică.  

Recunoaşterea hipoperfuziei pancreatice ca mecanism patogenic este importantă nu numai 
pentru pancreatita acută postoperatorie, ci în toate formele de pancreatită acută. Hipoperfuzia 
pancreatică joacă un rol important în conversia formelor uşoare, autolimitate de pancreatită acută 
către formele severe, necrotico-hemoragice. Recunoaşterea acestui element patogenic are un impact 
clinic major, direcţionând terapia iniţială către o viguroasă corecţie a perfuziei tisulare. 

FORME CLINICE 
Evoluţia naturală a pancreatitei acute include mai multe forme clinice, fiecare cu trăsături 

specifice (clinice, fiziopatologice, radiologice, biochimice şi bacteriologice) necesitând tratament 
adaptat. Formele clinice de pancreatită acută şi incidenţa lor sunt redate în tabelul II (clasificarea 
Ulm, 1995). 

Tabelul II: Clasificarea formelor clinice de pancreatită acută (clasificarea Ulm) 
 

pancreatita interstiţială edematoasă 71% 
pancreatita necrotică 
necroză sterilă 
necroză infectată 

21% 
68% 
32% 

abcesul pancreatic 3% 
pseudochistul de pancreas 6% 
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Pancreatita edematoasă se caracterizează prin edem interstiţial şi necroză a grăsimii intra- şi 
peripancreatice. În majoritatea cazurilor este autolimitată şi are o evoluţie benignă cu tratament 
conservator. Pancreatita necrotică se caracterizează prin zone focale sau difuze de ţesut pancreatic 
devitalizat şi necroză extensivă a ţesutului gras retroperitoneal. Hemoragia este prezentă în grade 
variate. Infecţia necrozei apare în 30 - 70% din cazurile de pancreatită necrotică. Abcesul pancreatic 
apare ca o colecţie purulentă a lojei pancreatice, adesea cu fuzee. Elementul definitor este izolarea 
de germeni din lichidul abcesului. Caracteristic abcesului este prezenţa de puroi lichid ce poate fi 
drenat, spre deosebire de necroza infectată în care nu a apărut înca lichefierea ţesuturilor. 

Pseudochistul de pancreas, localizat în sau în jurul pancreasului are perete inflamator care îl 
individualizează faţă de ţesuturile din jur. De obicei, pseudochistul este o complicaţie tardivă a 
pancreatitei necrotice cu necroză sterilă. 

Din 1992 există un consens în ceea ce priveşte definirea formelor grave de pancreatită acută 
(tabelul III). Pancreatita acută severă este definită de prezenţa insuficienţei unui/mai multor 
organe/sisteme şi/sau de prezenţa complicaţiilor locale: necroza sterilă, necroza infectată, abcesul 
pancreatic sau pseudochistul de pancreas. 

 
Tabelul III: Pancreatita acută – forma severă (conferinţa de consens Atlanta 1992) 

 

Insuficienţa unui/mai multor organe şi sisteme  

Complicaţii locale 

necroza sterilă 
necroza infectată 
abcesul pancreatic 
pseudochistul de pancreas 

 
 
 

PANCREATITĂ ACUTĂ

Pancreatită acută 
edematoasă 

Pancreatită acută 
necrotică 

Rezoluţie fără 
complicaţii 

Necroză sterilă Necroză infectată

Pseudochist de 
pancreas Abces pancreatic 

Zilele 1-4 

Zilele 6-21 

Săpt. 4-7 

Fig. 1: Evoluţia temporală a pancreatitei acute (Berger, 1997) 

Debut 

 
EVOLUŢIA TEMPORALĂ A PANCREATITEI ACUTE 
Contrar opiniei clasice în care unele cazuri de pancreatită acută edematoasă evoluează 

ulterior spre necroză, astăzi se consideră pancreatita acută edematoasă şi pancreatita necrotică ca 
două entităţi mutual exclusive. Folosirea precoce a CT a demonstrat prezenţa necrozei pancreatice 
în primele 3 zile de la debut. 

În săptămâna 2 - 3, pancreatita acută edematoasă evoluează spre rezoluţie, în timp ce 
pancreatita necrotică evoluează ca necroză sterilă sau infectată. Necroza sterilă poate evolua spre 
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rezoluţie sau formare de pseudochist de pancreas. Necroza infectată poate evolua spre constituirea 
abcesului pancreatic. Infecţia apare cel mai frecvent cu germeni enterali E. coli, Klebsiella, 
Enteroccocus sp. şi este responsabilă pentru 80% din decese (fig. 1). 

 
FIZIOPATOLOGIE 
Pancreatita acută este iniţiată de activarea prematură a zimogenului în interiorul acinilor [1]. 

Colecistokinina, factor iniţiator al pancreatitei acute produce o modificare a citoscheletului celulei 
pancreatice cu blocarea exocitozei. Astfel rezultă o fuziune între granulele de zimogen cu grade 
diferite de maturitate şi/sau lizozomi [1]. Aceasta duce la activarea tripsinogenului la tripsină şi la 
activarea altor proteaze. Proteazele activate realizează peroxidarea lipidelor membranare, creând un 
stress oxidativ celular propice pentru activarea citosolică a factorului nuclear kB (NF-kB). Genele, a 
căror expresie e promovată de NF-kB, codifică proteine implicate în fiziopatologia sindromului de 
răspuns inflamator sistemic: citokine (IL-1, IL-6, IL-8), molecule de adeziune (ICAM-1), sintetaza 
oxidului nitric ş.a. [10]. 

Macrofagele activate, leucocitele activate si celulele endoteliale activate participă la 
eliberarea mediatorilor (citokine, factor activator plachetar, leucotriene, oxid nitric, radicali liberi de 
oxigen etc.) cu activarea în reţea a altor sisteme (complement, coagulare, sistem kininic) şi 
marginalizarea şi migrarea intratisulară a leucocitelor. Activarea sistemică a inflamaţiei 
caracterizează formele acute severe de pancreatită acută şi creează premisele sindromului de 
disfunctie pluriviscerală. Infecţia apare de obicei, după a 2-a săptămână de evoluţie [2] şi este 
guvernată de bacterii de origine enterică (tabelul IV). 

În fazele precoce ale pancreatitei acute există hipovolemie generată de tulburările de 
permeabilitate endotelială cu pierdere de lichid transcapilar şi de şuntul arterio-venos la nivel 
intestinal. Ischemia intestinală urmată de reperfuzie generează radicali liberi de oxigen, ce joacă un 
rol fiziopatologic central exacerbând leziunile tisulare şi disfuncţia organelor. 

Funcţia imună este grav alterată. În timp ce capacitatea generală de apărare este scăzută, 
fagocitele locale intestinale şi ţesutul limfoid asociat intestinului sunt hiperactivate, cu eliberare 
excesivă de citokine şi alţi mediatori, contribuind la cascada SIRS. 

 
Tabelul IV: Evoluţia pancreatitei acute severe 

 

Faza evolutivă Caracteristici clinice Caracteristici 
fiziopatologice 

Iniţial (zilele 4 – 10) Hipovolemie 
Disfuncţie/insuficienţă 
pulmonară, renală, digestivă 
Şoc circulator 

Mediatori proinflamatori în 
lichidele peripancreatice şi 
în circulaţia sistemică 

Tardiv (peste 2 
săptămâni) 

Complicaţii septice localae 
şi generale 

Translocaţie bacteriană în 
ţesut necrotic 

 
Motilitatea intestinală este scăzută (ileusul paralitic din pancreatită), permiţând înmulţirea 

bacteriilor enterice cu perturbări ale ecosistemului intestinal. Activarea lipazelor şi proteazelor 
bacteriene duce la modificări morfologice ale bacteriilor. Aceste modificări, în paralel cu modificări 
ale receptorilor de suprafaţă ai celulelor intestinale cresc aderenţa bacteriilor la mucoasă şi 
favorizează colonizarea intestinală intensă. 

Toate aceste fenomene generează disfuncţia barierei intestinale, crescând permeabilitatea 
intestinală şi permitând translocaţia bacteriană. Astfel bacterii enterice şi alţi produşi bacterieni trec 
bariera intestinală către ganglionii limfatici mezenterici şi circulaţia sistemică. 

Disfuncţia barierei intestinale coexistă cu disfuncţia endotelială intestinală. Endoteliul 
vascular la nivel intestinal suferă tulburări de permeabilitate cu exudare plasmatică şi edem tisular. 
Activarea celulelor endoteliale duce la sinteza şi eliberarea de citokine, leucotriene şi radicali liberi 
de oxigen. Creşte expresia moleculelor de adeziune, ceea ce determină marginalizarea şi aderenţa 
leucocitelor la endoteliu şi apoi, migrarea lor tisulară (fig. 2). 
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DIAGNOSTIC 
Diagnosticul pancreatitei acute cuprinde mai multe etape: diagnosticul pozitiv, diagnosticul 

etiologic şi diagnosticul de severitate. 
DIAGNOSTIC POZITIV 
Se bazează pe elemente clinice, de laborator şi radiologice. Semnele clinice cele mai 

constante, dar şi nespecifice sunt: dureri abdominale, greţuri, vărsături, febră, tulburări ale statusului 
mental, distensia abdominală, sensibilitate şi împăstare epigastrică, tranzit intestinal încetinit/oprit, 
icter, semne de hipovolemie. 

Testele de laborator ;I investiga’iile imagistice cu valoare diagnostică şi de pronostic în 
pancreatita acută sunt: 

1. amilazemia: introdusă de Elman în 1929, are şi azi utilitate clinică. Are valoare diagnostică 
atunci când este crescută de 3 ori normalul. Peste această valoare, amilazemia, comparativ cu alţi 
markeri biologici, oferă avantajul unui compromis între sensibilitate şi specificitate. Limitele 
dozării amilazemiei ca test diagnostic de pancreatită acută sunt: nivelurile sanguine modeste în 
cazul pancreatitei alcoolice, concentraţii ridicate doar în primele ore de la debut; la bolnavul cu 
internare tardivă, utilitatea testului este foarte scăzută. S-a demonstrat că 100% din pacienţii cu 
pancreatita acută au niveluri crescute ale amilazei serice în primele 24 ore de la debut, dar doar 
50% din pacienţi în ziua a 3-a de evoluţie şi mai puţin de 10% din pacienţi în ziua a 5-a de 
evoluţie a bolii [1]. De asemenea, amilazemia poate fi crescută şi în alte afecţiuni abdominale 
severe (ulcerul perforat, patologie biliară, ocluzia intestinală şi infarctul entero-mezenteric). 
2. amilazuria reflectă filtrarea glomerulară a amilazei serice crescute combinat cu scăderea 
reabsorbţiei tubulare în pancreatită. 
3. lipaza serică: este crescută constant şi valorile rămân crescute pentru mai multe zile; deci, 
este un test util în diagnosticul pancreatitei cu internare tardivă. 
4. Explorările imagistice (radiografia abdominală pe gol, ecografia abdominală, computer 
tomografia) fac parte obligatoriu din algoritmul de diagnostic al pancreatitei acute. 

 

Scăderea perfuziei 
sistemice şi 
intestinale 

Creşterea permeabilităţii 
barierei endoteliale şi a 

mucoasei epiteliale 

Tulburări ale sistemului 
reticulo-endotelial 

Tulburări ale 
motilităţii intestinale

Leziuni de ischemie-
reperfuzie intestinală 

Activarea macrofagelor 
intestinale 

Înmulţirea 
bacteriilor enterice

Modificări morfologice 

Colonizare bacteriană a 
mucoasei intestinale 

Eliberarea excesivă 
de mediatori 

DDiissffuunnccţţiiaa  bbaarriieerreeii  iinntteessttiinnaallee  
TTrraannssllooccaaţţiiaa  bbaacctteerriiaannăă  

Fig. 2: Mecanisme fiziopatologice în pancreatita acută (Andersson 2000) 
 

PPAANNCCRREEAATTIITTAA AACCUUTTĂĂ 
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Uneori, tabloul clinic şi paraclinic atipic, cu diagnostic incert obligă la intervenţie 
chirurgicală precoce. În aceste cazuri operaţia (lavajul peritoneal, celioscopia, laparotomia) nu are 
intenţii curative, ci diagnostice. 

DIAGNOSTIC ETIOLOGIC 
80% din pancreatitele acute au etiologie biliară sau alcoolică, restul cauzelor fiind rare. 
Diagnosticul etiologic al pancreatitelor de origine biliară are o importanţă particulară, pentru 

că impune o atitudine terapeutică (tratamentul cauzei), care instituit precoce poate ameliora 
semnificativ evoluţia ulterioară a bolii. În restul cauzelor tratamentul bolii nu diferă funcţie de 
etiologie. Se consideră că elementul diagnostic cel mai important în pancreatita biliară este 
ecografia abdominală. S-a observat o acurateţe mai mică a ecografiei în detectarea originii biliare 
comparativ cu determinări biochimice grupate de Blamey et al. într-un scor de risc (tabel V). Cea 
mai bună soluţie pentru diagnosticul etiologic este combinaţia dintre ecografie şi explorări de 
laborator, combinaţie ce oferă o acurateţe de 93%. 

 
Tabelul V: Scor de risc în pancreatita biliară (Blamey) 

 

Vârsta peste 50 ani  
Sex feminin  
Scor biochimic Fosfataza alcalină > 300 UI 

TGP > 100 UI 
Amilazemie > 4000 UI/L 

Ecografia abdominală  
 
DIAGNOSTIC DE SEVERITATE: 
Strategii noi de tratament în pancreatita acută formă severă dau bune rezultate cu condiţia 

introducerii lor precoce: internarea bolnavului în Terapie Intensivă, instituirea precoce a 
antibioprofilaxiei şi a nutriţiei enterale, tratamentul precoce cu lexipafant (antagonist al factorului 
de activare plachetară). De aceea, identificarea precoce a gradului de severitate este un factor cheie 
în abordul pancreatitelor acute. Aprecierea severităţii pancreatitei se face standardizat cu ajutorul 
scorurilor de severitate, a markerilor biologici şi a explorarilor imagistice. 

Scoruri de severitate: 
Scorul Ranson, introdus în 1974, este şi astăzi cel mai răspândit, cu toate că prezintă 

dezavantajul prea multor parametri şi a întârzierii cu 48 ore de la internare pentru calculare (tabelul 
VI). Scorul Imrie încearcă să depăşească aceste inconveniente (tabelul VII). 

 
Tabelul VI: Scorul Ranson 

 

La internare 

Vârsta > 65 ani 
Leucocitoză > 16.000/mmc 
TGP > 250 UI 
Glicemie > 10 mmoli/L 

La 48 ore 

Scăderea Ht peste 10% 
Creşterea ureei sanguine > 0,9 mmoli/L 
Ca seric < 2 mmoli/L 
PaO2 < 60 mmHg 
Deficit de baze > 4 mmoli/L 
Sechestrare lichidiană > 6L 

 
Tabelul VII: Scorul Imre 

 

Vârsta > 55 ani 
Albuminemia < 32 g/L 
Leucocitoză > 15.000/mmc 
LDH > 600 UI 
Glicemie > 10 mmoli/L 
Ca seric < 2 mmoli/L 
PaO2 < 60 mmHg 
Uree sanguină > 16 mmoli/L 
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Atât scorul Ranson cât şi scorul Imre au o excelentă valoare în aprecierea severităţii la valori 
extreme: sub 2 – evoluţie benignă, peste 6 – evoluţie severă. Între aceste valori, când aprecierea 
severităţii este dificilă valoarea predictivă a acestor scoruri este doar de 40 - 50%. S-a mai folosit în 
cuantificarea severităţii pancreatitei acute scorul APACHE II, scor de apreciere a severităţii 
bolnavilor internaţi în Terapie Intensivă (fig. 3). Scorul APACHE II are o mai bună sensibilitate 
decât scorul Ranson, dar utilizează prea multe variabile pentru a fi aplicate de rutină la toate 
cazurile de pancreatită acută (80% din cazuri au evoluţie benignă şi părăsesc spitalul în 5 - 10 zile). 

 

 
Tabel VIII Scorul APACHE II (acute physiology and chronic health evaluation) 
Markeri biologici: 
Au fost utilizaţi diverşi markeri biologici pentru identificarea formelor severe de pancreatită 

acută: nivelul urinar al peptidelor de activare a tripsinogenului, dozarea în ser şi urină a peptidelor 
de activare a carboxipeptidazei B, α1-antitripsina, diverşi mediatori ca TNF α, IL-6, IL-8, elastaza 
leucocitară, proteina C reactivă şi procalcitonina. Caracteristicile unui marker biologic ideal ar fi 
foarte buna sensibilitate şi specificitate în detectarea formelor severe, utilizabil în fazele precoce ale 
bolii, simplitate în determinare şi costuri acceptabile, pentru a putea fi folosit de rutină. Din păcate, 
majoritatea markerilor biologici amintiţi mai sus nu îndeplinesc aceste caracteristici. 

Din acest punct de vedere doi markeri biologici şi-au demonstrat utilitatea: proteina C 
reactivă şi procalcitonina. proteina C reactivă este sintetizată de hepatocit sub dependenţă strictă şi 
exclusivă de IL-6. Deci, există un paralelism între nivelul circulant al IL-6 şi al proteinei C reactive. 
Inconvenientul proteinei C reactive este sinteza ei tardivă, dupa 48 ore de evoluţie a pancreatitei 
acute. Proteina C reactivă s-a impus în ultimii ani ca marker de severitate al pancreatitei acute 
datorită accesibilitaţii dozării în practica curentă şi datorită bunei corelaţii cu nivelul seric al IL-6 şi 
elastazei leucocitare. La valori de peste 70mg/l este la fel de performantă ca scorul Ranson în 
detectarea formelor severe. Nivele de peste 100mg/l în prima săptămână de evoluţie prezic prezenţa 
necrozei pancreatice la fel de bine ca şi tomodensitometria. Procalcitonina este un aminoacid 
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precursor al calcitoninei. El se formează din pre-procalcitonina (141 aminoacizi) prin clivaj. Are 
greutatea moleculară 13kDa şi conţine 116 aminoacizi. Are un timp de înjumătăţire de 24 - 30 ore. 

În 1993 au fost raportate nivele crescute ale procalcitoninei la bolnavii cu infecţie. De 
atunci, procalcitonina a facut obiectul unor studii clinice extensive şi s-a constatat că are niveluri 
crescute în foarte multe circumstanţe: traumatisme, arsuri, intervenţii chirurgicale, pancreatite, 
pneumonie bacteriană, meningite, sepsis, endotoxemie ş.a. 

În pancreatita acută permite depistarea formelor severe cu o sensibilitate de 52% (studiul 
Helsinki, publicat în 2001) şi diferenţierea între necroza sterilă şi cea infectată. Combinaţia cu 
proteina C reactivă are cea mai bună sensibilitate. 

Explorările imagistice: 
Fac parte integrantă din algoritmul de diagnostic şi urmărire a evoluţiei pancreatitei acute. 

Radiografia abdominală pe gol, radiografia toracică, ecografia abdominală şi mai ales, 
computertomografia cu substantă de contrast sunt indispensabile diagnosticului pozitiv, 
diagnosticului etiologic, diagnosticului de severitate şi urmăririi evoluţiei procesului patologic. 

 
TRATAMENTUL PANCREATITEI ACUTE - FORMA SEVERĂ 
Tratamentul pancreatitei acute formă severă este precoce şi agresiv, ades nespecific, de 

suport, adaptat formei de severitate. Am văzut că pancreatita acută forma severă generează încă o 
mare mortalitate. Dacă în anii ’80 majoritatea bolnavilor cu pancreatită acută gravă mureau în prima 
săptămână de evoluţie a bolii, datorită progreselor tratamentului în Terapie Intensivă s-a obţinut o 
creştere a supravieţuirii pacienţilor cu sfârşit fatal şi o scădere totală a mortalitaţii. 

Astăzi 85% din decese sunt după săptămâna a 3-a de evoluţie a bolii. De aceea, după 
identificarea formei severe de pancreatită acută bolnavul trebuie internat în Terapie Intensivă pentru 
tratament şi monitorizare complexă.  

Monitorizarea standard a bolnavului cu pancreatită acută cuprinde date clinice (puls, TA, 
ECG, diureza, PVC), date de laborator (Hb, Ht, leucocite, uree, creatinină, glicemie, ionograma 
sanguină şi urinară, Ca, Mg, pH) şi explorări imagistice (ecografia abdominală, radiografia toracică 
şi computertomografia). Adaptat formei de severitate se pot utiliza monitorizarea presiunilor în 
artera pulmonară şi a datelor derivate cu ajutorul sondei Swan-Ganz, monitorizarea pH-ului 
mucoasei gastrice prin tonometrie gastrică sau alte explorari (monitorizarea coagularii, a functiei 
hepatice etc.).  

Obiectivele tratamentului în Terapie Intensivă sunt prevenirea sau tratarea sindromului de 
răspuns inflamator sistemic şi a disfuncţiilor organice; abord specific pentru ameliorarea cursului 
evolutiv al bolii şi tratamentul complicatiilor. 

Tratamentul nespecific al pancreatitei acute în fazele precoce trebuie să cuprindă o latură 
ades neglijată: tratamentul durerii. Analgezia se poate realiza prin administrarea intravenoasă de 
antiinflamatorii nesteroidiene potente sau opioide sau ca analgezie peridurală, toate preferabil ca 
analgezie controlată de pacient. 

Tratamentul pancreatitei acute formă severă cuprinde: tratamentul etiologic, unde este 
posibil, tratament de suport al funcţiilor şi echilibrelor homeostatice ale organismului, suport 
nutriţional, controlul secreţiei enzimelor pancreatice, tratament patogenic (antiproteaze, 
antimediatori), antibioprofilaxia precoce pentru prevenirea infectării necrozei şi mai târziu 
antibioterapia curativă şi tratamentul complicaţiilor locale ale bolii- tratament chirurgical. 

Tratamentul etiologic: 
Este posibil şi indispensabil în pancreatita de origine biliară. El trebuie practicat cât mai 

precoce, în primele 72 de ore de evoluţie. Tratamentul etiologic al pancreatitei biliare practicat în 
primele 24 ore de la internare a scăzut mortalitatea la ¼ comparativ cu cazurile neoperate. 
Mijloacele de tratament sunt sfincterotomia endoscopică efectuată în pancreatita biliară cu 
obstrucţie a căii biliare principale şi colecistectomia cu drenaj al căii biliare principale. 

Tratamentul de suport: 
Suportul hemodinamic – repleţia volemică energică şi masivă este cea care a schimbat 

radical evoluţia bolii în fazele precoce şi a permis creşterea supravieţuirii. Hipovolemia este o 
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trăsătură constantă a pancreatitei acute datorită sechestrării de lichide în spaţiul III (în loja 
pancreatică şi în spaţiile retroperitoneale, în cavitatea peritoneală şi în tubul digestiv). Necesarul de 
lichide este între 3 - 10 litri în primele 24 ore de preferat, o combinaţie între soluţii izotone şi 
coloide. Scăderea hematocritului datorită repleţiei volemice este de aşteptat, dar o scădere masivă 
sugerează hemoragie retroperitoneală şi indică transfuzia de sânge şi produşi de sânge. Combinat cu 
repleţia volemică, dar neprecedând acesteia, se face tratamentul inotrop şi vasoactiv pentru 
menţinerea unei perfuzii tisulare eficace şi pentru prevenirea sau corectarea disfuncţiilor 
pluriviscerale. 

Corecţia metabolică – corectarea acidozei metabolice prin corectarea perfuziei tisulare şi 
menţinerea echilibrului glicemic. 

Suportul ventilator: bolnavul cu pancreatită acută are numeroase cauze de disfuncţie sau 
insuficienţă respiratorie; distensia abdominală şi poziţia înaltă a diafragmelor, atelectaziile bazale, 
pleurezia, terapia volemică agresivă care creşte apa pulmonară şi tulburările de permeabilitate a 
membranei alveolo-capilare datorate sindromului de răspuns inflamator sistemic cu sindrom de 
detresă respiratorie acută. De aceea, bolnavul cu pancreatită acută este întotdeauna candidat la 
oxigenoterapie şi atunci când este necesar, la suport ventilator instituit precoce. Se preferă 
modalitaţile de asistare ventilatorie, dar suportul ventilator care poate fi de lungă durată (săptămâni 
şi chiar luni) trebuie adaptat dinamic evoluţiei pulmonare şi generale a cazului. 

Suportul renal: bolnavul cu pancreatită acută face frecvent insuficienţă renală funcţională, 
datorită hipoperfuziei renale, dar şi necroză tubulară acută, componentă renală a sindromului 
insuficienţelor pluriviscerale. Prevenirea şi tratamentul acestora se realizează prin corectare 
volemică şi hemodinamică şi prin folosirea judicioasă a diureticelor (am observat printre factorii 
etiologici ai pancreatitei acute diureticele). Când este necesar se vor folosi mijloace de epurare 
extrarenală (hemofiltrarea, hemodializa). 

Suportul nutriţional – face parte din terapia generală de suport a bolnavului critic. În cazul 
pancreatitei acute formă severă are o importanţa aparte. Strategia terapeutică de introducere precoce 
a alimentaţiei enterale (din ziua a 3 – 7-a de evoluţie), în discordanţă cu recomandarea clasică de 
punere în repaus a tubului digestiv pentru a evita stimularea secreţiilor pancreatice, şi-a dovedit deja 
utilitatea. Avantajele nutriţiei enterale sunt în relaţie directă cu mecanismele fiziopatologie discutate 
anterior (disfuncţia barierei intestinale, tulburările de perfuzie intestinală şi translocaţia bacteriană). 
Nutriţia enterală păstrează troficitatea mucoasei intestinale (enterocitul se hrăneşte predominant din 
lumen şi mai puţin prin aport sanguin), creşte perfuzia intestinală, previne translocaţia bacteriană, 
previne şi atenuează răspunsul inflamator sistemic, este cea mai bună profilaxie a ulceraţiilor de 
stress şi prin administrarea unor nutiente (arginina, glutamina, acizi graşi 3omega ş.a.) realizează o 
modulare a funcţiei imunitare (aşa numita imunonutriţie). 

Alimentaţia enterală se administrează precoce prin sonda nazo-jejunală introdusă obişnuit 
sau sub control endoscopic, de preferinţă cu dublu lumen (unul pentru golirea gastrică şi altul pentru 
alimentaţie enterală) sau se administrează prin jejunostomie, realizată percutan sau chirurgical. 
Suportul nutriţional enteral se introduce progresiv, începând cu 10 – 20 ml/h cu testarea toleranţei 
până la asigurarea integrală a aportului caloric şi nutriţional. Nutriţia parenterală îşi păstrează locul 
în suportul nutritional al pancreatitei acute, mai ales în fazele precoce când ileusul paralitic şi 
disfunctia digestivă fac imposibilă alimentaţia enterală. Datorită riscurilor şi dezavantajelor pe care 
le presupune, mai ales a riscurilor septice, ea trebuie întreruptă cât mai precoce, imediat ce calea 
enterală este abordabilă. 

Aportul nutriţional optim la bolnavul cu pancreatită acută înseamnă 25 – 35 kcal/kg/zi, 
aminoacizi 1,2 - 1,5 g/kg/zi, glucide în medie 4 – 6 g/kg/zi funcţie de toleranţă şi lipide până la 2 
g/kg/zi sub monitorizarea trigliceridemiei. 

Soluţiile nutritive recomandate în alimentaţia enterală sunt diete elementare sau 
semielementare, bogate în trigliceride cu catenă medie. 

Controlul secreţiei enzimelor pancreatice: 
În încercarea de a scădea secreţia pancreatică exogenă au fost folosite în tratamentul 

pancreatitei acute mai multe strategii sau droguri: aspiraţia nazo-gastrică şi postul, medicaţia 

 17



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

anticolinergică, blocanţii receptorilor H2, somatostatinul, calcitonina, glucagonul. Aspiraţia nazo-
gastrică este singura care şi-a dovedit utilitatea, doar în primele zile de evoluţie când pareza 
digestivă promovează o stază gastrică importantă. Sonda nazo-gastrică trebuie scoasă precoce odată 
cu reluarea tranzitului şi începerea nutritiei enterale şi, atunci când este cazul, trebuie înlocuită cu 
sonda nazo-jejunală de alimentaţie. 

Antiproteazele şi tratamentul antimediatori: 
Aprotinina a fost folosită mult timp de rutină în tratamentul pancreatitei acute formă severă, 

pentru efectul antiproteazic. Un studiu extensiv, multicentric din 1995 demonstrează că nu duce la 
scăderea mortalitaţii.  

O strategie terapeutică promiţătoare, aflată în faza a doua de cercetare clinică este utilizarea 
lexipafantului. Acesta este un antagonist al factorului de activare plachetară. S-a demonstrat că, 
aplicat precoce, în tratamentul formelor severe (în primele 3 zile de la debut) scade răspunsul 
inflamator sistemic (scad nivelele sanguine ale markerilor inflamatori) şi scade incidenţa 
insuficienţei pluriviscerale precoce. Efectele asupra complicaţiilor locale şi asupra mortalităţii sunt 
în curs de evaluare. 

Antibioprofilaxia şi antibioterapia: 
80% din decesele prin pancreatita acută se datorează complicaţiilor septice. Tratamentul cu 

antibiotice în pancreatita acută a fost subiect de dezbatere, oscilând de-a lungul timpului între 
prevenţia infecţiei necrozei pancreatice şi a infecţiilor nosocomiale la bolnavul critic şi teama de 
selectare a rezistenţei bacteriene şi de promovarea candidozelor sistemice. Astăzi locul 
antibioticelor în tratamentul pancreatitei acute este clar. Administrate profilactic, de la început în 
tratamentul complex al pancreatitei acute formă severă realizează o eficientă prevenţie a infecţiei 
necrozei pancreatice, ameliorează cursul evolutiv al bolii şi scade numărul de cazuri în care este 
necesară intervenţia chirurgicală tardivă pentru necroza infectată. 

În alegerea antibioticului trebuie ţinut cont de mai mulţi factori: difuzibilitatea în ţesutul 
pancreatic (difuzibilitate variabilă în funcţie de faza evolutivă), spectrul florei bacteriene posibil 
implicate, raport cost/eficienţă favorabil şi cât mai puţine efecte secundare. Răspunzând optim la 
aceste deziderate, pe locul întâi al opţiunilor în antibioprofilaxie se situează imipenemul, cu o foarte 
bună difuzibilitate în ţesutul pancreatic, spectru larg de acţiune antibacteriană, puţine efecte 
secundare şi raport cost/eficienţă favorabil. În ciuda costului ridicat, profilaxia cu imipenem 
realizează o scădere a costurilor totale ale tratamentului scurtând şi ameliorând net evoluţia 
pacienţilor. Pe locul doi ca opţiune se găsesc chinolonele de generaţie nouă (ciprofloxacin şi 
pefloxacin) şi cefalosporinele. 

Decontaminarea selectivă a tubului digestiv, metodă de profilaxie a translocaţiei bacteriene 
introdusă de mult timp în practică şi-a dovedit utilitatea la bolnavii cu pancreatită acută. 

Tratamentul complicaţiilor locale: 
Intervenţia chirurgicală de urgenţă în pancreatita acută are doar două justificări: imediat 

după internare la cazurile atipice, pentru a exclude o afecţiune în care intervenţia chirurgicală este 
salvatoare sau în cazul hemoragiei retroperitoneale ameninţătoare a vieţii, pentru hemostază şi 
meşaj. În rest, se evită intervenţia chirurgicală atât timp cât necroza este sterilă, pentru că infecţia 
postoperatorie apare la 25% din cazuri, iar mortalitatea creşte la 80%.  

De aceea, indicaţiile tratamentului chirurgical în pancreatita acută formă severă sunt: 
pancreatita biliară (când nu este indicată sau nu se poate face sfincterotomia retrogradă 
endoscopică, care e de preferat), pancreatita cu necroză sterilă şi insuficienţe pluriviscerale ce nu 
răspund la tratamentul instituit precoce şi agresiv şi infecţia pancreatică cu sepsis. 

Alegerea momentului operator este, iaraşi, subiect de dezbatere. Intervenţia chirurgicală 
precoce (în primele 3 săptămâni de evoluţie) trebuie evitată cu excepţiile specificate mai înainte. 
Datorită lipsei de demarcaţie a ţesutului necrotic, intervenţia în faza de flegmon al lojei pancreatice 
riscă să aibă o eficienţă redusă, se însoţeşte de pierderi volemice mari şi hemoragii greu de stăpânit 
şi presupune riscul infecţiei postoperatorii. Practicată tardiv (după săptămâna a 3 - 6 a de evoluţie) 
intervenţia chirurgicală este eficientă datorită bunei demarcări a ţesutului necrotic, ceea ce permite o 
eficientă necrectomie şi drenajul abceselor. Uneori tratamentul chirurgical al pancreatitei acute 
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înseamnă intervenţii chirurgicale multiple, abdomen deschis, lavaj peritoneal continuu sau alte 
opţiuni operatorii. 

Semnalul pentru intervenţia chirurgicală (infecţia necrozei pancreatice) este dat de 
deterioarea clinică a bolnavului, reapariţia febrei şi a leucocitozei, imagini sugestive 
computertomografic şi pozitivarea culturilor din aspiratul percutan ghidat imagistic (ecografic sau 
computertomografic). 

 
CONCLUZII 

1. În 80% din cazuri pancreatita acută are o evoluţie benignă, autolimitată, cu răspuns favorabil 
la tratament conservator. 

2. În 20% din cazuri are o evoluţie severă – pancreatita necrotico-hemoragică. 
3. Recunoaşterea precoce a formelor severe este crucială pentru succesul terapeutic. 
4. Bolnavul trebuie internat de la început în Terapie Intensivă şi monitorizat clinic, paraclinic 

şi radiologic. 
5. Corectarea viguroasă a hipovolemiei şi optimizarea hemodinamică sunt cruciale pentru 

supravieţuirea iniţială. 
6. Prevenirea şi controlul infecţiei sunt esenţiale pentru supravieţuirea ulterioară. 
7. Terapia de suport a sistemelor şi organelor este cheia în prevenirea şi tratamentul 

sindromului disfuncţiilor/insuficieţelor pluriviscerale. 
8. Tratamentul chirurgical are astăzi indicaţii precise; este importantă alegerea corectă a 

momentului operator. 
9. În ciuda progreselor, mortalitatea în pancreatita necrotică rămâne ridicată (30 - 40%) şi 

creşte la 80% în cazul infecţiei. 
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COLECISTITĂ ACUTĂ ? 
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WHAT IS THE BEST TIMING TO PERFORM LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY IN ACUTE 
CHOLECYSTITIS ? (Abstract): Early laparoscopic cholecystectomy within 5 days of onset of symptoms of acute 
cholecystitis has proved better to open cholecystectomy. Feasability is already well established; the conversion rate to 
open cholecystectomy and the post-operative morbidity are not higher than with the delayed laparoscopy after the initial 
medical management. Total hospital stay is, on the other hand, significantly shorter. Only one study showed an increase 
in operative time with early surgery (on average 15 minutes). Both preoperative or perioperative risk factors for 
conversion to laparotomy were identified. Prompt laparoscopic intervention avoids the complications which may arise 
with initial medical management, such as failure of medical management or biliary peritonitis. Early laparoscopic 
cholecistectomy should be considered the “gold standard” for management of acute cholecystitis.  
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Correspondence: Cr. Lupaşcu, Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu – Vl. Buţureanu”, B-dul Independentei, 1, Iasi 700111 
 
 

INTRODUCERE 
Colecistita acută este o entitate clinică frecventă, corespunzătoare unei complicaţii grave a 

litiazei veziculare. În ţările occidentale, este greu de apreciat dacă există o schemă terapeutică 
standard, care să se aplice în toate cazurile de colecistită acută. De altfel, repartiţia între tratamentul 
chirurgical precoce, întârziat de o etapă scurtă de tratament medical, sau tratamentul medical 
exclusiv, nu a făcut până acum, obiectul nici unui studiu sau statistici centralizate.  

 
TRATAMENTUL CHIRURGICAL LAPAROSCOPIC AL COLECISTITEI ACUTE 
Chiar înaintea dezvoltării laparoscopiei, tratamentul de referinţă al colecistitei acute, era 

considerat cel chirurgical. În plus, se considera că acest tratament chirurgical trebuie instituit cât 
mai precoce posibil. Aceasta nu se întâmplă însă întotdeauna în practică, fie din cauza ignorării 
avantajelor pe care le atrage atitudinea chirurgicală precoce, fie datorită organizării interne a 
fiecărui serviciu chirurgical în parte. De mai mulţi ani, colecistectomia laparoscopică a devenit 
„standardul de aur” al colecistectomiei reglate, programate. [1-3] 

Studii pe loturi imense de pacienţi, respectiv pe 82.547 şi 25.800, au demonstrat  
fezabilitatea şi siguranţa acestei tehnici [4,5]. Singurul element în defavoarea laparoscopiei este 
procentul relativ ridicat de leziuni ale căilor biliare, care pare superior celui din colecistectomiile 
clasice. Aceasta aduce în discuţie efectuarea sistematică a unei colangiografii peroperatorii care în 
mod normal permite diagnosticul imediat al plăgilor de coledoc, dacă acestea nu au fost recunoscute 
imediat. Toţi autorii preferă conversia pentru repararea primară a leziunii biliare, odată ce aceasta s-
a produs. Astfel, în Franţa, procentul mediu de colangiografii peroperatorii este de 40% pentru 
laparotomii şi de 53,6 % pentru laparoscopii. [6] 

În colecistita acută, fezabilitatea abordului laparoscopic este cunoscută şi demonstrată. Sudii 
mai recente [7], au comparat laparotomia cu laparoscopia pentru tratamentul chirurgical al 
colecistitelor acute. Rata morbidităţii este semnificativ mai mare în grupul laparotomie (42% versus 
3%), ca durată medie de spitalizare (9,5 versus 2,3 zile). Folosirea laparoscopiei este deci fezabilă, 
sigură şi permite totodată reducerea costului socio-economic. Scopul acestei lucrări este de a evalua 
printr-un studiu randomizat, rezultatele colecistectomiei laparoscopice pentru colecistitele acute şi 
de a determina intervalul optim în care acestea trebuiesc operate. 

 
 
 
 

 21



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

ANALIZA DATELOR DIN LITERATURĂ 
Mai multe studii au fost reţinute în funcţie de intervalul de practicare a intervenţiei 

chirurgicale şi de analiza factorilor de risc preoperator şi perioperator de conversie, în timpul 
colecistectomiei laparoscopice pentru colecistită acută. 

Rata de conversie 
Nici unul din studiile din literatură [5,6], nu a evidenţiat diferenţe semnificative ale ratei de 

conversii între operaţia efectuată precoce şi cea efectuată întârziat, după un interval de tratament 
medical. Într-un alt studiu, rata de conversii a fost semnificativ mai ridicată, pentru operaţiile 
instituite la peste 4 zile scurse de la debutul simptomatologiei clinice şi laparoscopie. Această rată 
de conversie este în acest studiu, de cca. 20 % şi nu trebuie considerată nicicum ca un eşec al 
tehnicii. [8] 

Durata intervenţiei 
În unele studii, durata intervenţiei a fost mai lungă, când operaţia a fost practicată precoce 

(122 versus106 minute), diferenţa fiind însă la limita semnificaţiei statistice. Din altele, reiese însă 
că intervenţia chirurgicală precoce ar diminua durata intervenţiei. [1-8] 

Morbiditatea postoperatorie 
Nici unul din studiile luate în discuţie nu a relevat o diferenţă semnificativă din punct de 

vedere statistic, între morbiditatea după tratamentul laparoscopic precoce, faţă de cel tardiv. [5,6,8] 
Morbiditatea în timpul perioadei de tratament medical 
Un singur studiu [3], trece în revistă complicaţiile apărute în timpul tratamentului medical, 

pentru pacienţii care au fost operaţi tardiv. astfel, 8 din cei 41 de pacienţi (19,5%), care au fost 
„răciţi” printr-un tratament medical, au trebuit operaţi în urgenţă, după un interval mediu de 65 de 
ore de la internare, în 3 cazuri pentru peritonită biliară şi în 5 cazuri pentru persistenţa febrei sub 
antibiotice. 

Durata spitalizării 
Durata medie de spitalizare a fost în medie de 7,6 zile pentru intervenţia efectuată precoce, 

versus 11,6 zile pentru cea efectuată tardiv. [5-8] 
Durata convalescenţei postoperatorii a fost găsită statistic mai scurtă în caz de intervenţie 

precoce, 12 versus 19 zile postoperator. [8] 
Hemoragia perioperatorie 
Toate studiile au arătat ca pierderile de sânge sunt semnificativ mai reduse în caz de abord 

chirurgical precoce. [1-8] 
Factorii de risc de conversie în laparotomie 
Factorii de risc preoperator identificaţi independent au fost: 1) vârsta peste 65 de ani; 2) 

leucocitoză de peste 13.000/mmc; 3) prezenţa unei colecistite gangrenoase; 4) nepalparea 
preoperatorie a veziculei biliare. Factorii de risc perioperator de conversie sunt: 1) gangrena 
veziculară sau hidropsul vezicular şi 2) empiemul vezicular. În aceste două circumstanţe, ratele de 
conversie au fost respectiv de 49 % şi 28 %, adică mult mai mult decât cea descrisă în cursul unei 
colecistite acute „simple”. [7,8] 

 
DISCUŢII 
Colecistectomia laparoscopică a devenit de mai mulţi ani, „standardul de aur” pentru 

colecistectomia reglată. În colecistita acută, fezabilitatea a fost de asemenea demonstrată. 
Rata de conversii în laparotomie nu este mai ridicată atunci când pacienţii sunt operaţi în 

primele 5 zile care succed  debutului semnelor clinice. 
Rata morbidităţii postoperatorii nu este mai ridicată când intervalul scurs până la intervenţie 

este sub 5 zile. 
Durata spitalizării este semnificativ mai scurtă pentru operaţii în primele 5 zile, şi pentru 

pacienţii operaţi laparoscopic. 
Diferenţele privind durata intervenţiei pe cale laparoscopică faţă de cea clasică nu sunt 

semnificative statistic. 
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Colecistitele acute trebuiesc operate laparoscopic cât mai precoce posibil, rezultatele şi 
fezabilitatea fiind perfect cunoscute pentru cazul în care operaţia se efecuează în primele 5 zile. 

Aceasta permite de asemenea să se reducă morbiditatea în faza tratamentului medical de 
„răcire”, în special legat de rezistenţa la tratament medical şi de peritonita biliară. 

Colecistectomia laparoscopică precoce este deci atitudinea de elecţie pentru colecistitele 
acute. Aceasta permite reducerea duratei de spitalizare şi de convalescenţă a pacienţilor afectaţi de 
această afecţiune, şi implicit a costului socio- economic al tratamentului. 

Colangiografia este indicată şi în caz de colecistită acută, iar conversia în laparotomie nu 
este considerată un eşec al metodei. 

 
CONCLUZII 
Obstacolele în tratamentul chirurgical precoce al colecistitei acute, nu mai sunt justificate 

actualmente, inclusiv abordul chirurgical laparoscopic. 
Dacă se acceptă o rată de conversie posibilă de cca. 20 %, este rezonabil de a propune 

pacientului un tratament pe cât de modern, pe atât de sigur. Această atitudine permite reducerea 
ratei apariţiei plăgilor de cale biliară în cursul colecistectomilor celor mai dificile, iar în cazul 
apariţiei acestui incident, să se realizeze gestul reparator în aceeaşi şedinţă. 

Informarea preoperatorie a pacientului este importantă, dată fiind rata destul de ridicată a 
conversiilor. Dacă se depăşesc cele 5 zile, pare preferabil să se opereze pacientul la rece. 
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PRE-AETHIOLOGICAL TREATMENT IN UPPER GASTRO-INTESTINAL BLEEDING (Abstract): Upper gastro-
intestinal bleeding remains a cornerstone in surgical practice and unfortunately its’ management is profoundly variable 
according to hospital protocols and local standards of care. Medical interventions are acting at different levels of 
medical care and a range of specialist are involved in the process, starting from family practitioners to surgeons, as well 
as highly trained specialist in interventional endoscopy or radiology. This review is trying to establish the landmarks in 
the early assessment and care of patients with upper gastro-intestinal bleeding, irrespective of the morphological cause 
of the bleeding. We propose a protocol for the management both of portal and non-portal upper-gastrointestinal 
bleedings, prior to endoscopic diagnosis. It is fundamental to establish a standard of care which is feasible in Romania 
and can work both in university and district hospitals. The protocol is marking the essential gestures with their 
relevance for the bleeding patient but also reminds the significance of clinical evaluation and safety in transportation of 
the patient to the nearest emergency room. A battery of simple test should be performed in every patient and data 
interpreted with care, as results vary according to the level of haemodynamic compensation. Standard empiric therapy 
for upper gastro-intestinal bleeding is not yet been established but a couple of alternatives emerge as possible solutions. 
We discuss the benefits of a standard therapy based on H2 blockers, proton pump inhibitors, octreoctide and 
somatostatin regarding both portal and non-portal bleedings.  
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INTRODUCERE 
Hemoragiile digestive superioare reprezintă o problemă majoră de sănătate publică şi o 

cauză importantă de morbiditate şi mortalitate. Terapia acestei mixturi patogenice, reflectate într-un 
sindrom cu aparenţă de omogenitate, trebuie să ţină cont de entitatea sau entităţile etiopatogenice ce 
au generat accidentul hemoragic. În condiţii de urgenţă însă trebuie luate măsuri terapeutice 
empirice, bazate pe prevalenţa afecţiunilor generatoare de hemoragii digestive superioare şi pe 
beneficiile teoretice ale procedurilor cu caracter aşa zis “universal”.  

Estimarea statistică a prevalenţei hemoragiilor digestive este foarte dificilă şi depinde în 
mare măsură de populaţia studiată şi de modul de raportare, dar şi de zona geografică în care se face 
analiza, tipul spitalului şi modalităţile de adresare ale pacienţilor. Evident precizarea etiologiei şi 
preponderenţa diferitelor patologii în grupul hemoragiilor digestive superioare s-a schimbat radical 
după introducerea fibro-endoscopiei, ca explorare obligatorie în bilanţul acestei patologii. Cum este 
de aşteptat, principala cauză de sângerare digestivă superioară este reprezentată de leziunile 
superficiale ale mucoasei gastrice, urmate de ulcerul gastric şi duodenal. Hemoragiile digestive 
superioare non-variceale deţin astfel procente ce pot ajunge la 87-88% din totalul cazurilor [1-3]. 
Argumentaţia statistică sugerează o pondere majoră a leziunilor mediate prin agresiunea acido-
peptică, chiar dacă aceasta este o verigă finală în lanţul patogenic. Pe astfel de cifre se bazează 
construirea unui protocol de management primar al hemoragiilor digestive superioare, care este 
centrat pe supresia secreţiei acide gastrice, având ca logică stoparea sau regresia leziunilor 
superficiale, a căror existenţă este dependentă de dezechilibrul factorilor de agresiune vs protecţie 
de la suprafaţa mucoasei digestive. 

Folosirea unui protocol de evaluare şi tratament empiric pre-etiologic trebuie să fie susţinută 
de un echilibru cost-eficienţă, care nu poate fi extrapolat din literatura de specialitate. Condiţiile 
socio-economice ale fiecărei ţări, regiuni sau chiar a fiecărui spital trebuie luate în calcul pentru 
stabilirea acestui protocol. Discrepanţele majore în finanţarea unităţilor sanitare face imposibilă 
standardizarea protocoalelor, iar beneficiile teoretice ale unor terapii extrem de costisitoare trebuie 
evaluate comparativ cu terapii cu efecte teoretice inferioare. În condiţiile în care o proporţie 
considerabilă de hemoragii digestive superioare (în principal de origine non-portală, dar nu numai) 
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se opresc spontan sau cu terapie de susţinere, implementarea protocolului trebuie să evidenţieze 
beneficiile reflectate în evoluţia unui grup mic de cazuri care vor necesita un tip de intervenţie de 
hemostază. 

Protocolul primar în hemoragiile digestive superioare este comun tuturor tipurilor de 
hemoragii [4,5]. Acest protocol se aplică în urgenţă, în etapa ce precede diagnosticul etiologic şi 
este astfel empiric în ce priveşte leziunea. Procedura de diagnostic endoscopic reprezintă finalul 
acestui protocol, iar generalizarea endoscopiei diagnostice în urgenţă este o nevoie majoră pentru 
sistemul sanitar din România, a cărei implementare este departe de a fi realizată.  

 
PRIMUL CONTACT, GESTURI ESENŢIALE PRESPITALICEŞTI 
Medicul care vine primul în contact cu pacientul, medic de familie sau medic de ambulanţă, 

este responsabil de gesturile esenţiale de resuscitare care vizează asigurarea funcţiilor vitale, dar şi 
de coordonarea transportului în siguranţă a pacientului către o unitate de primire a urgenţelor. 
Gesturile imediate pot fi salvatoare pentru pacient şi pot facilita intervenţiile ulterioare într-un 
mediu spitalicesc (Tabelul I). 

 
Tabel I. Gesturi de primă urgenţă în asistenţa unui pacient cu  

hemoragie digestivă superioară presupusă sau confirmată. 

 

Asigurar
hemoragiilor di
atenuarea reflex
mult riscul de 
semnificativă. E
sau comatos, ia
căilor aeriene şi 

Abord v
confirmată sau 
asigurarea şi me
unei flexule este
putea creşte rap
importantă (este
patului venos ş
periferică trebui
reevaluează utili
recoltarea unei p
Resuscitarea he
ambulator trebu
că o exagerare 

 

GESTURI DE PRIMĂ URGENŢĂ 

1. Asigurarea libertăţii căilor aeriene 

2. Abord venos periferic – linie venoasă - resuscitare volemică

3. Poziţie declivă 

4. ± Sedare – nu la bolnavii hipotensivi! 

5. Întreruperea aportului oral 
 

6. ± Sondă naso-gastrică 

ea libertăţii căilor aeriene: Hematemeza este o manifestare frecventă a 
gestive superioare atât portale cât şi non-portale. Stările care sunt asociate cu 
ului de închidere a glotei (encefalopatia portală, intoxicaţia etanolică etc.) măresc 
aspirare a conţinutului digestiv în arborele traheal, generând o morbiditate 

vacuarea cavităţii orale este un gest facil şi imperios necesar la pacientul obnubilat 
r plasarea unei pipe Guedel poate fi justificată pentru menţinerea permeabilităţii 
eventual pentru asistarea respiratorie.  
enos periferic şi resuscitare volemică: Orice hemoragie digestivă superioară 
neconfirmată, la care se poate suspiciona o depleţie a patului vascular, necesită 
nţinerea accesului rapid la cel puţin o cale venoasă periferică. Gestul de plasare a 
 simplu şi la îndemâna oricărui medic. Se preferă o flexulă cu calibru mare pentru a 
id volumul perfuzat în condiţii de urgenţă. Alegerea venei periferice este mai puţin 
 preferabil accesul rapid) dar este de dorit să se aibă în vedere riscul de distrucţie a 
i limitarea utilizării venelor situate distal de locul de puncţie. Calea venoasă 
e menţinută cel puţin până după momentul diagnosticului etiologic, după care se 
tatea sa în funcţie de caracterele leziunii şi riscul de resângerare. Este recomandată 
robe de sânge total care să însoţească pacientul la unitatea de primire a urgenţelor. 

modinamică se începe fără excepţie cu soluţii cristaloide. Volumul administrat în 
ie adaptat la starea generală a pacientului şi pierderea estimată. Trebuie de remarcat 
a volumului perfuzat este în general bine compensată de un pacient fără alte 
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disfuncţii cardiace sau renale. La pacientul fără semne clinice de deficit major de volum circulant se 
preferă o administrare lentă pe perioada transportului, pentru menţinerea căii venoase şi cu 
posibilitatea creşterii rapide a ritmului de perfuzie la cei care dezvoltă o instabilitate hemodinamică. 
În această etapă sunt contraindicate relativ soluţiile macromoleculare. 

Poziţie declivă: Repausul la pat şi menţinerea poziţiei declive pot fi considerate măsuri de 
primă urgenţă. La pacienţii care prezintă sau au prezentat momente de instabilitate hemodinamică 
imobilizarea la pat reduce riscul variaţilor presiunii arteriale generate de mecanismele fiziologice de 
adaptare la ortostatism. Aceste variaţii pot fi răspunzătoare de deblocarea unui cheag insuficient 
fixat şi reluarea procesului hemoragic. Cu toate aceste probabil mult mai real este riscul unei 
lipotimii, survenind secundar unui volum circulant efectiv incomplet compensat. Adoptarea unei 
poziţii de decubit lateral este indicată, inclusiv pe timpul transportului, pentru a minimaliza riscul de 
aspirare a vomismentului în arborele traheo-bronşic. 

Sedarea pacienţilor agitaţia: Agitaţia poate ascunde o hipovolemie severă. Cu toate că 
agitaţia poate reprezenta o problemă serioasă trebuie avut în vedere riscul major al sedării unui 
pacient hipotensiv. Drogul de elecţie este diazepamul, dar trebuie folosit cu mare grijă la pacienţii 
cu suferinţă hepatică şi la cei cu hipovolemie [6], la care există riscul prăbuşirii tensionale. La aceşti 
pacienţi se folosesc doze mai mici şi se impune o atentă monitorizare respiratorie şi hemodinamică. 
Riscul devine semnificativ mai mare în timpul transportului, când posibilităţile de monitorizare nu 
sunt întotdeauna cele mai bune. 

Întreruperea aportului oral: Nu există o dovadă clară a influenţei aportului oral asupra 
evoluţiei naturale a unor leziuni generatoare de hemoragii digestive superioare. Cu toate acestea 
recomandarea întreruperii aportului oral este fundamentată pe necesitatea limitării conţinutului 
gastric în vederea explorării endoscopice. Prezenţa alimentelor în stomac limitează evaluare 
endoscopică a întregii suprafeţe gastrice şi creşte riscul de aspiraţie în timpul manevrei endoscopice.  

Sondajul naso-gastric şi aspirarea conţinutului gastric: A fost mult timp considerată o 
manevră esenţială, permiţând detectarea sângelui în aspiratul gastric, test considerat diagnostic 
pentru activitatea hemoragiei sau reluarea hemoragiei. Odată introdusă de rutină tehnica de evaluare 
endoscopică, opiniile generale sunt împotriva sondei naso-gastrice permanente. În orice caz în 
această etapă sondajul gastric nu se impune fiind lipsit de eficienţă în evacuarea cheagurilor, iar pe 
de altă parte creşte nejustificat riscul de aspirare şi produce leziuni iatrogene pe mucoasa tubului 
digestiv superior, putând genera confuzii în diagnosticul etiologic. 

După realizarea primelor gesturi pacientul trebuie evaluat rapid pentru a determina status-ul 
hemodinamic, caracterul sângerării şi stările comorbide care ar putea modifica protocolul 
terapeutic. O importanţă deosebită o au, pe lângă stabilirea diagnosticului şi oprirea hemoragiei, 
stabilirea situaţiei globale a pacientului şi tratamentul patologiei asociate. Cu toate acestea prima 
prioritate rămâne, în toate cazurile, restabilirea echilibrului hemodinamic [4-8]. 

 
EVALUAREA CLINICĂ  
Într-o perioadă în care diagnosticul este din ce în ce mai tehnicizat există o tendinţă evidentă 

de a minimaliza evaluarea clinică a bolnavilor cu riscuri nu întotdeauna previzibile. Evaluarea 
clinică este o etapă esenţială în cazul pacienţilor cu sângerări digestive superioare, oferind date 
cruciale în diagnosticul stării hemodinamice şi ne ajută în orientarea diagnosticului etiologic. 
Datorită caracterului orientativ şi a riscurilor legate de leziunile combinate (în mod particular 
leziunile hemoragice non-variceale la bolnavul cu stigmate de ciroză hepatică) această etapă o 
considerăm ca parte a protocolului primar, iar informaţiile cu caracter etiologic ne permit doar o 
orientare a diagnosticului. Cele mai importante date furnizate de examenul clinic sunt cele 
condiţionate de prezenţa stigmatelor suferinţei hepatice cronice (hepatomegalie, ascită, steluţe 
vasculare, ginecomastie etc.) şi  a datelor de istoric, care se pot corela cu sindroame tipice asociate 
cu hemoragii digestive superioare.  

Evaluarea globală a pacientului nu trebuie neglijată, existând cazuri în care indicaţia 
chirurgicală poate fi condiţionată de patologia asociată a pacientului şi care astfel poate impune o 
schimbare imediată a protocolului terapeutic. 
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Diagnosticul de hemoragie digestivă superioară 
Probabil primul obiectiv al examenului clinic este acela al confirmării diagnosticului de 

hemoragie digestivă superioară. În general aspectul clinic este revelator dar nu trebuie uitat cazul 
unei hemoragii masive care se poate manifesta ca rectoragie, fiind însă întotdeauna asociată cu stare 
de şoc. În acelaşi timp trebuie excluse cazurile asociate cu manifestări tipice de hemoragie digestivă 
superioară, dar cu originea sângerării în afară tractului digestiv superior, ca şi cazul sângerărilor 
digestive superioare cu manifestări atipice: 

• sângerarea din nas sau orofarinx se poate manifesta ca hemoragie digestivă superioară (fie 
hematemeză, fie aspirat sanguinolent gastric), 
• hemoptizie care prin înghiţirea sângelui oferă un tablou destul de tipic pentru o hemoragie 
digestivă superioară, 
• aspiratul gastric poate fi negativ în aproximativ 10% din cazurile de ulcer duodenal 
hemoragic [6]: probabil datorită spasmului sau edemului piloric, 
• melena rezultată din degradarea  bacteriană a sângelui poate apare atât în hemoragiile 
digestive superioare cât şi în cele inferioare. 

 
Elemente de orientare etiologică şi diagnostic diferenţial 
O anamneză corectă ne poate orienta, în anumite cazuri putând să sugereze cu mare 

probabilitate un diagnostic specific: 
− Pacienţii ulceroşi, care au încetat tratamentul şi nu a urmat o cură completă de eradicare a H. 
pylori, au un risc de 70-80% de a recidiva la un interval de un an [9]. 
− Pacienţii care consumă medicamente ce afectează bariera protectoare gastrică prezintă un 
risc major de ulcer gastric (de exemplu consumatorii cronici de antiinflamatoare non-
steroidiene). Se apreciază că vârsta peste 60 de ani asociată cu consumul de antiinflamatoare 
non-steroidiene creşte şi mai mult riscul accidentelor hemoragice gastrointestinale. 
− Descrierea episodului de vărsătura este tipică pentru sindromul Mallory-Weiss, deşi numai 
50% din pacienţii cu acest sindrom prezintă aspectul anamnestic clasic [10].  
− Sângerările prin leziuni acute ale mucoasei gastrice sunt clinic asociate cu factori de risc, 
care sunt pe de o parte semnale de alarmă asupra posibilei etiologii, iar pe de altă parte elemente 
de orientare pentru începerea tratamentului profilactic al acestui tip de hemoragii, la pacienţii cu 
risc mare (Tabelul II). 
− Pacienţii cu varice esofagiene cât şi cei cu patologie hepatică anterioară sau stigmate 
periferice ale patologiei hepatice sunt consideraţi empiric cu originea  hemoragiei în varice 
esofagiene rupte, lăsând însă posibilitatea existenţei unor alte leziuni, de origine non-portală, de 
a fi sursa unică sau asociată de sângerare.  

 
Tabelul II. Factori de risc ai leziunilor acute ale mucoasei gastrice 

 
Riscul Cauzele 
Mare Arsuri 

 Traumatisme craniene 
Traumatisme majore 

Mediu Chirurgie cardio-toracică 
 Sepsis 
 Hipotensiune 

Mic Ventilaţie mecanică mai mult de 5 zile 
 Insuficienţă renală acută 
 Insuficienţă hepatică 

 
Există câteva situaţii patologice care sunt asociate predominant cu anumite tipuri de 

sângerare: 
− pacienţii cu insuficienţă renală cronică au o mare incidenţă a sângerărilor digestive superioare 

prin leziuni ale mucoasei, incluzând esofagită, gastrită, duodenită şi angiodisplazii. Asocierea 
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trombopatiei specifice uremicilor poate agrava o hemoragie dintr-o leziune superficială a 
mucoasei [11].  

− pacienţii care au suferit un by-pass aorto-iliac reprezintă o grupă de risc separată, prin 
posibilitatea erodării grefonului în tractul digestiv (cel mai frecvent în duoden), determinând o 
hemoragie catastrofală, precedată uneori de o hemoragie de mai mică amploare. Această grupă 
de pacienţi trebuie evaluată endoscopic în urgenţă pentru a exclude o altă sursă de sângerare şi 
pentru a evidenţia prezenţa sângelui în porţiunea a doua sau a treia a duodenului, locul 
predominant al fistulelor aorto-enterice [12]. 

 
EVALUAREA HEMODINAMICĂ 
Pacienţii care se prezintă cu o pierdere masivă de masă sanguină au un risc foarte mare de 

complicaţii, secundare scăderii perfuziei tisulare şi a transportului de oxigen. Evaluarea 
hemodinamică include măsurarea  tensiunii arteriale şi a pulsului (în decubit şi, în condiţiile în care 
starea clinică o permite, în ortostatism).  

Se pot descrie câteva scenarii hemodinamice caracteristice a căror descriere este orientativă, 
între formele prezentate neexistând demarcaţii tranşante.  

Hemoragie digestivă superioară cu şoc hipovolemic: Manifestarea este caracteristică, cu 
hipotensiune sub 90 mmHg, tahicardie si modificări tegumentare generate de vasoconstricţia 
periferică. O monitorizare de mai lungă durată va scoate în evidenţă toate manifestările de şoc 
hipovolemic (în funcţie de gravitate şi perioada de instalare a simptomelor), dar capitolul se referă 
la atitudinea în urgenţa hemoragică, prin prisma protocolului primar. În aceste condiţii se poate 
estima o pierdere de volum circulant de până la 50%. În constelaţia simptomatică a hemoragiei 
digestive superioare şocul nu este foarte frecvent, dar prezenţa şocului este un factor de agravare a 
prognosticului. [13] Atitudinea de urgenţă este de a plasa pacientul în decubit sau chiar în poziţie 
Trendelenburg pentru maximizarea perfuziei cerebrale şi instalarea cât mai rapidă a două linii 
venoase cu lumen larg, cu infuzie rapidă de soluţii cristaloide izotone având scopul primar de a 
reface presiunea sistolică. Nu se folosesc substanţe presoare, problema esenţială a deficitului 
hemodinamic fiind acela al pierderii volumului circulant efectiv.  
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Soc

247
262
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Fig. 1. Ponderea manifestărilor clinice în hemoragiile digestive superioare [13] 
 

Hemoragie digestivă superioară fără şoc: Dacă pacientul nu este şocat se pot aprecia 
tensiunea arterială şi pulsul atât în decubit cât şi în ortostatism. Se consideră că o tensiune sistolică 
în ortostatism <90 mmHg se corelează grosier cu o pierdere volemică de 25%-50%, în timp ce o 
cădere tensională cu 10 mmHg sau tahicardie peste 120/ minut sugerează o pierdere volemică de 
20%-25% [5,6]. După cum este de aşteptat, aceste schimbări de dinamică vasculară depind în mare 
măsură de capacitatea sistemului cardiovascular de a reacţiona prin vasoconstricţie la pierderea 
volumului circulant. În acest sens este de remarcat că pacienţii în vârstă răspund dramatic la 
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modificările posturale,  chiar la pierderi volemice reduse, în timp ce tinerii pot conserva foarte bine 
stabilitatea funcţiei cardiovasculare, în condiţiile unor pierderi volemice semnificativ mai mari. Este 
important de reţinut că indiferent de volumul circulant pierdut, dacă tensiunea arterială scade 
semnificativ în ortostatism, perfuzia cerebrală este compromisă, putând avea repercusiuni 
semnificative.  

 
EVALUAREA PARACLINICĂ PRE-ETIOLOGICĂ 
Aşa cu am precizat anterior, odată stabilit diagnosticul de hemoragie digestivă superioară se 

impune asigurarea accesului permanent la o cale venoasă şi se obţine un eşantion de sânge. 
Protocolul de evaluare trebuie sa includă un minim de analize:  

− hemoglobină şi hematocrit,  
− numărătoare de trombocite, 
− teste de screening ale coagulării, 
− ureea sanguină, 
− teste de screening ale funcţiei hepatice. 

Dozarea hemoglobinei şi a hematocritului oferă date nerelevante cu privire la volumul 
circulant pierdut şi status-ul hemodinamic, dar repetarea acestora după umplerea patului circulant 
furnizează informaţii utile cu privire la deficitul real realizat prin hemodiluţie. În cazul existenţei 
hipotensiunii ortostatice (pierderea a minimum 20% din volumul sanguin) se poate estima o 
reducere a hematocritului la ¾ din valoarea iniţială, după umplerea patului vascular cu soluţii 
cristaloide.  

Fig. 2. Corelaţie între valorile hemoglobinei şi hematocritului la internare [13] 
 
Corelaţia liniară dintre valorile hematocritului şi hemoglobinei demonstrează că din punct 

de vedere al evaluării pierderii de masă eritrocitară folosirea ambilor parametri este desuetă, fiecare 
parametru în parte fiind la fel de bun. Rămâne beneficiul monitorizării modului de  recuperare 
hematologică a pacientului. Evoluţia în paralel a celor doi parametri fiind expresia modelului de 
anemie normocitară în primele faze de evoluţie a status-ului post-hemoragic [13]. Modelul de 
scădere a constantelor hematologice este impredictibil, după cum arată studiile noastre, neexistând o 
corelaţie între valoarea iniţială şi variaţiile hematocritului [13]. Scăderile hematocritului tind să fie 
mai mari la valori mari de pornire, fapt dovedit prin aspectul ascendent al regresiei liniare, însă 
precizia de predicţie a curbei este foarte mică. Explicaţia este foarte simplă şi se bazează pe aceeaşi 
observaţie a caracterului extrem de variabil al status-ului hemodinamic al pacienţilor internaţi. 
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Numărătoarea de trombocite face parte atât din screening-ul hematologic cât şi din cel 
hepatic. Frecvenţa mare a cirozei hepatice face ca nivelul nostru de alertă pentru o patologie 
variceală a hemoragiei să fie foarte ridicat, iar trombocitopenia ar putea să ne orienteze în acest 
sens, sugerând un hipersplenism. Evident trombocitopenia sau trombocitopatia semnifică mai mult 
pentru un chirurg. Anomaliile trombocitare (ca număr sau funcţie) necesită o corectare rapidă, dat 
fiind că pot determina prelungirea sau reluarea unei hemoragii acute oprite spontan sau prin 
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mijloace medicale. Scăderea trombocitelor sub 70.000/mmc poate determina o elongare a timpului 
de sângerare, necesitând tratament de substituţie cu concentrat plachetar. O altă indicaţie de 
supleere a masei plachetare este reprezentată de disfuncţiile plachetare din uremie sau din 
tratamentul cu aspirină, la care continuarea sângerării poate fi dată de trombocitopatia asociată celor 
două condiţii deja menţionate [14]. 

Fig. 3. Corelaţie între rata de scădere a hematocritului la 48 de ore şi valoarea la internare [13] 
 

Testele de screening ale coagulării sunt obligatorii deşi foarte rar se întâmplă să evidenţiem 
o tulburare de coagulare majoră care să modifice conduita terapeutică. Cu toate acestea importanţa 
lor este relevantă în coagulopatiile severe în care gestul chirurgical de hemostază ar fi fost 
dezastruos. Cele mai frecvente tulburări ale coagulării sunt reflectate de modificările timpului de 
protrombină şi ale timpului de tromboplastină parţială, care sunt în general asociate unei patologii 
preexistente sau consecutive alterărilor funcţiei hepatice. Corectarea lor se poate face foarte rapid 
prin terapie de substituţie: factori de coagulare sau plasmă proaspătă congelată. 

Determinarea ureei oferă o imagine de ansamblu asupra funcţiei renale, a gradului de 
deshidratare, iar în cazul pacienţilor cu afecţiuni hepatice reflectă semnificaţia absorbţiei proteice de 
la nivelul tractului digestiv. 
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Testele de screening ale funcţiei hepatice includ determinarea nivelului plasmatic a 
enzimelor de citoliză, bilirubinei şi a proteinelor totale, la care se adaugă timpul de protrombină ce 
reflectă sinteza hepatică a factorilor grupului protrombinic.  

 
TRIAJUL PACIENŢILOR 
Sistemul de triere a pacienţilor într-o unitate de primire a urgenţelor este dictat de protocolul 

propriu a spitalului, acesta la rândul său depinzând de nivelul de expertiză a serviciului de 
gastroenterologie. În spitalele din România se preferă internarea în serviciile de terapie intensivă a 
pacienţilor cu sângerări digestive superioare presupuse active sau cu fenomene de şoc 
hiopovolemic, pacienţii fiind în îngrijirea echipei chirurgicale.  

Spitalele care beneficiază de evaluare endoscopică în urgenţă îşi permit separarea 
hemoragiilor non-portale, de cele prin varice esofagiene. Sângerările variceale sunt de resortul 
secţiilor de gastroenterologie, în timp ce sângerările non-portale vor fi preluate de chirurgi, atât timp 
cât endoscopia intervenţională nu poate realiza un control optim al episodului hemoragic. 

 
TRATAMENTUL FARMACOLOGIC EMPIRIC  
Folosirea tratamentelor empirice este argumentată de ponderea diverselor afecţiuni în paleta 

etiopatogenică a hemoragiilor digestive superioare şi de necesitatea introducerii rapide a 
tratamentului farmacologic, de regulă înainte de stabilirea cu exactitate a naturii leziunii care a 
sângerat. Acest lucru este cu atât mai important în spitalele care nu sunt deservite de o echipă de 
endoscopie de gardă, unde diagnosticul este intuit sau bazat pe date de anamneză sau din examenul 
clinic uneori de o relevanţă îndoielnică.  
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O variantă ideală de tratament empiric ar trebui să prezinte câteva calităţi, care nu sunt 
regăsite concomitent în nici una dintre schemele practicate astăzi: 

1. să determine oprirea cât mai rapidă a accidentului hemoragic, 
2. să prevină un episod de resângerare, 
3. să fie eficient pe toate sau cât mai multe dintre procesele patologice care ar fi putut genera 

procesul hemoragic, 
4. să prezinte efecte secundare minore, 
5. să fie simplu de administrat, 
6. să fie ieftin. 

Multe scheme au fost propuse în ultimii 20 de ani cu justificări mai mult sau mai puţin 
logice şi care reflectă de fapt dezvoltările în farmacoterapia bolii ulceroase. Evident că patologia 
ulcerativă, în toate formele ei, deţine o pondere majoritară în etiologia hemoragiei digestie 
superioare, astfel încât orice terapie empirică trebuie să se adreseze primordial acestui grup de 
afecţiuni. Nu voi încerca să trec în revistă toate variantele propuse în decursul timpului ci voi 
prezenta medicamentele care sunt acceptate pe piaţa medicală.  

Blocanţii de receptori H2 au fost primii folosiţi de rutină odată cu introducerea formei 
injectabile. Eficacitatea terapeutică pe ansamblul hemoragiilor digestive superioare se datorează 
inhibiţiei secreţiei gastrice acide asociată, la unele forme, de o creştere a secreţiei de mucus. 
Beneficiul statistic este evident dependent de ponderea mare a sângerărilor de etiologie ulceroasă. 
La aceasta se adaugă o utilizare relativ simplă şi cu efecte adverse limitate [15-18]. 

Inhibitorii de pompă de protoni acţionează direct la locul de producere a ionilor de 
hidrogen, având ca efect inhibiţia secreţiei gastrice acide asociată cu o creştere variabilă a secreţiei 
de mucus. Efectul este superior blocanţilor de receptori H2 determinând o inhibiţie mai rapidă şi de 
durată a secreţiei acide, cu efecte adverse mai puţine. Dar şi acest grup nu aduce beneficii 
bolnavilor cu sângerări de etiologie portală. Probabil că la acest moment reprezintă elementul 
central pentru majoritatea protocoalelor de acest gen [19-22]. 

Octreoctide este eficient în controlul sângerărilor variceale doar în asociere cu tratamentul 
endoluminal, dar are eficienţă inferioară scleroterapiei în controlul hemoragiilor variceale. Efectele 
benefice se datorează unei scăderi temporare a presiunii portale, asociată creşterii tonusului 
sfincterului esofagian inferior. În plus scade secreţia acidă gastrică, reduce fluxul sanguin în 
mucoasa gastrică şi creşte presiunea în sfincterul esofagian inferior. În ansamblu tratamentul cu 
octreoctide este eficient în hemoragiile de origine portală, dar are acţiuni benefice şi în cazul 
hemoragiilor de tip non-portal. Preţul mare face ca raportul cost-eficienţă să nu fie evident favorabil 
acestei alternative [23-26]. 

Somatostatin pare să adune cele mai multe calităţi pentru a-l impune în protocoalele de 
tratament empiric. Astfel faţă de octreoctide aduce în plus o scădere a secreţiei de pepsină, o 
creştere a secreţiei de mucus, o reducere a motilităţii gastrice şi intestinale şi un efect citoprotector 
pe mucoasa gastrică. Costul mare al acestei medicaţii readuce în dezbatere problema raportului 
cost-eficienţă[26-38]. 

La acest moment în condiţiile socio-economice ale ţării noastre alternativele care par 
acceptabile includ inhibitorii de pompă de protoni şi, cu anumite limite dar un preţ excelent, 
blocanţii de receptori H2. Probabil că rămâne la latitudinea fiecărui serviciu să-şi stabilească 
protocolul propriu, bazat pe constelaţia etiopatogenică în continuă schimbare dar şi pe politica 
financiară a spitalului. 

 
CONCLUZIE 
Conduita primară de evaluare şi tratament pre-etiologic a hemoragiilor digestive superioare 

pe care încercăm sa o propunem nu se doreşte a fi un cadru rigid, problematica prezentând o 
dinamică foarte activă. Discuţia din acest articol se doreşte un punct de plecare în elaborarea 
protocoalelor de diagnostic şi tratament pentru hemoragiile digestive superioare a căror utilitate este 
evidentă, iar implementarea lor nu va face decât să îmbunătăţească prognosticul pacienţilor.  
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THE TREATMENT OF MORBID OBESITY (Abstract): Morbid obesity is defined when Body Mass Index (BMI) 
exceeds 40 kg/m2. Main indications for surgery are: BMI > 40 or BMI > 35 with significant co-morbidities. Three types 
of operations are currently done for morbid obesity: restrictive, malabsorptive and mix procedures 
(restrictive/malabsorptive). Restrictive procedures (gastric banding and vertical banded gastroplasty) determine an 
excess weight loss of 40 – 50%, mix procedures (Roux-en-Y gastric by-pass) of 60 – 70% and malabsorptive 
procedures (biliopancreatic diversion with or without of duodenal switch) of 75 – 80%. In terms of risk/benefit gastric 
banding offers the best results. All these procedure are done today by laparoscopy with comparable results as in open 
surgery. Malabsorptive or mix procedures which have the best results may be reserved for patients with the most severe 
obesity or co-morbid conditions.  
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INTRODUCERE 
Astăzi obezitatea reprezintă o problemă medicală şi socială, atingând proporţii epidemice la 

nivel mondial, cu peste 300 de milioane de persoane obeze, costurile medicale reprezentând 2 – 7% 
din totalul cheltuielilor medicale în ţările dezvoltate [1]. Fenomenul este cu atât mai îngrijorător în 
Statele Unite unde peste 50% din populaţia adultă este supraponderală sau obeză, 5% din populaţie 
prezentând obezitate morbidă [2]. În Franţa, prevalenţa obezităţii la adulţi este de 6 – 11% [3], cu 
un procent de 0,2 – 0,3% pentru obezitatea morbidă [4].  

Obezitatea morbidă este definită atunci când indicele de masă corporală (IMC) este mai 
mare sau egal cu 40 kg/m2.  
 

TRATAMENTUL OBEZITĂŢII 
De-a lungul timpului numeroase strategii pentru tratamentul obezităţii au fost propuse. 

Institutul Naţional de Sănătate din Statele Unite a publicat în anul 2000 recomandările, liniile 
directoare pentru tratamentul obezităţii [2]. Acestea stau astăzi la baza tratamentului obezităţii. 
Tratamentul cuprinde trei linii directoare: 

1. modificarea stilului de viaţă; 
2. farmacoterapia; 
3. abordul chirurgical. 

1. Modificarea stilului de viaţă constă în modificarea dietei, activitatea fizică şi 
modificarea comportamentului. O dieta calorică scăzută (800 – 1200 kcal/zi) este recomandată faţă 
de o dietă calorică foarte scăzută (sub 800 kcal/zi). Dieta calorică scăzută reduce greutatea în medie 
cu 8%, determinând reducerea ţesutului adipos după o perioadă de aproximativ 6 luni [2]. 
Activitatea fizică, 3 – 7 şedinţe/săptămână de 30 – 60 min, poate determina o reducere a greutăţii de 
2 – 3%. Terapia comportamentală vizează de fapt modificarea comportamentului alimentar prin 
identificarea stimulilor alimentari, autoevaluare, grupuri de susţinere etc. Asocierea unei diete 
calorice scăzute, activităţii fizice şi terapiei comportamentale s-a dovedit a avea rezultate mai bune 
faţă de dieta sau activitatea fizică izolate [2]. Modificarea stilului de viaţă este în general ineficientă 
în obezitatea morbidă. 

2. Farmacoterapia este recomandată atunci când modificarea stilului de viaţă este 
ineficientă. Institutul Naţional de Sănatate din StateleUnite recomandă ca aceste medicamente să fie 
utilizate numai în cadrul unei abordări terapautice globale, în asociere cu modificarea stilului de 
viaţă [2-6]. Pentru ca un medicament să fie eficient în tratamentul obezităţii trebuie să întrunească 
două criterii: 1) pierderea medie în greutate la un an să fie cu cel puţin 5% mai mare decât în grupul 
de control şi 2) un număr mai mare de pacienţi ce primesc medicaţie trebuie să piardă la un an cel 
puţin 5% din greutate faţă de numărul pacienţilor din grupul placebo de control [7]. Astăzi Federal 
Drug Association a aprobat două medicamente ce întrunesc aceste criterii: sibutramine, un inhibitor 

 34



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

al reabsorbţiei serotoninei şi orlistat, un inhibitor al lipazei pancreatice. Aceste medicamente produc 
o pierdere în greutate de 6 – 10% din greutatea iniţială la un an, dar cu o creştere semnificativă 
imediat ce medicaţia este oprită [8]. Deoarece obezitatea este o afecţiune cronică, utilizarea pe 
termen scurt a medicaţiei nu are efecte. 

3. Tratamentul chirurgical – Conform recomandărilor conferinţelor de consens [2,3,9], 
chirurgia obezităţii trebuie rezervată pacienţilor cu IMC > 40 sau IMC > 35 cu comorbidităţi 
asociate. Tratamentul chirurgical trebuie luat în considerare după eşecul terapiei convenţionale a 
obezităţii: modificarea dietei şi comportamentului, activitatea fizică şi farmacoterapia. 

Conferinţa de consens franceză asupra obezităţii recomandă ca tratamentul chirurgical să fie 
aplicat după cel puţin un an în care a fost încercat tratamentul medical [3]. De asemenea, pentru a 
beneficia de tratament chirurgical, obezitatea trebuie să fie stabilă sau să se fi agravat în ultimii 
cinci ani. 

Contraindicaţiile tratamentului chirurgical sunt următoarele: tulburările psihiatrice, 
afecţiuni ale glandelor suprarenale sau tiroidei, patologia inflamatorie cronică a tubului digestiv, 
alcoolismul şi toxicomania. 

Pentru ca tratamentul chirurgical să obţină rezultate cât mai bune, sunt necesare o serie de 
condiţii [3,9,10,11]: 

1. intervenţia chirurgicală trebuie realizată de un chirurg cu experienţă şi care lucrează într-un 
mediu adecvat; 
2. mediul spitalicesc trebuie să permită un abord pluridisciplinar pre- şi postoperator, cu o 
urmărire postoperatorie pe viaţă; 
3. pacientul trebuie cât mai clar informat, trebuie să fie motivat şi să prezinte riscuri operatorii 
minime; 
4. selecţionarea pacienţilor trebuie făcută de o echipă pluridisciplinară – medicală, 
chirurgicală, psihiatrică şi de nutriţionişti; 
5. supravegherea postoperatorie din punct de vedere dietetic este obligatorie. 

Trei tipuri principale de intervenţii sunt realizate pentru tratamentul obezităţii – restrictive, 
malabsorbtive şi malabsorbtive/restrictive. 

 
A. Proceduri restrictive 
Acestea realizează o diminuare a capacităţii gastrice prin confecţionarea unui rezervor 

gastric proximal de 15 – 20 ml, limitând astfel ingestia de alimente solide şi inducând o senzaţie de 
saţietate mult mai rapidă. Două procedee sunt folosite astăzi: bandingul gastric (BG) şi gastroplastia 
verticală calibrată (GVC). 

Banding-ul gastric constă în aplicarea în jurul porţiunii superioare a stomacului a unui inel 
de silicon ajustabil ce realizează un rezervor proximal gastric de 15 ml (fig.1).  

Fig. 1 Banding-ul gastric 

 35



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

Inelul este conectat la un dispozitiv ce se implantează subcutanat şi care permite umplerea 
cu ser fiziologic a inelului. Cu ajutorul acestui sistem se reglează dimensiunile orificiului de 
evacuare şi se modifică funcţie de necesităţi şi evoluţie viteza de evacuare a stomacului. Marele 
avantaj al BG este simplicitatea în execuţie şi reversibilitatea tehnicii. BG nu modifică anatomia 
tubului digestiv şi nu necesită anastomoze digestive. Când inelul este îndepărtat, stomacul revine la 
condiţia anatomică şi fiziologică anterioare operaţiei. Tehnica descrisă încă din 1978 [20] a devenit 
foarte populară în anii 90 odată cu lucrările lui Belacew şi a altor autori [21-24] care au raportat 
plasarea inelului cu rezultate foarte bune pe cale laparoscopică. Aceste studii au demonstrat o 
scădere efectivă de greutate (SEG) de 38 – 47% la 1 an, de 47 – 52% la 2 ani şi de 44 – 68% la 3 – 
5 ani [25-30]. Mortalitatea după BG pe cale laparoscopică nu depăşeşte 0,17%, iar morbiditatea 
variază între 2 şi 10% [23,25-36]. Cele mai frecvente complicaţii după BG sunt dilataţia 
rezervorului gastric (4 – 18%), prolapsul peretelui gastric prin inel (2,2 – 10%), obstrucţia gastrică 
la nivelul inelului (2 – 10%), disfuncţii ale sistemului de umplere (4 – 10%), eroziunea stomacului 
de către inel (0,3 – 1,9%), [31-35]. Majoritatea complicaţiilor după BG pot fi rezolvate pe cale 
laparoscopică, fie prin îndepărtarea inelului, fie prin înlocuirea acestuia cu unul nou. Pentru un 
număr mic de cazuri, aşa cum se întâmplă în cazul necrozei rezervorului gastric, este necesară 
laparotomia, astfel de cazuri constituind o urgenţă. 

S-a demonstrat că BG induce şi o reducere semnificativă a comorbidităţilor, ameliorând 
totodată şi calitatea vieţii [36-41]. Rata conversiei laparoscopice pentru BG variază între 1,7 şi 2,7% 
[27-30,32,34,36]. BG determină un disconfort pentru alimentele solide, acestea fiind mai dificil de 
ingerat. Tehnica BG nu este foarte eficientă dacă pacientul compensează printr-o alimentaţie lichidă 
sau semisolidă bogată în calorii. Este vorba despre aşa numiţii „sweet eaters” pentru care o 
modificare, o adaptare a comportamentului alimentar este absolut necesară. Astăzi există două tipuri 
de inel larg utilizate – LAP-BANDTM (INAMED Health Bio-EntericsTM, Santa Barbara, USA) şi 
SAGB® (Swedish adjustable gastric banding). Începând cu 1993 peste 80.000 de BG au fost 
realizate în întreaga lume, mai ales în Europa şi în Australia. În Statele Unite ale Americii, doar 
utilizarea LAP-BAND a fost aprobată începând din iunie 2001. 

Gastroplastia verticală calibrată a fost descrisă de Mason în 1982 [42] şi reprezintă 
procedura cea mai frecvent realizată în trecut pentru tratamentul obezităţii. GVC constă în 
realizarea unui rezervor vertical de-a lungul micii curburi cu ajutorul unui stapler liniar. Orificiul de 
evacuare este calibrat cu ajutorul unei benzi protetice sau inel de silicon neajustabil. GVC prezintă 
acelaşi dezavantaj ca şi BG privind ingestia de alimente solide, iar SEG pe termen lung este mai 
mică decât pentru procedurile malabsorbtive. În 1994 Hess şi Hess [43] realizează GVC pe cale 
laparoscopică. Tehnica iniţială descrisă de Mason a suferit numeroase modificări, astăzi, tehnica lui 
McLean fiind cel mai frecvent utilizată. Aceasta constă în separarea completă a rezervorului spre 
marea curbură prin secţiunea la nivelul liniei de agrafaj (fig.2). SEG la 3-5 ani pentru GVC variază 
între 30-63% [44-46]. Studiile pe termen lung arată o scădere a ratei de succes odată cu trecerea 

Fig. 2 Gastroplastia verticală calibrată 

timpului [44,47,48]. Balsinger şi colab. [47] analizând recent rezultatele pe termen lung pentru 70 
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de pacienţi operaţi între 1985 şi 1989 constată că doar 20% din aceştia au menţinut o SEG mai mare 
de 50%.  

 
. Proceduri malabsorbtive  

e încă din 1953 – 1954 şi au dominat chirurgia obezităţii mai 
bine de

mie parţială 
orizont

B
Aceste procedee au fost utilizat
 20 de ani, prototipul fiind by-pass-ul jejuno-ileal [12,13]. Deşi rezultatele au fost bune 

pentru by-pass-ul jejuno-ileal acesta a fost abandonat datorită ratei mari a complicaţiilor, malnutriţie 
proteică, dezechilibre electrolitice, litiază renală, insuficienţă hepatică. Intervenţia cea mai frecvent 
realizată astăzi este diversia biliopancreatică (DBP) cu sau fără switch duodenal (SD). 

DBP a fost introdusă de Scopinaro în 1970. Astăzi, acesta constă în gastrecto
ală cu închiderea bontului duodenal, gastrojejunoanastomoza cu ultimii 250 cm de 

jejunoileon şi anastomoza segmentului biliopancreatic lung la aproximativ 50 cm de joncţiunea 
ileocecală. Scopinaro şi colab. pe 2316 pacienţi raportează rezultate foarte bune cu această 
procedură, obţinând o scădere a excesului de greutate (SEG) la un an de 70% şi menţinută în 
majoritatea cazurilor pe o perioadă de 20 de ani [14]. Marceau şi colab. [15] în 1993 şi Hess şi Hess 
[16] în 1998 modifică procedura lui Scopinaro şi realizează o gastrectomie verticală („sleeve 
gastrectomy”) prin rezecţia a 2/3 stângi gastrice (confecţionând un tub gastric de-a lungul micii 
curburi), cu prezervarea pilorului şi anastomoza terminală a segmentului enteral la duodenul 
proximal (fig.3), această procedură fiind denumită DBP-SD. DBP-SD a fost realizată pentru prima 
oară pe cale laparoscopică în 1999 [17]. Rezultatele pe termen scurt par a fi similare pentru calea 
laparoscopică cât şi pentru cea deschisă. Principalele consecinţe ale procedurilor malabsorbtive sunt 
legate de malabsorbţia calciului, proteinelor şi fierului precum şi de apariţia diareei. Aceste 
neajunsuri pot fi combătute prin administrarea de suplimente minerale, o dietă de 70 – 80 grame de 
proteine zilnic şi de administrarea de antidiareice. Switch-ul duodenal prezintă avantajul unei 
malnutriţii proteice mai scăzute şi a unei rate mai scăzute a ulcerului marginal [18]. Gradul 
malabsorbţiei depinde de lungimea segmentului intestinal comun unde se realizează combinarea 
alimentelor cu enzimele digestive. Mortalitatea în cazul DBP este de aproximativ 1%, iar 
morbiditatea variază între 20 – 25% [14-19]. Cele mai frecvente complicaţii sunt: hernia internă 
(10%), ulcerul (8 – 12%), ocluzia intestinală (1%), infecţia plăgii (1%), embolia pulmonară (0,5%) 

Fig. 3 Diversie biliopancreatică cu switch duodenal 

 37



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

şi tromboza venoasă profundă (0,5%). Anemia este întâlnită în 5 – 40% din cazuri, iar malnutriţia 
proteică la 8 – 12% din pacienţi [14-19]. 

 
C. Proceduri mixte 
Intervenţiile mixte constau în asocierea la un procedeu de restricţie gastrică a unei derivaţii 

intestinale care să antreneze un grad de malabsorbţie. Intervenţie de acest tip cea mai frecvent 
realizată, este by-pass-ul gastric cu ansă în „Y” (BPG), care este considerat astăzi operaţia „gold 
standard” pentru obezitatea morbidă; celelalte tehnici sunt comparate cu aceasta. Elementul gastric 
restrictiv constă în construirea unui rezervor gastric de până la 30 cm. Acesta este anastomozat la o 
ansă jejunală montată în „Y” cu o lungime cuprinsă între 50 şi 150 cm. Lărgimea anastomozei 
gastrojejunale este de aproximativ 1 cm (fig.4). Secreţiile biliopancreatice ajung în ansa jejunală 
prin anastomoza de la piciorul ansei. Gradul de malabsorbţie este determinat de lungimea celor 
două anse, alimentară şi biliopancreatică. Rezultatele pe termen lung cu BPG (5 – 14 ani) arată o 
SEG de 50 – 62% [49,50] După BPG, Poires şi colab. comunică o recâştigare în greutate de 
aproximativ 15% la 14 ani, greutatea părând a se stabiliza după acest interval [1]. În 1996 Wittgrove 
şi Clark au realizat primul BPG pe cale laparoscopică [52]. Curba de învăţare este oarecum mai 
lungă şi mai dificilă comparativ cu alte tehnici laparoscopice, fapt dovedit de numeroasele 
complicaţii de ordin tehnic întâlnite în perioada iniţială a experienţei [52-55]. Spre deosebire de 
tehnica pe cale deschisă, abordul pe cale laparoscopică conduce mai frecvent la fistule 
anastomotice, gastrojejunale şi hernii interne cu ocluzii consecutive [56]. Avantajul major al 
laparoscopiei îl constituie scăderea ratei complicaţiilor legate de plaga operatorie, infecţii şi 
eventraţii. Durata intervenţiei pe cale laparoscopică pentru un chirurg experimentat este de 
aproximativ 90 min [57,58]. Rata complicaţiilor după BPG variază între 3 – 20%. Principalele 
complicaţii precoce sunt embolia pulmonară (3 – 4%)şi fistula gastrointestinală (5,6%). Dintre 
complicaţiile tardive strictura anastomotică (10%), eventraţiile (24%), ulcerul anastomotic (10%) şi 
ocluzia intestinală (3%) au fost cel mai frecvent întâlnite [50-58]. 

Mortalitatea după BPG variază în jurul valorii de 1% [50-58]. Durata spitalizării este în 
general de 4 – 8 zile. Trebuie reţinut că BPG nu este o intervenţie anodină acesta antrenând sindrom 
dumping (prin absenţa pilorului din circuit), malabsorbţia fierului cu anemie consecutivă, deficit în 
absorbţia vitaminei B12. Pentru pacienţii cu IMC foarte mare (superobezi), pentru a obţine rezultate 
mai bune, o serie de autori au propus diminuarea lungimii canalului comun, cu creşterea lungimii 

Fig. 4 By-pass gastric cu ansă Roux 
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ansei jejunale (segmentul alimentar), accentuând astfel procesul de malabsorbţie. Pe o perioadă de 7 
ani Torres şi colab. au raportat pentru 45 de pacienţi superobezi ( cu un exces de greutate mai mare 
de 100 kg) la care au realizat o ansă Roux lungă de 150 cm, o SEG de 64% la 2 ani, faţă de doar 
50% pentru o ansă Roux lungă de 75 cm [59].  

Astăzi nu există studii comparative randomizate comparând cele trei tehnici, cu excepţia 
GVC versus BPG, iar rezultatele pe termen lung (peste 5 ani) nu sunt numeroase [48,60,61]. La un 
an, studiile arată o SEG pentru BG de aproximativ 45%, pentru GVC de 61% şi de 68% pentru 
BPG. Pentru DBP cu sau fără SD, SEG la un an depăşeşte în general 70%. BG este grevat de un risc 
operator şi de complicaţii mai puţine, dar pare să genereze faţă de celelalte proceduri cea mai mică 
SEG. DBP este grevată de cele mai multe complicaţii, dar induce cea mai bună SEG pe termen 
lung. BPG se situează undeva între între cele două tipuri de proceduri, restrictive şi malabsorbtive 
în ceea ce priveşte riscurile şi beneficiile.  
 

CONCLUZII  
Obezitatea morbidă este definită atunci când IMC > 40. Scopul chirurgiei pentru obezitatea 

morbidă este de a obţine cu un risc minim (mortalitate, morbiditate), o SEG cât mai importantă pe 
termen lung. Procedurile acceptate şi practicate astăzi pentru tratamentul obezităţii morbide sunt 
BG, GVC, BPG, DBP cu sau fără SD. SEG la 3 – 5 ani variază între 40 – 50% pentru procedurile 
restrictive, 60 – 70% pentru BPG şi 75 – 80% pentru procedurile malabsorbtive. GVC pare să aibă 
rezultate comparabile sau chiar mai bune decât BG. 

Chirurgia obezităţii morbide antrenează o ameliorare a calităţii vieţii şi o reducere a 
comorbidităţilor. Chirurgia laparoscopică pentru obezitatea morbidă prezintă avantaje faţă de cea 
clasică în ceea ce priveşte rata morbidităţii peri-operatorii, durata spitalizării şi recuperarea 
postoperatorie. 

Indicaţiile privind o anumită tehnică variază funcţie de valoarea IMC, modul şi 
comportamentul alimentar („sweet eaters” sau nu). Tehnicile malabsorbtive datorită eficacităţii 
demonstrate pe termen lung trebuie rezervate pacienţilor obezi cu IMC-ul cel mai mare şi cu cele 
mai importante comorbidităţi. 

Indicaţiile pentru chirurgia obezităţii rămân: 
• IMC > 40 sau IMC > 35 cu comorbidităţi prezente; 
• Eşec al tratamentului non-chirurgical aplicat cel puţin un an; 
• Obezitate stabilă sau agravată de cel puţin 5 ani. 
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PANCREATIC INSULINOMA (Abstract): The incidence of insulinomas is very low. Despite their usual 
small size they may induce serious complications. Once the clinical and biological diagnosis is established, the 
localization of the tumor can be a difficult task and a large number of diagnostic procedures has been used to 
substantiate such small lesions: selective arterial stimulation and hepatic venous sampling, arteriography, computed 
tomography, magnetic resonance imaging, laparoscopic ultrasonography. A total of four cases of insulinoma (all 
females) are presented in which the diagnosis was delayed by two to five years due to misinterpretation  of neurological 
symptoms generated by hypoglycemia. The diagnosis of insulinoma was based on high plasma insulin levels associated 
with low plasma glucose levels, as well as the symptomatic relief after intravenous glucose injection. The surgical 
option was based on biological data, ultrasonography, computed tomography and arteriography. In one case the 
localization of the insulinoma was established only by intraoperative ultrasonography. All tumors were localized in the 
tail of pancreas. In three cases we decided for a distal pancreatic resection with splenectomy and in one case for 
hemipancreatectomy with spleen preservation. Postoperative course was uneventful and all the symptoms disappeared. 
The diagnosis was confirmed on pathological examination in all cases. Conclusions: Surgical removal of insulinomas is 
the best treatment. Open pancreatic surgery for endocrine tumors is associated with a high morbidity rate. 
 
KEYWORDS: PANCREATIC INSULINOMA, PANCREATIC ENDOCRINE TUMORS 
Correspondence: E. Târcoveanu, Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu – Vl. Buţureanu”, B-dul Independentei, 1, Iasi 
700111 
 

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

Au o incidenţă de aproximativ 1 caz la 1.000.000 persoane/an; astfel, mulţi chirurgi au 
posibilitatea să trateze doar unul sau doi pacienţi cu insulinoame de-a lungul întregii lor cariere. 

Experienţa Clinicii I Chirurgie din ultimii 20 ani se referă la doar 4 cazuri de insulinoame 
pancreatice, la care diagnosticul a fost tardiv, datorită simptomelor neuropsihice severe, cu internări 
repetate în servicii de neurologie şi psihiatrie.  

Obs. 1: C.I., 35 ani, se internează pentru stări confuzionale, cu pierderea conştienţei, 
convulsii, tulburări de atenţie şi memorie, tulburări de vorbire, dureri epigastrice. Debutul a fost în 
urmă cu 5 ani cu fatigabilitate, tendinţă la lipotimie la efort şi a jeun; sarcina ameliorează parţial 
simptomatologia. A fost internată de 5 ori pentru comiţialitate la Spitalul de Psihiatrie, tratamentul 
cu antiepileptice fiind ineficace. Este internată în urgenţă la Neurochirurgie cu sindrom cerebelos şi 
piramidal bilateral, ocazie cu care determinarea glicemiei arată o valoare de 27 mg%. Este 
transferată în Clinica I Medicală, apoi în serviciul nostru cu triada lui Whipple: a jeun bolnava este 
confuză, cu glicemie 40 mg%, iar după administrarea de glucoză 20% i.v. devine lucidă şi orientată 
temporo-spaţial. Dozarea repetată a glicemiei arată valori sub 50 mg%. Hiperglicemia provocată 
arată o curbă plată, ale cărei valori maxime abia ating 112 mg%. Nu exista posibilitatea dozării 
insulinemiei. Ecografia pancreatică este neconcludentă. Pentru suspiciunea de hipoglicemie 
organică de origine pancreatică, se practică laparotomie exploratorie sub anestezie generală cu IOT. 
La explorarea intraoperatorie s-a evidenţiat o tumoră de 2 cm, pe faţa posterioară a cozii 
pancreasului, aderentă la vasele splenice; s-a practicat spleno-pancreatectomie caudală (fig. 1). 
Examenul histo-patologic a evidenţiat insulinom trabecular (fig. 2). Postoperator, curba glicemiei 
arată valori hiperglicemice, care se remit după 7 zile. Controalele repetate arată dispariţia 
simptomatologiei şi normalizarea glicemiei. 
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Obs. 2: A.C., 44 ani, se internează pentru ameţeli, pierderea echilibrului, cefalee, fenomene 
precedate de foame intensă, convulsii, tulburări psihice de tip maniacal. Debutul a fost insidios, în 
urmă cu 2 ani, cu ameţeli, transpiraţii profuze, pierderea echilibrului, fenomene ameliorate după 
ingestia de dulciuri. A fost spitalizată de 4 ori la Bârlad la Spitalul de Psihiatrie pentru tulburări 
psihice. Dozările repetate ale glicemiei arată valori de 40 mg%, iar curba hiperglicemiei provocate 
este plată. Insulinemia bazală a fost de 38,869 µUI/ml. Ecografia abdominală suspectează o 
formaţiune rotundă cu diametrul de 2,5 cm la limita dintre corp şi coada pancreasului, iar 
arteriografia supraselectivă splenică menţine suspiciunea şi topografia tumorii menţionate (fig. 3). 
La explorarea intraoperatorie se identifică formaţiunea pe faţa posterioară a glandei, realizându-se 
ablaţia sa prin splenopancreatectomie corporeo-caudală. Examenul histo-patologic precizează 
diagnosticul de „adenom cu dispoziţie cordonală şi insulară” (fig.4). Evoluţia postoperatorie 
imediată şi la distanţă a fost bună. 

Fig. 2: Insulinom trabecular Fig. 1: Piesă de spleno-pancreatectomie cu 
insulinom de 1,5 cm 

 

Obs. 3: C.A., de 67 ani, a fost internată în Clinica de Diabet şi Boli de Nutriţie Iaşi în 
ianuarie 2002 cu diagnosticul de „sindrom hipoglicemic”, prezentând crize de hipoglicemie, în 
special matinale şi nocturne, traduse prin transpiraţii profuze, tremurături, pierderea conştiienţei, 
convulsii. În mai 2000, fusese internată pentru simptome similare la Spitalul Judeţean din Piatra 
Neamţ unde s-a efectuat o tomografie computerizată care a identificat atrofie corticală localizată la 
nivelul cortexului frontal şi parietal şi prezenţa de mici cavităţi de tip poroencefalie la nivelul punţii 
mezencefalului şi parieto-occipital. În urma explorărilor efectuate, bolnavei i s-a stabilit 
diagnosticul de „Epilepsie temporală de lob drept, atrofie corticală” şi i s-a indicat tratament cu 
Depakine Chrono, 3 comprimate pe zi. 

Fig. 4: Adenom cu dispoziţie cordonală şi 
insulară 

Fig. 3: Piesă de spleno-pancreatectomie cu 
insulinom de 1,5 cm 

În septembrie 2002, bolnava a fost internată în Clinica de Diabet şi Boli de Nutriţie a 
Spitalului Universitar „Sf. Spiridon” Iaşi pentru evaluare. Explorările biologice au relevat valori 
crescute ale insulinei în timpul hiperglicemiei provocate: valoare bazală 24,869 µUI/ml (normal 
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10,25 µUI/ml), la 60 minute – 80,89 µUI/ml (normal 70-85 µUI/ml), la 120 minute – 70,76 µUI/ml 
(normal maxim 45 µUI/ml), la 180 minute – 49,23 µUI/ml (normal maxim 20 µUI/ml). 
Investigaţiile imagistice, ecografia şi tomografia computerizată a pancreasului nu au stabilit 
prezenţa unei leziuni la acest nivel. Pacienta a primit tratament cu Prednison 30 mg/zi, 
Carbamazepină 2 cp/zi cu ameliorarea parţială a hipoglicemiei. A fost externată cu diagnosticul 
„Hipoglicemie de etiologie neprecizată; crize comiţiale de lob temporal (posibile în context 
hipoglicemic). La internarea în Clinica Endocrinologică Iaşi a fost suspectat diagnosticul de 
insulinom pe baza triadei: hipoglicemie – glicemii à jeun sub 50 mg%(în cursul crizelor glicemiile 
au oscilat între 20 – 41 mg%), manifestări neuro-psihice – agitaţie, nelinişte, somnolenţă, pierderea 
conştienţei timp de 1-2 minute şi convulsii, dispariţia promptă a simptomelor la administrarea de 
glucoză intravenos. 

Valorile insulinei plasmatice în timpul hiperglicemiei provocate au fost crescute: 16.45 
mUI/L pentru o glicemie de 0,54 şi 17,5 mUI/L pentru o glicemie de 0.54 (normal 6,9 – 9,2 
mUI/L), dar nu suficient de mari pentru a realiza un raport evocator insulină/glucoză (0,28). 
Bolnava prezenta obezitate (IMC=36 kg/m2) şi ulcer duodenal, ambele susceptibile de a se asocia 
cu insulinomul. Valorile normale ale calciului şi fosforului şi radiografia normală de şa turcească au 
exclus o neoplazie endocrină multiplă de tip 1 (MEN1). Examenul ecografic pancreatic a fost 
neconcludent. Examenul neurologic a infirmat diagnosticul de epilepsie temporală şi, în consecinţă, 
tratamentul cu anticonvulsivante a fost abandonat. În timpul spitalizării, deşi se afla în continuare 
sub tratament cu prednison, bolnava a mai prezentat şase crize hipoglicemice severe cu pierderea 
conştienţei, tremurături, transpiraţii profuze. Tratamentul cu verapamil 80 mg pe zi nu a ameliorat 
frecvenţa şi gravitatea crizelor. 

S-a recomandat reevaluare imagistică a pancreasului prin imagistică prin rezonanţă 
magnetică, computer tomografie sau angiografie, dar investigaţiile nu s-au putut realiza. În aceste 
condiţii, în baza datelor biologice, bolnava a fost transferată în Clinica I Chirurgie pentru explorare 
chirurgicală. 

La internare în serviciul nostru, bolnava, obeză, prezenta triada Whipple. Se intervine 
chirurgical pentru suspiciunea de hipoglicemie organică de cauză pancreatică şi se practică 
laparotomie exploratorie cu explorarea palpatorie a pancreasului, dificilă datorită infiltraţiei 
grăsoase a lojei pancreatice. La examenul ecografic intraoperator al pancreasului s-a identificat însă 
o formaţiune de 1,5 cm situată între corpul şi coada pancreasului şi noduli mici multipli la nivelul 
cozii acestuia. Palparea ţintită confirmă o formaţiune tumorală de consistenţă crescută. S-a practicat 
spleno-pancreatectomie corporeo-caudală. Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă. Examenul 
histopatologic a relevat „nesidioblastom cu zone Grimelius pozitive” (fig. 5). 

Fig. 5: Nesidioblastom cu zone Grimelius pozitive 

Reevaluarea bolnavei în Clinica Endocrinologică a demonstrat dispariţia crizelor 
hipoglicemice sub aspect clinic şi de laborator. La trei luni de la intervenţie, bolnava prezenta o 
stare excelentă sub aspect subiectiv şi normalizarea profilului glicemic. 
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Obs. 4 Bolnava B.L., de 27 ani, se internează în februarie 1996 pentru transpiraţii difuze, 
ameţeli, acroparestezii, polidipsie, dureri epigastrice cu iradiere în hipocondrul stâng. Pacienta avea 
ulcer duodenal diagnosticat de la 14 ani şi a fost operată la vârsta de 20 de ani pentru ulcer duodenal 
dublu stenozant (gastrectomie 2/3 cu gastroduodenoanastomoză tip Pean-Billroth I). De un an de 
zile acuză dureri epigastrice, ameţeli, transpiraţii profuze, senzaţia de foame, fenomene care 
cedează la ingestia de apă şi dulciuri. Este internată în Clinica a II-a Medicală, unde ecografic se 
descoperă o formaţiune hipoecogenă de 36 mm situată la nivelul cozii pancreasului. Se suspectează 
un sindrom Zollinger-Ellison, pentru care se transferă în serviciul nostru. Examenul CT găseşte o 
formaţiune de 2,5 cm, hipodensă, la nivelul istmului pancreasului (fig. 6). 

Glicemia este 48 mg%. Proba hiperglicemiei provocate arată o curbă plată, tipică pentru 

insulinom; cea mai mare valoare s-a înregistrat la 30 de minute – 117 mg%, iar la 90 de minute – 46 
mg%. Insulinemia arată următoarele valori: T0 = 2,339 µUI/ml, T 30 minute = 133,194 µUI/ml, T 
60 minute= 25,88 µUI/ml, T 90 minute = 7,205 µUI/ml, T 120 minute = 6,084 µUI/ml (valori 
normale = 5-25 µUI/ml). Se intervine chirurgical pentru diagnosticul de insulinom pancreatic. După 
visceroliză se identifică, pe faţa posterioară a cozii pancreasului, spre marginea superioară, un nodul 
de 3 cm, încapsulat, de consistenţă dură, de culoare galben-cafeniu, care nu se poate enuclea. Se 
practică pancreatectomie caudală cu prezervarea splinei. Evoluţia postoperatorie a fost prelungită, 
urmată de dispariţia acuzelor subiective şi normalizarea glicemiei. Examenul anatomo-patologic 
evidenţiază adenomatoză - nesidioblastom al insulelor pancreatice (fig. 7). 

Fig. 6: Examenul CT - formaţiune de 2,5 cm, hipodensă, la nivelul istmu
pancreasului 

lui

 

Fig. 7: Celule tumorale polimorfe, dispuse cordonal şi „în rozetă” (van Gieson şi HE) 
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DISCUŢII 
Primul caz de insulinom a fost descris în 1902 de Nicholls, iar doi ani mai târziu Sobolev a 

raportat hipertrofia insulelor Langerhans. În 1908, Lane diferenţiază două tipuri de celule insulare 
(α şi β). Hiperinsulinismul a fost introdus în 1924, iar Wilder, în 1927, la un bolnav cu 
hiperinsulinism găseşte metastaze hepatice din care evidenţiază cantităţi mari de insulină [1,2]. 
Incidenţa insulinoamelor este de 0,1 – 2 cazuri noi anual la 100.000 locuitori. Frecvenţa lor în 
studiile necropsice este de circa 0,08%.  

La noi în ţară cea mai mare statistică este cea a prof. I. Juvara, 55 observaţii până în 1984, la 
care se adaugă 16 cazuri publicate de Tr. Pătraşcu de la aceeaşi clinică, în perioada 1985 – 2002 
[2,3]. Acelaşi autor [3] apreciază că în literatura mondială sunt publicate sub 3000 cazuri. În 
literatura românească au mai publicat cazuri A. Popovici (16 obs. în 16 ani) şi Fl. Ticmeanu (18 
cazuri în 20 ani) [4,5]. În literatura străină cea mai mare statistică de insulinoame benigne tratate 
chirurgical aparţine lui M. Rothmund care adună 396 cazuri din 15 centre din lume, operate până în 
1990 [6].  

Repartiţia pe sexe este egală, vârsta medie fiind de 50 ani. În statistica noastră toate au fost 
femei cu o vârstă medie de 43,2 ani (27, 35, 44 şi 67 ani). 

Majoritatea insulinoamelor au localizare pancreatică (98,2%); sunt descrise insulinoame 
ectopice (1 – 3%) cu diferite localizări: duoden, jejun, ileon, plămân [1]. De regulă sunt tumori mici 
(5% sub 0,5 cm, 34% între 0,5 – 1 cm, 53% între 1 – 5 cm şi doar 8% depăşesc 5cm), localizate mai 
ales la nivelul capului pancreasului (20 – 30%) sau la nivelul cozii (20%) [1,7]. În 3,5% [7] sunt 
tumori multifocale. Insulinoamele maligne sunt rare (5 – 16%); de regulă, în aceste cazuri tumorile 
depăşesc 6 cm, iar 5% din pacienţi au metastaze în momentul diagnosticului [1]. Metastazele sunt la 
nivelul ficatului (47%) sau în limfonoduli (circa 30%) [7]. Asocierea cu MEN (Multiple Endocrine 
Neoplasia) este rară, doar 4% din pacienţii cu afectare poliglandulară având asociat un insulinom 
[1]. 

La cazurile noastre tumorile au fost de mici dimensiuni (2, 1,5, 1,5 cm), iar localizarea a fost 
corporeo-caudală; nu a fost nici o asociere cu MEN. 

Pe o statistică de 432 cazuri, H.Y. Peiper găseşte 85% leziuni benigne şi numai 15% 
maligne, iar în privinţa localizării, acelaşi autor, pe 706 cazuri studiate, găseşte 684 cu localizare 
pancreatică şi 22 ectopice [8]. 

La pacienţii cu hiperinsulinism autonom se constată mai multe leziuni histologice: 
proliferare benignă sau malignă (tumori pancreatice endocrine propriu-zise– nesidioblastoame), 
creşterea numărului insulelor Langerhans (hiperplazie) şi modificarea raportului intrainsular între 
celulele α şi β [2]. Hiperinsulinismul datorat afectării celulelor insulare pancreatice este provocat în 
86% din cazuri de insulinoame, în 5–15% de adenomatoză difuză (micro- şi macroadenoame 
răspândite în tot pancreasul), 4% nesidioblastoză (multiple proliferări anarhice de celule endocrine) 
şi 1% hiperplazie difuză. Adenomatoza este mai frecvent asociată cu MEN I, iar nesidioblastoza 
apare mai ales la copii şi tineri. Pot exista asocieri între insulinoamele propriu-zise (tumori) şi 
formele difuze menţionate [1,2]. 

Histologic, insulinoamele sunt clasificate în adenoame (micro- şi macroadenoame), tumori 
chistice, border-line şi carcinoame. 

Adenoamele sunt benigne, pot fi unice sau multiple, cu dimensiuni variabile (micro- şi 
macroadenoame). Macroscopic apar ca tumori bine încapsulate, rotunde, roz-roşietice, gălbui sau 
violacee, de consistenţă asemănătoare cu parenchimul pancreatic normal. Pot fi superficiale sau 
localizate în profunzimea glandei, având raporturi variabile cu ductele excretorii pancreatice 
(importante pentru enucleeri). Pot coexista leziuni de pancreatită cronică, alte tumori endocrine 
pancreatice (TPE) (funcţionale sau non-funcţionale) sau leziuni difuze (adenomatoză, hiperplazie) 
[2]. 

Carcinoamele nu au caractere macroscopice care să permită diferenţierea sigură de o leziune 
benignă. Dimensiunea tumorii peste 5 cm şi prezenţa metastazelor sunt criteriile macroscopice de 
diagnostic a malignităţii. Consistenţa este mai fermă decât în cazul leziunilor benigne, iar pe 

 46 
 



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

secţiune au culoare gri-roz cu necroză centrală şi tendinţă la invazia ţesutului pancreatic adiacent 
[2]. 

Hiperplazia ţesutului insular se realizează prin: macronezie (creşterea dimensiunilor 
insulelor la peste 400 microni), polinezie (prezenţa a peste 50 insule/cm2) şi asocierea celor două 
leziuni. Se pot asocia cu tumori benigne sau maligne. 

Modificarea raportului celulelor endocrine – în mod normal raportul α/β este 1/4-1/5. În 
unele forme de hiperinsulinemie poate ajunge la 1/15–1/20. Determinarea raportului celular este 
obligatorie pe piesa de exereză: hiperplazia pe seama celulelor β poate justifica reintervenţia dacă 
simptomatologia nu se ameliorează; numărul crescut de celule α se poate întâlni în adenom [2]. 

Insulinoamele extrapancreatice – se pot folosi diferite tehnici de localizare a acestora 
intraoperator: ecografia intraoperatorie, dozarea hormonală selectivă, transiluminarea (peretele 
duodenal), injectarea de albastru de toluidină i.v. [2] (are afinitate crescută pentru ţesutul 
pancreatic). 

Pe statistica noastră, examenul histopatologic a evidenţiat: „insulinom trabecular”, „adenom 
cu dispoziţie cordonală şi insulară” şi „nesidioblastom cu zone Grimelius pozitive”. 

Sinteza insulinei în celulele β se realizează în reticulul endoplasmatic. La acest nivel, din 
pre-proinsulină se eliberează proinsulina care este transferată în aparatul Golgi. Proinsulina este 
formată dintr-un lanţ α şi unul β legate de peptidul C. Sub acţiunea unei proteaze, această legătură 
este scindată şi se eliberează echimolar peptid C şi insulină. În curentul sanguin sunt eliberate 
insulină, peptid C şi proinsulină, raportul dintre aceste substanţe fiind modificat în insulinom. 

Clinica insulinoamelor este determinată de hipoglicemie şi răspunsul adrenergic la 
hipoglicemie. Caracteristic, simptomatologia apare când unul din prânzuri a fost frugal sau a lipsit 
sau după un efort fizic susţinut. Criza poate apare după somnul fiziologic, care uneori se poate 
continua cu o comă hipoglicemică. 

Există trei categorii de semne clinice legate de scăderea glicemiei: manifestări neuro-
psihice, simptome adrenergice şi digestive. Caracteristic insulinoamelor este preponderenţa 
manifestărilor neuropsihice. De regulă, debutul este tot printr-un sindrom neuropsihic, până la 
precizarea diagnosticului de insulinom trecând o perioadă variabilă, între 4 luni şi 10 ani [2].  

La cazurile noastre simptomatologia a fost predominant neuro-psihică, pacientele având 
internări repetate în servicii de neuro-psihistrie. 

Simptomatologia de debut cuprinde atât semne neuropsihice şi adrenergice la 49% din 
pacienţi, 38% au numai manifestări neuropsihice, 12% numai manifestări adrenergice şi 1% rămân 
asimptomatici [1]. 

Criza de hipoglicemie din insulinom evoluează gradat: iniţial apar tulburări senzoriale şi 
motorii, apoi îngustarea câmpului conştienţei până la comă; pot apare convulsiile. După astfel de 
crize s-au constatat leziuni ireversibile – hemiplegie [2]. 

Unii pacienţi recunosc începutul crizei glicopenice, putând preveni instalarea acesteia prin 
ingestia de glucide. Tabloul clinic este influenţat de viteza de scădere a glicemiei şi durata 
hipoglicemiei: scăderea rapidă se asociază cu predominanţa tabloului clinic adrenergic, în timp ce 
scăderea lentă, dar prelungită se asociază cu manifestări în principal neuro-psihice. Asocierea celor 
două tipuri fiziopatologice determină un tablou clinic complex, pretabil la confuzie cu psihozele sau 
neuropatii severe. [2] 

Se descriu două etape în evoluţia simptomatologiei din criza hipoglicemică [2]: 
a) etapa conştientă (neuroglicopenică) – scade numai glicemia, fără perturbarea utilizării 
oxigenului la nivelul SNC – conştienţa este păstrată, apar primele semne neuro-psihice şi 
adrenergice; 
b) etapa comatoasă (neurooxiglicopenică) – scade utilizarea oxigenului, structurile nervoase 
fiind în hipoxie. Apar semne de suferinţă subcorticală şi convulsii. 

Evolutiv, crizele de hipoglicemie se agravează, devin mai complexe, în formele maligne 
crizele sunt subintrante, uneori cu comă cvasi-permanentă [2]. Nu există paralelism între severitatea 
hipoglicemiei şi severitatea simptomatologiei, pragul de sensibilitate fiind caracteristic fiecărui 
pacient [2]. 
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Manifestările neuropsihice domină clinica insulinoamelor: 82 – 92% din simptome sunt 
determinate de neuroglicopenie [1]. În timpul crizei hipoglicemice pot apare: tulburări de memorie, 
stare confuzională, modificări de comportament (irascibilitate, agitaţie, somnolenţă), astenie fizică 
şi psihică, tulburări de percepţie senzorială (hipoacuzie, tulburări de acomodare vizuală), parestezii, 
amnezie. Coma este iniţial superficială, apoi, pe măsură ce hipoglicemia se accentuează, devine 
profundă; pot apare convulsiile [1,2,7]. 

A fost descris un automatism psihomotor [2] (pacientul, după un somn prelungit, desfăşoară o 
activitate aparent normală, fără a fi însă conştient, iar după ingestia glucidelor redevine conştient, 
dar prezintă amnezie completă pentru perioada de hipoglicemie). 

Manifestările neuroglicopeniei la debutul primei crize hipoglicemice sunt variabile: tulburări 
vizuale (diplopie, etc.) 59%, confuzie 51%, alterarea stării de conştienţă 38%, slăbiciune 32%, 
defecte motorii tranzitorii 29%, fatigabilitate 27%, cefalee 27%, dificultăţi de vorbire 24%, 
parestezii 17%, ataxie 4% etc. [2]. 

Răspunsul adrenergic, provocat de viteza de scădere a glicemiei, se caracterizează prin 
vasoconstricţie periferică, paliditate, transpiraţii abundente etc. Se pare că transpiraţiile sunt cel mai 
comun semn adrenergic (43%), urmat de tremurături (23%) şi palpitaţii (10%) [1]. 

Simptomatologia digestivă este reprezentată de senzaţia de foame imperioasă şi epigastralgii; 
unii pacienţi ajung bulimici şi obezi [1,2]. 

În cadrul explorărilor paraclinice, dozarea glicemiei nu este specifică; probele biologice 
trebuie recoltate în timpul crizelor hipoglicemice. Se poate realiza testul restricţiei glucidice (post 
de 72 ore urmat de dozarea glicemiei – glicemia scade sub 50mg% la 65 - 75% din bolnavi în 
primele 24 ore şi la 95% din bolnavi după 48 ore)[1,2]. 

Hiperglicemia provocată – eliberarea de insulină din tumoare este autonomă, testul 
evidenţiind o curbă de tip diabetic. 

Hipoglicemia provocată – se administrează 1 mg tolbutamidă i.v.; la pacienţii cu insulinom 
glicemia scade rapid în 30 – 60 minute (celulele β sunt stimulate să elibereze insulina), riscul unei 
crize hipoglicemice severe fiind foarte mare. 

Insulinemia, dozată RIA, evidenţiază niveluri crescute; valoarea normală a insulinei este de 
10–30 microunităţi/ml, iar în insulinoame valorile pot creşte de până la 10 ori. Măsurarea 
concomitentă a glicemiei şi a insulinemiei va evidenţia o neconcordanţă între cele două valori. 
Raportul insulinemie (microU/mL)/glicemie (mg%) este de peste 0,3 la pacienţii cu insulinom [2]. 

Dozarea proinsulinei, a peptidului C, a anticorpilor anti-insulină şi a nivelurilor de sulfonil-
uree sunt utilizate pentru diferenţierea insulinomului de alte cauze de hipoglicemie. Proinsulina 
plasmatică depăşeşte 22% din valoarea insulinemiei la 80 – 90% din pacienţii cu insulinom. 
Peptidul-C are valori ridicate la pacienţii cu insulinom, iar valorile au fluctuaţii mai mici decât 
insulinemia [1]. 

Dozarea intraoperatorie a glicemiei şi a insulinei este utilă pentru a verifica dacă insulinomul 
a fost rezecat. De asemenea, dozările hormonale selective din sângele portal (cateterismul selectiv 
transparietohepatic al venei splenice cu dozajul hormonilor locali) permit precizarea localizării 
insulinomului. 

PTH-RP (Parathyroid Hormone-Related Protein) este produs de majoritatea TPE; sinteza sa 
se realizează prin clivarea unui precursor, pro-PTH-RP. Clivarea este controlată de furină. Sawada 
şi colab. [15] au raportat expresia furinei şi a PTH-RP în insulinoame. 

Electroencefalograma efectuată în paralel cu dozarea glicemiei permite diferenţierea 
manifestărilor neuropsihice de alte afecţiuni neurologice [1]. 

Diagnosticul topografic preoperator se realizează prin tehnici imagistice şi de medicină 
nucleară (ecografie abdominală, eco-endoscopie, CT, IRM, arteriografia selectivă sau 
supraselectivă, PET, octreoscan etc.). Sensibilitatea diferitelor metode variază în raport cu tipul de 
tumoră endocrină (Tabelul I). Miraille şi colab. [9] consideră sensibilitatea eco-endoscopiei de 85% 
în diagnosticul insulinoamelor, iar a octreoscanului de numai 47%. Asocierea celor două tehnici dă 
rezultatele cele mai bune şi trebuie considerată ca metoda standard pentru localizarea 
insulinoamelor. 
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Tabelul I: Sensibilitatea metodelor imagistice în insulinom şi gastrinom  

(după Orbuch, 1995, cit. Pospai [7]) 
 

 Insulinom Gastrinom 
Tumoră primitivă   
echo abdominală 
CT 
RMN 
angiografie 
echo-EDS 
dozaj hormonal selectiv 
Octreoscan 

0 – 66% 
11 – 50% 
20% 
15 – 100% 
60 – 95% 
75 – 95% 
< 50%  

21 – 28% 
35 – 59% 
20 – 25% 
35 – 68% 
75 – 95% 
46 – 94% 
70 – 100% 

Metastaze hepatice   
echo abdominală 
CT 
RMN 
angiografie 
Octreoscan 

 14 – 63% 
35 – 72% 
43 – 83% 
33 – 86% 
98% 

 
Tumorile peste 2 cm se identifică prin ultrasonografie, tomografie computerizată şi rezonanţă 

magnetică în 70-80% dintre cazuri. Pentru tumori de 2 cm, este necesară ultrasonografia 
endoscopică cu o acurateţe de 93% , tomografia spirală, SPECT cu 111-In Octreocan. Angiografia 
şi prelevarea de probe pentru obiectivarea gradientului insulinei între vena portă şi circulaţia 
generală permite identificarea leziunilor în 92% dintre cazuri. 

Diagnosticul intraoperator este facilitat de ecografia intraoperatorie atât în chirurgia deschisă, 
cât şi în cea laparoscopică. Aceste explorări ce pot identifica insulinoame de mici dimensiuni, bine 
încapsulate permit enucleerea, considerată tratamentul chirurgical standard în insulinoamele 
benigne izolate, cu morbiditate şi mortalitate redusă [10]. 

Diagnosticul pozitiv este sugerat de manifestările clinice. În 1938, Whipple descrie o triadă 
cu o specificitate înaltă: 1) crize neuropsihice care apar pe nemâncate sau după efort fizic, 2) 
scăderea glicemiei în timpul crizei sub 50 mg%, 3) dispariţia tulburărilor neuropsihice după 
administrarea de glucoză p.o. sau i.v. [1,2]. 

În cazurile noastre, diagnosticul pozitiv a fost sugerat de triada Whipple. Testele biologice au 
fost, de asemenea, pozitive; întârzierea diagnosticului a fost de 2–5 ani (simptome neuro-psihice 
severe). Diagnosticul topografic a fost precizat prin CT, arteriografie şi ecografie abdominală în 3 
cazuri. Într-un singur caz, localizarea insulinomului nu s-a putut realiza preoperator prin CT şi 
ecografie abdominală, ci doar prin ecografie intraoperatorie. 

Diagnosticul diferenţial se face cu alte cauze de hipoglicemie; acestea pot fi sistematizate 
astfel [2]: 

- aprovizionare inadecvată cu glucoză (inaniţie, febră, neoplazii etc), 
- tulburări hepatice (disfuncţii generale – ciroză hepatică, deficit circulator, defecte enzimatice 
– intoleranţă la fructoză, galactozuria etc.), 
- creşterea secreţiei de insulină (hiperinsulinism alimentar, DZ cu hipoglicemie reactivă, 
hipoglicemia nou-născuţilor din mame diabetice etc.), 
- deficienţe hormonale (ACTH, somatotrop, corticoizi, catecolamine, glucagon etc.), 
- medicamentoase (insulină, sulfoniluree, etanol etc.), 
- cauze cu mecanism nedeterminat (hipoglicemia funcţională, cancere voluminoase etc.). 

În toate cazurile noastre confuzia s-a făcut cu afecţiuni neurologice, în special comiţialitate, 
fapt ce a întârziat diagnosticul cu până la 5 ani. Afecţiunile neurologice (64%), în particular 
comiţialitatea (39%) pot preceda cu mai mulţi ani stabilirea diagnosticului de insulinom şi traduc 
necroza acută a neuronilor din straturile corticale superficiale, modificări de tip spongiform a 
girusului dental al hipocampului, identificate atât în hipoglicemia spontană, cât şi în cea 
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experimentală. Unii bolnavi sunt trataţi cu medicaţie anticonvulsivantă. Recent s-a acreditat 
noţiunea de neuropatie hipoglicemică pentru a defini axopatia distală asociată hipoglicemiei, cu 
modificări degenerative şi regenerative afectând, în special, neuronii motori, distrugeri ale mielinei 
şi modificări gliale.  

Aprecierea malignităţii insulinoamelor. Se face după criteriile descrise în Tabelul II 
[11,12]. Alte explorări biologice care pledează pentru malignitate sunt: insulinemia la valori înalte, 
proinsulină în proporţie foarte mare (90%), niveluri crescute de peptid C, secreţie asociată de PP. 
Indexul Ki67 este, de asemenea, un factor predictiv pentru malignitate [1,2]. 

 
Tabelul II: criterii de malignitate în TPE [11,12] 

 

Macroscopic metastaze 
invazia organelor vecine şi a vaselor 

Dimensiunea > 3cm, de obicei maligne 
> 6 cm, aproape întotdeauna maligne 

Criterii 
histologice 

index mitotic crescut 12 – 4 / hpf 
necroză tumorală 
invazia ţesutului pancreatic 
înconjurător, a limfaticelor sau spaţiilor 
perinervoase 

TPE non-
secretantă [11] 

89% din TPE ≤ 20 mm = benigne 
71% din TPE > 20 mm = maligne 

 
Tratamentul insulinoamelor are două obiective importante: controlul crizelor de 

hipoglicemie şi, după identificarea tumorii, intervenţia chirurgicală [16,17]. 
Tratamentul medical se adresează pacienţilor care refuză intervenţia chirurgicală, în stadiul 

metastatic al insulinomului malign sau când la intervenţia chirurgicală nu s-a descoperit 
insulinomul. 

Controlul crizelor de hipoglicemie se realizează mai ales cu regim dietetic. Astfel, este 
recomandat un prânz în jurul orei 3:00 AM. Trebuie evitate dulciurile concentrate şi se preferă 
alimentele cu glucide lent resorbabile (pâine, paste făinoase, cartofi, orez). La declanşarea crizei 
hipoglicemice se recomandă sucuri de fructe concentrate [1]. În unele cazuri este necesară asocierea 
administrării intravenoase de glucoză. 

Pentru controlul hiperinsulinismului se pot administra unele medicamente: 
- diazoxidul (150 – 200 mg/zi până la 600 – 800 mg/zi) inhibă eliberarea de insulină prin 
stimularea receptorilor alfa adrenergici şi stimulează şi glicogenoliza, având efect 
hiperglicemiant; efectele secundare cele mai frecvente sunt greţurile, hirsutismul şi retenţia de 
sodiu (47%) cu edeme [1]; 
- octreotidul poate controla hipoglicemia la 40 – 60% din pacienţii cu insulinom; de asemenea, 
insulinemia scade la 65% din pacienţi; eficacitatea terapiei cu octreotide poate fi evaluată prin 
octreoscan [1]; 
- streptozocina are efecte toxice asupra celulelor β insulare şi poate controla hipoglicemiile [1]; 
- verapamilul, propranololul, fenitoinul, glucocorticoizii, ACTH au fost citate în controlul 
hipoglicemiei, dar eficacitatea lor nu a fost clar demonstrată [1,2]. 

Tratamentul chirurgical este recomandat în toate cazurile. Diagnosticul topografic al 
leziunii este obligatoriu pentru un tratament chirurgical de succes. Dacă tumora nu a putut fi 
diagnosticată preoperator, explorarea intraoperatorie asociată cu ecografia peroperatorie şi cu 
dozarea hormonală selectivă din sângele portal permit aprecierea localizării leziunii. Ecografia 
intraoperatorie poate fi realizată laparoscopic, când vom continua intervenţia pe cale minim 
invazivă [18-20]. 

Explorarea completă a pancreasului impune deschiderea micului epiploon şi a ligamentului 
gastro-colic; de asemenea, este necesar abordul feţei posterioare prin decolare duodeno-pancreatică. 

Descoperirea unei tumori de aspect macroscopic benign permite efectuarea unei intervenţii 
limitate – enucleere sau enucleorezecţie, urmată de examen extemporaneu. În funcţie de rezultatul 
histologic, intervenţia va rămâne limitată sau se va practica rezecţia. Juvara şi colab. [2] recomandă 
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pentru localizările cefalice enucleerea sau enucleorezecţia, iar pentru cele corporeo-caudale, 
pancreatectomia corporeo-caudală. Prezervarea splinei este de preferat în acest tip de intervenţii. 
Operaţiile se pot efectua şi pe cale laparoscopică (enucleere şi pancreatectomie corporeo-caudală cu 
sau fără prezervarea splinei) [13,20]. 

Existenţa unei leziuni maligne impune intevenţii cu viză radiacală: duodenopancreatectomie 
cefalică (DPC), splenopancreatectomie corporeo-caudală. Rolul DPC cu prezervare de pilor în 
astfel de cazuri nu a fost studiat pe loturi mari; având în vedere malignitatea mai redusă a TPE, unii 
autori consideră intervenţia licită în proporţie mai mare decât pentru adenocarcinomul pancreatic 
[14]. 

Dacă intraoperator, cu toate tehnicile descrise, nu se poate aprecia sediul leziunii, este 
recomandată pancreatectomia corporeo-caudală „oarbă” [2]. Pe 14 astfel de cazuri, Juvara şi colab. 
[2] au evidenţiat adenomul pe piesa de exereză. Dacă după rezecţie tabloul clinic nu se ameliorează, 
se poate reinterveni chirurgical totalizându-se pancreatectomia. În unele cazuri pancreasul restant 
postoperator se hiperplaziază, iar tumora poate creşte permiţând rezecţia într-o intervenţie 
ulterioară. Există şi posibilitatea de a renunţa la rezecţia „oarbă”, menţinând pacientul sub 
supraveghere şi controlând medicamentos crizele de hipoglicemie, în paralel continuând 
investigaţiile imagistice. În acest interval de timp tumora pancreatică poate creşte în dimensiuni şi 
poate permite diagnosticul topografic şi rezecţia curativă [2]. 

Prezenţa metastazelor contraindică, în principiu, rezecţia. Actualmente există diferite tehnici 
de ablaţie a metastazelor hepatice: termonecroza, radiofrecvenţa. Metastaza unică poate fi rezecată. 
Chimioembolizarea poate fi, de asemenea, utilă. 

În insulinoamele maligne se poate practica monochimioterapia (5-fluorouracil, streptozocină, 
clorozotocină) sau polichimioterapie (5-FU+streptozocină, 5-FU+streptozocină+adriamicină). 
Asocierea interferonului cu octreotide este în curs de evaluare [1]. 

Recidivele postoperatorii ale insulinoamelor sunt rare – 4,3 % (Breihal). 
În cazurile noastre am practicat spleno-pancreatectomie corporeo-caudală în 3 cazuri şi 

pancreatectomie caudală cu prezervarea splinei într-un caz, cu evoluţie postoperatorie simplă şi 
remisiunea simptomatologiei. 
 Explorarea diagnostică completă pentru insulinom cuprinde, pe lângă testele cunoscute, 
dozajul radioimunologic al insulinei. 
  
CONCLUZII 
 

1. Insulinoamele sunt tumori pancreatice endocrine foarte rare, în general benigne şi solitare. 
2. Există încă dificultăţile mari ale unui diagnostic pozitiv şi topografic corect. Progresele în 

ceea ce priveşte diagnosticul pre şi intraoperator (IRM, ecografie intraoperatorie) permit 
localizarea şi exereza insulinomului, evitând rezecţiile pancreatice oarbe. 

3. Cazurile prezentate atrag atenţia asupra necesităţii de a se recurge fără ezitare la toate 
explorările posibile în vederea identificării unui insulinom, în prezenţa sindromului clinic 
evocator, chiar atunci când datele biologice nu sunt complet relevante; ultima resursă 
diagnostică este laparoscopia sau laparotomia exploratorie cu ecografie peroperatorie. 
Aceasta sporeşte şansele de diagnostic topografic şi permite intervenţii conservatoare, 
eventual efectuate pe cale laparoscopică. 

4. În tratamentul insulinomului se recomandă intervenţia chirurgicală precoce pentru a preveni 
sechelele de encefalopatie hipoglicemică. 
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LEZIUNILE DE TROCAR ÎN CHIRURGIA LAPAROSCOPICĂ 
D. Vintilă, R. Moldovanu, C. Bradea, V. Filip, C.N. Neacşu, N. Vlad 

Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi 
  
TROCAR INJURIES IN LAPAROSCOPIC SURGERY (Abstract): The aim of this study was to analyze the risk 
factors associated with trocars and Veress needle injuries, resulting from their use, in laparoscopic surgery. We 
analyzed 6367 laparoscopic operations, performed in First Surgical Clinic from 1993 through march 2003. There was 
184 trocar injuries: 26 abdominal wall hematomas, 7 bowel injuries and 151 other visceral injuries. In our records it 
wasn’t injuries of the major blood vessels. The injury of duodenum was delayed in one case and it was necessary a new 
surgical intervention (classic) in the first 24 hours. We used different type of trocars: conventional cutting trocars, with 
safety shield and in a few cases direct view trocars. We also made the pneumoperitoneum with Veress needle and when 
the patients had abdominal surgical history we used “safe techniques”(open technique Hasson). Conclusions: These data 
show that safety shield trocars cannot prevent serious injuries. Visceral injuries should be avoidable by following “safe” 
techniques. 
 
KEYWORDS: LAPAROSCOPIC SURGERY, TROCARS INJURIES, SAFE TECHNIQUES. 
Correspondence: D. Vintilă, Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu – Vl. Buţureanu”, B-dul Independentei, 1, Iasi 700111 

 
 
Leziunile de trocar sunt unele dintre cele mai „neplăcute” complicaţii ale chirurgiei 

laparoscopice. Fiind leziuni iatrogene, intereul medico-legal este evident. În majoritatea cazurilor 
pot fi evitate printr-o tehnică adecvată şi respectarea indicaţiilor de tactică operatorie. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Este un studiu retrospectiv realizat pe cazuistica Clinicii I Chirurgie în perioada 1993 – 

martie 2003. Leziunile au fost clasificate în leziuni viscerale hemoragice, leziuni viscerale tip 
perforaţii digestive şi leziuni ale peretelui abdominal. Nu s-au evidenţiat leziuni vasculare majore şi 
nici mortalitate post-leziuni de trocar. Fiecare caz a fost studiat în ceea ce priveşte tipul leziunii (vas 
sau organ lezat), tipul de procedură şi comentarii explicative din partea chirurgului operator extrase 
din protocolul operator. 

 
REZULTATE 
Tabelul I arată numărul de rapoarte pentru fiecare tip de leziune.. 
 

Tabelul I: Leziunile de trocar între 1993 – 2003 
 

tipul de leziuni de trocar n 
Leziuni viscerale hemoragice 23 
Leziuni viscerale tip perforaţii digestive 7 
Leziuni ale peretelui abdominal 154 

total 184 
 
Dintre cele 184 leziuni de trocar, 165 au rezultat din utilizarea trocarelor convenţionale, 

reutilizabile, 19 din utilizarea trocarelor cu dispozitiv de siguranţă şi nici una din utilizarea 
trocarelor „direct view” (tabel II). 

 
 

Tabelul II: Tipurile de trocar implicate în leziunile de trocar 
 

tip de trocar leziuni raporate 
Trocare convenţionale 165 
Trocare cu dispozitiv de siguranţă 19 
Trocare „direct” view - 
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Tabelul III: Tipul vasului lezat 

 

Vase parietale 154* 
Vase epilpoice 8 
Vase din lig. falciform/ rotund 14 
Leziuni hepatice 1 

total 177 
 * 26 hematoame parietale 

 
Tabelul III arată tipul vasului lezat, iar figura 1, numărul total de leziuni vasculare corelate 

cu tipul de intervenţie chirurgicală. S-au înregistrat leziuni hemoragice de trocar în următoarele 
intervenţii laparoscopice: colecistectomii - 156, apendicectomii - 14, sutură, lavaj, drenaj pentru 
ulcere duodenal perforat - 2, sarcină extrauterină ruptă (SEU) - 1, celiodiagnostic pentru ocluzie 
intestinală, traumatisme abdominale, pancreatită acută, infarct entero-mezenteric - 3. 

111 din leziunile de trocar au fost raporatate în prima jumătate a intervalului (1993 – martie 
1998) când au fost efectuate cca. 1700 intervenţii laparoscopice (6,5%). Incidenţa leziunilor scade 
pe măsura creşterii experienţei echipelor operatorii, astfel că în perioada 1998 – 2003 au fost 
raporate 73 leziuni (4011 intervenţii laparoscopice) – 1,81%. 
 În 4 cazuri leziunile de trocar au impus conversia intervenţiei. 
 Din cele 154 de leziuni vasculare parietale, 26 s-au complicat cu dezvoltarea unor 
hematoame parietale, din care unul a fost voluminos, cu anemie severă şi a impus transfuzia a 3 
unităţi de sânge. Conversia pentru hemostază a fost necesară într-un singur caz. 
 S-au înregistrat 23 leziuni hemoragice viscerale. Lezarea ficatului cu trocarul din 
hipocondrul drept (trocar convenţional, fără dispozitiv de siguranţă). Plaga a fost superficială şi a 
fost rezolvată prin electrocoagulare. 
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Fig. 1: Intervenţiile chirurgicale laparoscopice corelat cu  
leziunile vasculare de trocar: 

Seria 1 – nr. intervenţiilor chirurgicale; Seria 2 – nr. leziunilor vasculare de trocar 

 
 Lezarea vaselor epiploice (lig. gastro-colic, mare epiploon, mezenter) a fost raportată în 8 
cazuri; hemostaza s-a efectuat laparoscopic în 7 cazuri, unul impunând conversia. Mezocolonul 
transvers a fost lezat în 2 cazuri, la pacienţi cu antecedente operatorii în etajul supramezocolic. 
Hemoragiile au fost minime şi controlul lor –a efectuat laparoscopic. 
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 Leziunile de ligament rotund şi falciform au fost raporate în 14 cazuri. Cuza determinantă a 
fost obezitatea, iar leziunile au fost făcute cu trocarul plasat paramedian stâng (colecistectomie 
laparoscopică). 
 Perforaţiile digestive sunt întâlnite pe statistica noastră în 7 cazuri. Au fost 6 colecistectomii 
şi o apendicectomie (apendicită acută flegmonoasă). La 2 pacienţi intervenţia s-a efectuat pentru 
colecistită acută. 2 pacienţi aveau antecedente chirurgicale abdominale şi aderenţe viscero-parietale. 
 Intestinul subţire a fost interesat în 6 cazuri. Leziunile punctiforme, ileale, au fost 
determinate de acul Veress (4 cazuri) şi au fost recunoscute intraoperator şi rezolvate prin 
enterorafie laparoscopică. În alte 2 cazuri (lezarea jejunului şi a ileonului la 50 cm de valvula ileo-
cecală) a fost necesară conversia, cu enterorafie. 
 Într-un singur caz, perforaţia duodenală (trocar din hipocondrul drept) nu a fost recunoscută 
intraoperator şi a impus reintervenţia în primele 24 de ore. 
 Lezarea colonului transvers a fost raportată într-un singur caz (pacientă cu antecedente de 
intervenţie chirurgicală în etajul supramezocolic şi colecistită acută). S-apracticat minilaparotomie 
cu adezioliză şi colorafie urmată de colecistectomie celioscopică. 

Fig. 2: Tehnica noastră de plasare a acului Veress şi a 
trocarelor tip „safety shield” 

  
DISCUŢII 
Incidenţa leziunilor de trocar este variabilă. Bateman [1], pe un studiu efectuat pe 2324 

intervenţii laparoscopice ginecologice descrie o incidenţă a leziunilor vasculare majore (aortă, cavă, 
vase iliace) de 0,22% din care 75% au fost de trocar sau de ac Veress. Un alt studiu [2] realizat tot 
pe intervenţii laparoscopice ginecologice arată o incidenţă a leziunilor de trocar de 1,4%, din care 
0,9% leziuni vasculare. Pe de altă parte, în 1992, Deziel şi Milikan [3] găsesc o incidenţă combinată 
a leziunilor de trocar a vaselor retroperitoneale de 0,04%, pe un lot de 77604 colecistectomii 
laparoscopice, din care 3, letale. Woolcott [4] prezintă în 1997 o lucrare în care 25% dintre chirurgii 
ginecologi canadieni au avut leziuni de trocar; de aceea consideră pneumoperitoneul prin tehnica 
open ca singura metodă sigură. 

Kornfield şi colab. [5] raportează o incidenţă a leziunilor digestive de trocar de 0,06% pe o 
statistică de 6137 cazuri. 

În general, leziunile de trocar abdominale apar când viscerele sunt prea aproape de punctul 
de inserţie a trocarelor sau când trocarul penetrează prea mult în cavitatea abdominală, datorită 
inserţiei. Cea mai bună metodă de a evita leziunile viscerale este utilizarea tehnicii deschise Hasson 
sau în tehnica cu ac Veress, plasarea trocarelor la distanţă de o incizie preexistentă. Cu toate că 
tehnica Hasson dă leziuni vasculare mult mai rar, nu a fost adaptată ca tehnică de rutină [6] . 
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Implicarea tehnologiei în laparoscopice a condus la apariţia trocarelor cu dispozitive de 
siguranţă şi a celor cu vedere directă. Datele culese, incluzând comentariile chirurgilor, relevă erori 
tehnice specifice care contribuie la apariţia leziunilor de trocar. Exemple comune ar fi stabilizarea 
inadecvată a peretelui abdominal, rezistenţa excesivă la inserţia trocarului şi forţa necesară, incorect 
direcţionată, insuficient controlată, aplicată de chirurg în lungul axului trocarului [6]. 

Deşi colecistectomia a fost operaţia asociată cu cele mai multe leziuni de trocar, acest fapt 
reflectă numai frecvenţa mai mare a acestei intervenţii. Pentru că tehnica inserţiei trocarelor nu 
vriază apreciabil între diferitele operaţii laparoscopice şi primul trocar este plasat normal pe linia 
mediană, riscul leziunii este oarecum independent de operaţia specifică. 

Trocarele boante, expandabile radial reprezintă o nouă achiziţiece ar putea aduce beneficii în 
ceea ce priveşte siguranţa, dar sunt necesare date noi, comparabile cu trocarele ascuţite [6,7]. 

Standardizarea tehnicii pare a fi cea mai imporatntă; pe statistica noastră, pe măsură ce 
echipele operatorii au acumulat experienţă, incidenţa leziunilor de trocar s-a redus de la 6,5% la 
1,81%. 

Tehnica noastră este de a utiliza acul Veress când nu există suspiciunea unor aderenţe 
viscero-parietale şi tehnica Hasson când pacientul prezintă antecedente chirurgicale sau sindroame 
ocluzive. În general folosim o presiune iniţială de 13-14 mmHg. După obţinerea 
pneumoperitoneului chirurgul trebuie să fie sigur că incizia cutanată are o lungime convenabilă, 
astfel încât pielea să nu determine o rezistenţă suplimentară. Forţa axială aplicată trocarului trebuie 
să fie suficientă dar nu excesivă; de asemenea, folosim contratracţiunea (fig.2). 

Lezarea vaselor parietale poate fi prevenită prin plasarea trocarelor sub controlul 
transiluminării. Trocarele cu dispozitive de siguranţă se pare că scad numărul leziunilor viscerale 
dar nu şi al leziunilor vasculare parietale [6,8,9]. 

 
CONCLUZII 

1. Leziunile de trocar sunt accidente neplăcute ale intervenţiilor laparoscopice şi pot avea 
implicaţii medico-legale; 
2. Experienţa chirurgului este esenţială în scăderea incidenţei leziunilor de trocar; 
3. Utilizatarea corectă a tehnicilor de obţinere a pneumoperitoneului este deosebit de importantă în 
prevenirea leziunilor; 
4. Trocarele cu dispozitive de siguranţă sunt rar implicate în determinarea leziunilor. 
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OSTEOSINTEZA MINIM INVAZIVĂ CU PLĂCI (MIPO) CU INCIZII PROXIMALE ŞI 
DISTALE ÎN FRACTURILE COMPLEXE EXTRAARTICULARE  

ALE FEMURULUI DISTAL 
P. Sîrbu, D. Pencu, G. Ghionoiu, O. Cristea, R. Bruja, R. Asaftei, N. Georgescu 

Spitalul Clinic de Urgenţe, Clinica de Ortopedie Traumatologie, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi, 

 
MINIMALLY INVASIVE PLATE OSTEOSYNTHESIS (MIPO) IN COMMINUTED EXTRAARTICULAR 
FRACTURES OF THE DISTAL FEMUR (Abstract): In order to limit the amount of both medial and lateral 
dissection, the MIPO technique was developed for extraarticular fractures of the femur, whereas the transarticular 
approach was designed for comminuted intraarticular fractures of the distal femur. Watching the Wenda and Krettek 
works, I have introduced these techniques in the Orthopedic Department in Iasi, Emergency Hospital, for the first time 
in Romania. Aims: The purpose of this prospective study is to evaluate the results of the treatment by MIPO with 
exclusive proximal and distal incisions for the complex supracondylar fractures. Material and methods: The 
investigated group of patients included 15 persons with 15 fractures, between January 2001 and October 2003. There 
were 7 A2/AO fractures and 8 A3/AO fractures. According to Gustilo classification, the investigated group comprised 3 
open fractures (I grade I, and 2 grade II), one of them being produced by gunshot with low velocity bullet. Surgical 
techniques: The technique consisted in preoperative step, surgical technique itself and postoperative treatment. The 
surgical technique consisted in: antero-lateral limited approach of the distal femur, the selection of the appropriate plate 
by fluoroscopy, the plate insertion beneath the vastus lateralis, an additional minimal proximal incision which allows 
plate positioning, distal fixation of the plate, after the limb axis, length and rotation are confirmed by reliable clinical 
and radiological techniques, the plate was fixed to the shaft with 3, 4 or 5 screws placed divergently. Results: All 
fractures healed within a mean time of 12 weeks (range 7-26 weeks) with no need for bone grafting. Two late implant 
failures (plate screw breakage) did not required repeat fixation. At follow-up, there were 3 varus/valgus deformities of 
about 4-5 degrees and the mean leg length discrepancies was of 1 cm  (range 0-2.2 cm). According to the Neer score 
there were 9 excellent, 5 satisfactory and 1 unsatisfactory result. Conclusions: The key to MIPO is the use of 2-part and 
2-plane alignment achieved by a DCS inserted in a submuscular fashion. The MIPO technique with proximal and distal 
incisions minimizes surgical trauma and has the advantages of a faster rate of union, with no need for bone grafting. 
Care should be taken to ensure adequate axial and rotational alignment. 
 
KEYWORDS: MINIMALLY INVASIVE PLATE OSTEOSYNTHESIS, MIPO, FRACTURES OF THE DISTAL 
FEMUR 
Correspondence: P. Sîrbu, Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi, Str. gen. Berthelot, nr.2, Iaşi, 700483 
 

INTRODUCERE 
Fracturile femurului distal sunt leziuni grave care au reprezentat mulţi ani o problemă 

nerezolvată în traumatologie. Complexitatea lor şi dificultatea tratamentului fac ca prognosticul să 
rămână sever, dominat de riscul de pseudartroză, redoare şi calus vicios.  

În ciuda faptului că se ştie că ţesuturile moi ar trebui „respectate” în timpul reducerii 
sângerânde a fracturilor, chirurgii au avut întotdeauna tendinţa de a atinge stabilitatea biomecanică 
maximă, indiferent de impactul asupra vascularizaţiei osului. Această abordare clasică a fost 
responsabilă de multe din problemele pentru care osteosinteza cu plăci a fost blamată şi mai târziu 
abandonată în anumite tipuri de fracturi. Chiar şi în urma dovezilor apărute recent privind 
importanţa conservării ţesuturilor moi, tratamentul nu s-a modificat semnificativ. Conflictul între 
nevoia de reducere absolut anatomică a fracturii şi dorinţa de a păstra vascularizaţia tuturor 
fragmentelor osoase este similar cu a spune “spală-mă, dar nu mă uda”. Evoluţia tratamentului 
fracturilor femurului distal se află la ora actuală în punctul în care se pune în discuţie evaluarea 
balanţei între stabilitatea biomecanică şi conservarea vascularizaţiei la nivelul focarului de fractură.  

Dezavantajele reducerii anatomice şi fixării rigide cu lame-plăci sau şuruburi-plăci (cu 
disecţii largi ale ţesuturilor moi, ligatura arterelor perforante şi deperiostări excesive) au dus la 
apariţia conceptului de „osteosinteză biologică”. Prin introducerea unor noi tipuri de plăci (Wave 
plates şi Bridge plates, Limited contact – dynamic compression plate/LC-DCP, Point Contact 
Fixator/PC-Fix) şi dezvoltarea unor noi tehnici chirurgicale pentru fracturile femurului proximal şi 
distal (reducerea indirectă şi osteosinteza minim invazivă cu plăci – Minimally Invasive Plate 
Osteosynthesis/MIPO), „osteosinteza biologică” contribuie la conservarea vascularizaţiei osoase cu 
îmbunătăţirea consolidării, scăderea incidenţei infecţiilor, a fracturilor iterative şi a necesităţii 
grefării. 
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Osteosinteza minim invazivă cu plăci (MIPO) poate fi sistematizată în 4 etape sau tehnici: 
A. Tehnica MIPO cu incizii proximale şi distale. A fost descrisă de Wenda şi colaboratorii 

care au folosit un abord lateral limitat al femurului deasupra şi dedesubtul focarului de fractură, cu 
introducerea plăcilor pe sub vastul lateral. 

B. Osteosinteza minim invazivă percutanată cu plăci (MIPPO). A fost dezvoltată pentru 
fracturile extraarticulare ale femurului distal şi proximal, cheia tehnicii fiind utilizarea unui implant 
în două părţi tip Dynamic Condylar Screw / DCS [20].  

C. Abordul transarticular şi osteosinteza retrogradă cu plăci (Transarticular Approach and 
Retrograde Plate Osteosynthesis – TARPO). A fost dezvoltată de Krettek şi colaboratorii [17,19] 
pentru osteosinteza fracturilor intraarticulare ale femurului distal. 

D. Tehnici care utilizează implante specifice pentru MIPO - “Less Invazive Stabilisation 
System-LISS” [7,13-15,26,27] 

Studiind cu atenţie lucrările lui Wenda şi colab. [41], precum şi cele ale lui Krettek şi colab. 
[19,20] am introdus în Clinica de Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Clinic de Urgenţe Iaşi, în 
data de 16.12.1999, în premieră naţională, tehnica abordului transarticular şi osteosintezei 
retrograde cu plăci (TARPO). Operaţia a fost o reuşită absolută, iar rezultatul excelent a 
reprezentat începutul unui studiu prospectiv privind rezultatele osteosintezei minim invazive cu 
plăci în fracturile complexe ale femurului distal [9,30-34.36]. Au urmat o serie de premiere 
naţionale pe care le-am realizat de-a lungul celor 3 ani ai studiului prospectiv: 

- tehnica TARPO, utilizând o placă premulată (27.06.2000) 
- tehnica osteosintezei minim invazive cu plăci/minimally invasive plate osteosynthesis 

(MIPO), cu incizii proximale şi distale[28,29,40] utilizând un DCS (09.06.2001) 
- tehnica MIPO, cu placă Chiron-Utheza (30.10.2003) 
Pasiunea pentru osteosinteza minim invazivă cu plăci ne-a determinat ca, în paralel cu 

femurul distal, să realizăm şi alte 2 studii prospective privind: 
- rezultatele tehnicii MIPO în fracturile subtrohanteriene (introdusă în premieră naţională în 

clinica noastră în 12.02.2000), utilizând o lamă placă condiliană [31,35] 
- rezultatele osteosintezei minim invazive percutanate cu plăci (prin abord medial) în 

fracturile tibiei proximale (introdusă în premieră naţională în clinica noastră în 
04.09.2000) [38,39]. 

Scopul studiului prospectiv prezentat în continuare este de a evalua rezultatele fracturilor 
complexe extraarticulare ale femurului distal tratate de autori prin tehnica MIPO cu incizii 
proximale şi distale.  

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Cazuistica 
Lotul de studiu a cuprins un număr de 15 de pacienţi cu 15 fracturi supracondiliene de femur 

distal tratate prin osteosinteză minim invazivă cu plăci, cu incizii proximale şi distale, în perioada 
ianuarie 2001 – octombrie 2003, în Clinica de Ortopedie–Traumatologie a Spitalului de Urgenţe 
Iaşi. 

Criteriile de includere cuprind fracturi supracondiliene de femur tip A2-A3/AO, vârsta peste 
18 ani. Criteriile de excludere au fost: fracturi deschise tip III B şi tip III C Gustilo [10,11], 
intervenţii chirurgicale anterioare la nivelul genunchiului (artrotomii), artrite, osteoartrite şi 
osteomielite (sau antecedente cu aceste afecţiuni).  

Lotul cuprinde 10 bărbaţi şi 5 femei, cu vârsta medie de 52,5 ani (cu limite cuprinse între 24 
şi 84 de ani). Majoritatea fracturilor sunt produse prin traumatisme de mare intensitate (7 accidente 
de circulaţie, 2 căderi de la înălţime şi 2 accidente de muncă), în timp ce 5 fracturi sunt produse prin 
cădere de la acelaşi nivel, la pacienţi cu vârste care depăşesc 60 de ani.  

Conform clasificării AO, lotul studiat a cuprins 7 fracturi tip A2, 8 fracturi tip A3.  
Cele 3 fracturi deschise din grupul de studiu au fost clasificate după Gustilo [10,11], fiind 

studiate 1 fractură deschisă tip I şi 2 de tip II. Este de remarcat prezenţa în studiu a unei fracturi 
deschise tip II, produsă prin armă de foc. 
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Toţi pacienţii au fost evaluaţi şi resuscitaţi în triajul Spitalului de Urgenţe conform 
principiilor ATLS (A-“Airway”, B-“Breathing”, C-“Circulation”), leziunile care puneau în pericol 
viaţa  fiind depistate şi tratate în urgenţă anterior evaluării şi tratării fracturilor. 

Cei 10 pacienţi politraumatizaţi au fost internaţi în serviciul de Terapie Intensivă, 
tratamentul acestor pacienţi (de la locul accidentului şi până la externare) fiind consemnat în fişa de 
evaluare a politraumatismelor – Fişa Politrauma. 

În fracturile deschise s-a practicat prelucrarea chirurgicală a plăgilor cu sutura primară în 
fracturile tip I Gustilo, profilaxia tetanosului şi s-a început antibioterapia. S-a administrat în acest 
scop o cefalosporină în fracturile tip I şi o cefalosporină plus un aminoglicozid în fracturile de tip II. 
Administrarea antibioticelor a continuat cel puţin până la 3 zile după intervenţia chirurgicală. 

Exceptând 2 pacienţi cu fracturi deschise tip II Gustilo (din care o plagă împuşcată) care au 
fost operaţi în primele 6 ore de la internare, toţi ceilalţi au fost imobilizaţi cu extensie continuă 
transtuberozitară. 

Tromboprofilaxia cu o heparină cu greutate moleculară mică (Nadroparină calcică/ 
FRAXIPARINE® sau Enoxoparină/ CLEXANE®) a fost începută în ziua internării. În cazul 
pacienţilor operaţi în primele ore de la internare, prima doză a fost administrată la 12-24 de ore 
postoperator. Pentru pacienţii operaţi la peste 24 ore de la internare, administrarea de heparină a fost 
oprită cu 12 ore înainte de începerea intervenţiei chirurgicale.  

Tehnica chirurgicală 
Pentru scurtarea duratei intervenţiei chirurgicale şi obţinerea unor rezultate cât mai bune, 

“planning-ul” preoperator s-a practicat în toate cazurile şi a cuprins radiografii de calitate ale 
femurului lezat şi ale celui controlateral, măsurarea clinică atentă a femurului controlateral precum 
şi reproducerea pe hârtie a reducerii fracturii şi osteosintezei.  

Intervenţia s-a practicat sub anestezie rahidiană sau generală, pe masă ortopedică, cu 
utilizarea unui amplificator de imagine cu braţ în “C”, toţi pacienţii fiind poziţionaţi în decubit 
dorsal (Fig. 1). Câmpurile sterile au fost aplicate pentru a permite intraoperator examinarea lungimii 
comparative a femurului şi poziţia rotulei.  

 

Fig. 1. Aspect intraoperator: poziţia membrului inferior lezat pe masa ortopedică; se remarcă 
plaga suprarotuliană (fractură tip A3/AO deschisă tip II). Reducerea indirectă prin tracţiune 
(vizualizată fluoroscopic pe incidenţa de profil. Izolarea cu câmpurile de unică folosinţă. Membrul 
controlateral este acoperit în totalitate în câmpuri permiţând însă măsurarea clinică comparativă 
intraoperatorie sau examinarea fluoroscopică cu amplificatorul de imagine. 

În toate cazurile s-a utilizat abordul clasic antero-lateral al femurului distal (Fig. 2A). O 
incizie curbă de circa 6 cm lungime începe la 3-6 cm proximal de tuberculul anterior al tibiei şi se 
continuă până în porţiunea mijlocie a feţei laterale a femurului distal. Incizia rămâne anterior de 
ligamentul colateral extern. După incizia fasciei lata, vastul lateral se disecă la nivelul septului 
intermuscular şi se retractă anterior şi medial. 

 59



Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2005, Vol. 1, Nr. 1 [ISSN 1584-9341] 

 

 

Fig. 2. A-F. Tehnica MIPO cu incizii proximale şi distale. (A) Abordul antero-lateral; (B) Selectarea unei plăci 
sub control fluoroscopic; (C) Introducerea retrogradă a plăcii pe sub vastul extern, (D) Incizie proximală 

adiţională; (E) Fixarea adiţională a plăcii; (F) Fixarea proximală a plăcii 

S-a evitat disecţia ţesuturilor moi mediale şi nu s-a tentat vizualizarea componentei metafizare 
a fracturii. Deşi capsula poate rămâne intactă în cursul acestor fracturi supraarticulare, incizia ei şi 
vizualizarea feţei anterioare a condilului femural extern a fost necesară în scopul unei bune 
poziţionări a implantului în fracturile supracondiliene joase. În cazul utilizării DCS, primul pas a 
constat în introducerea şurubului conform tehnicii AO.  

Pasul următor a constat în alegerea unei plăci de lungime corespunzătoare, sub control 
fluoroscopic (Fig. 2B). În continuare, placa a fost introdusă pe sub vastul extern, cu pontarea 
cominuţiei (Fig. 2C). O incizie adiţională, longitudinală, de circa 4-6 cm s-a practicat proximal în 
dreptul ultimelor găuri ale plăcii, permiţând astfel poziţionarea adecvată a plăcii pe diafiză (Fig. 
2D). S-a utilizat o placă condiliană de susţinere (CBP) în 2 cazuri (Fig. 3), o placă din cadrul 
sistemului DCS în 9 cazuri (Fig. 4,5,6), o placă premulată în 3 cazuri (Fig. 7), şi o placă Chiron 
Utheza într-un caz (Fig. 18,19).  

Plăcile au fost fixate iniţial distal cu şuruburi de spongie în cazul CBP şi plăcilor premulate şi 
prin conectarea plăcii la şurub (plus un şurub adiţional prin placă) în cazul sistemului DCS. 

După restabilirea axului, rotaţiei şi lungimii membrului prin metode clinice şi fluoroscopice, 
plăcile au fost fixate la diafiză cu 3, 4 sau 5 şuruburi introduse perpendicular sau divergent prin 
incizia minimă adiţională. Prin strângerea şuruburilor s-a perfectat reducerea, fragmentul proximal 
fiind tras la placă (Fig. 3). Nu au fost folosite distractoare sau grefe osoase. În 6 cazuri s-au utilizat 
drenuri aspirative plasate distal. Durata medie a intervenţiei a fost de 91 minute (cu limite între 45 şi 
145 de minute), iar durata utilizării amplificatorului de imagine a fost de 183 secunde (cu limite 
între 121 şi 276 secunde). 

Restabilirea axului, rotaţiei şi lungimii membrului inferior 
Alinierea în plan frontal a fost realizată prin “tehnica cablului”. Cu rotula orientată anterior, 

centrul capului femural şi al articulaţiei gleznei au fost marcate (sub control Rx) pe câmpul 
chirurgical. Un cablu lung de electrocauter a fost întins apoi între aceste 2 puncte. Poziţia cablului 
faţă de centrul articulaţiei genunchiului (vizualizată fluoroscopic) a determinat dezaxarea în varus-
valgus.Alinierea sagitală a fost realizată folosind imaginea fluoroscopică laterală, precum şi cea 
antero-posterioară (semnul “recurvatum”, cu verificarea dimensiunii incizurii intercondiliene). 

Lungimea femurului a fost restabilită prin comparaţie cu dimensiunea membrului inferior 
controlateral, determinată clinic preoperator. Rotaţia membrului a fost restabilită şi verificată 
folosind tehnica numită “semnul formei micului trohanter” [16]. Preoperator sau intraoperator (prin 
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folosirea mesei ortopedice) imaginea micului trohanter a femurului controlateral (cu genunchiul în 
extensie şi rotula plasată anterior) este vizualizată fluoroscopic şi păstrată în memoria aparatului. 
După fixarea distală a plăcii în blocul articular, cu rotula poziţionată anterior, fragmentul proximal 
s-a rotat cu un cui Steinmann sau Schanz până când imaginea micului trohanter al femurului lezat a 
fost similară cu cea a femurului controlateral. În 5 cazuri s-a practicat fixarea plăcii proximal la 
diafiză, menţinând o rotaţie externă a piciorului de circa 15˚ (bazinul fiind corect poziţionat pe masa 
ortopedică). Verificarea formei micului trohanter s-a făcut comparativ cu membrul controlateral, 
după rotaţia internă a piciorului. 
 
 

Fig. 3. A-H. Pacienta R.A., 58 ani (A) Fractură a femurului distal stâng tip A2/AO produsă printr-un accident de 
circulaţie (faţă şi profil); (C-F) Imagini fluoroscopie intraoperatorii ale osteosintezei minim invazive cu CBP; (C) 

Fixarea distală a plăcii cu şuruburi de spongie; (D) Primul şurub proximal începe să tragă diafiza la placă (E) 
Diafiza a fost trasă la placă; (F) Încheierea fixării proximale (G-H) Control postoperator (faţă şi profil) 
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Fig. 5. Pacientul P.D., 50 ani, victima unui accident rutier. (A) 
Fractură supracondiliană dreaptă tip A3/AO, cu extensie diafizară, 
faţă ; (B) Osteosinteză minim invazivă (tehnica MIPO) cu DCS; 
aspect postoperator faţă; (C-D) Control la 3 luni (faţă şi profil); se 
remarcă prezenţa calusului în focarul de fractură 

Fig. 4. Pacientul V.G., 75 ani, victima unei 
căderi de la acelaşi nivel, prezentând o fractură 
femur distal stâng tip A2/AO cu extensie 
diafizară; Osteosinteză minim invazivă 
(tehnica MIPO cu incizii proximale şi distale) 
cu DCS (premieră naţională); (A-B) Control la 
2 ani (faţă şi profil); se remarcă consolidarea 
fracturii cu discret valgus şi ruptura unui şurub 
proximal 

 
 
 

 

Fig. 6. (A-B) Pacientul M.V., 85 ani, victimă a unei căderi de la acelaşi nivel, prezintă o fractură supracondiliană 
dreaptă tip A2 cu extensie diafizară (faţă şi profil); (C-D) Osteosinteză minim invazivă cu DCS, cu plasarea uşor 
proximală a implantului pentru a permite fixarea cu 4 şuruburi proximale deasupra focarului de fractură, aspect 

fluoroscopic intraoperator; (E-F) Control postoperator, (faţă şi profil) 
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Fig.7. Pacientul (D)C., 67 ani, politraumatizat prin accident rutier (A) fractură a femurului distal drept tip A3/AO, 
faţă; (B-C) Osteosinteză minim invazivă (MIPO) cu placă clasică premulată – control fluoroscopic intraoperator; 
(D) Control RX la 3 luni relevă un discret varus pe incidenţa de faţă; (E) Control RX la 3 luni, profil; se remarcă 

reducerea foarte bună a fracturii, cu calus unitiv evident 

Îngrijiri postoperatorii 
Postoperator, pacienţii (78,1%) au început reeducarea funcţională tip “continuous passive 

motion” pe aparat tip “KINETEC” (Fig. 8) şi mobilizarea cu cârje axilare fără sprijin pe membrul 
inferior operat. Reeducarea a fost continuată cu mobilizarea activă sub supravegherea unui 
kinetoterapeut. Sprijinul parţial a fost autorizat la apariţia radiologică a calusului şi a continuat 
progresiv până la sprijinul total, odată cu evoluţia radiologică semnificativă a consolidării în 
regiunea metafizo-diafizară. 

La pacienţii politraumatizaţi, îngrijirile postoperatorii au fost adaptate leziunilor asociate. 
Nu au fost utilizate atele sau aparate ghipsate. 

Fig. 8. Reeducare funcţională tip “continuous passive motion” pe aparat tip KINETEK conform 
unui program stabilit cu medicul curant şi cu kinetoterapeutul, pacientul însuşi (cu ajutorul unei 

telecomenzi) poate opri sau porni aparatul. Modificarea progresivă a amplitudinii flexiei precum şi 
perioadele de menţinere a extensiei şi flexiei sunt programate zilnic 
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În fracturile deschise, antibioterapia profilactică începută din momentul internării s-a 
menţinut în medie 4,5 zile postoperator, cu limite între 3 şi 24 zile. 

În fracturile închise, perioada antibioterapiei profilactice a variat în funcţie de preferinţele 
chirurgilor, durata intervenţiei şi afecţiunile asociate. Perioada minimă a constat în administrarea 
intraoperatorie a unei doze de cefalosporină (urmată de a doua doză la 8-12 ore postoperator), iar 
perioada maximă a fost reprezentată de administrarea antibioticelor timp de 3 zile postoperator.  

Tromboprofilaxia cu heparină cu masă moleculară mică a fost continuată pe durata 
spitalizării şi a fost recomandată la externare cel puţin 10-14 zile postoperator. Conform rezultatelor 
studiilor realizate în artroplastia şoldului [8], tromboprofilaxia a fost recomandată până la 30-35 zile 
postoperator pentru pacienţii cu risc (obezitate, insuficienţă venoasă cronică, mobilizare dificilă, 
boli cardiovasculare emboligene, antecedente de tromboembolism venos). 

Durata de spitalizare a fost în medie de 6 zile, cu limite între 4-12 zile.  
Urmărirea postoperatorie 
Unghiul distal femural (“distal femoral angle”-DFA) a fost măsurat pe incidenţa de faţă a 

radiografiilor de control efectuate imediat postoperator şi după consolidare [5].  
Angulaţia femurală laterală (“lateral distal femoral angle”-LFA) a fost măsurată utilizând 

radiografiile corespunzătoare de control, ţinând cont de corticalele anterioară şi posterioară ale 
femurului distal [24]. Toţi pacienţii au fost urmăriţi clinic şi radiografic pe o perioadă de minim 9 
luni (în medie 13,5 luni), în primele 6 luni controalele succedându-se la 4-6 săptămâni interval. 
 

REZULTATE 
Toate fracturile au consolidat (conform criteriilor radiografice) după un interval mediu de 12 

săptămâni (limite între 7 şi 26 săptămâni), fără a necesita grefare primară sau secundară. Sprijinul 
total a fost reluat în medie la 10 săptămâni (limite 6-24 săptămâni).  

Nici o fractură nu a necesitat grefare osoasă primară sau secundară. Nu s-au înregistrat 
infecţii sau pseudartroze. 

La cel mai recent control, unghiul distal femural (DFA) a fost în medie de 100˚, cu limite 
88˚-115˚ (valoarea normală medie 99˚, cu limite 95˚-105˚).  

Unghiul lateral femural distal (LFA) a fost în medie 2˚, cu limite între (-10˚) şi 5˚ (valorile 
negative reprezentând dezaxarea în recurvatum). Aprecierea amplitudinii mişcărilor în articulaţia 
genunchiului („Range Of Motion” – ROM) s-a realizat utilizând metoda „AO Neutral – 0 Method” 
[25]. 

Flexia medie a genunchiului a fost de 102˚ (cu limite între 85˚ şi 145˚), iar extensia medie a 
fost de 5˚ (cu limite între 0˚ şi 10˚). 

Diferenţa de rotaţie între membrul inferior operat şi cel contralateral a fost în medie de 5˚ 
(cu limite între 0˚ şi 10˚).  

Un număr de 5 pacienţi au beneficiat de examinare CT a deficienţei de rotaţie folosind 
metoda descrisă de Mesgarzadeh [22].  

Inegalităţile de lungime ale membrelor au fost în medie de 1 cm (cu limite între 0 cm şi 2,2 
cm), un pacient cu fractură tip A2/AO prezentând o scurtare a membrului inferior operat cu 2,2 cm. 

Rezultatele au fost apreciate după scorul Neer, fiind excelente în 9 cazuri (60%), 
satisfăcătoare în 5 cazuri (33,33%) şi nesatisfăcătoare într-un caz (6,67%). Scorul Neer mediu a fost 
87 (cu limite între 62 şi 96). 

Dintre complicaţii, semnalăm:  
- 2 întârzieri în consolidare 
- 1 deviaţie în varus peste 5°  
- 2 deviaţii în valgus peste 5° (1 caz cu valgus de 15° - cazul nr. 4, Fig. 12,13). 
- 2 cazuri cu rupturi ale şuruburilor proximale (cazul nr. 3 şi Fig. 4) fără repercusiuni asupra 

consolidării şi în ciuda unei mobilităţi excelente. Nu au necesitat intervenţii chirurgicale 
secundare. 
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CAZURI SPECIALE 
Cazul 6: Pacientul L.I. de 52 de ani, victimă a unui accident rutier, prezintă o fractură 

supracondiliană de femur drept tip A3/AO. Pacientul a fost operat, practicându-se osteosinteză 
minim invazivă (MIPO cu incizii proximale şi distale) cu CBP (Fig. 9,10) 

 
 
 

Fig. 9. A-G. (A-B) Fractură supracondiliană femur drept tip A3 (faţă şi profil); (C-D) Osteosinteză minim invazivă 
(MIPO) cu CBP (faţă şi profil) aspect postoperator; nu s-a tentat reducerea fragmentului; (E-F) Control RX la 2 ani 

6 luni (faţă şi profil); se remarcă un calus abundent în focarul de fractură, în ciuda reducerii neanatomice;  
(G) Incidenţă axială (2 ani şi 6 luni); nu se remarcă modificări artrozice. 
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Fig. 10. A-E. Controlul la 2 ani şi 6 luni postoperator evidenţiază o ROM a genunchiului de 0/0/130. 
Rezultatul a fost excelent (scorul Neer 97) 

Cazul 7: Pacientul G.F., 39 ani, victima unui accident rutier, prezintă o fractură 
supracondiliană femur drept tip A3/AO cu extensie diafizară. A fost operat, practicându-se 
osteosinteză minim invazivă (tehnica MIPO) utilizând o placă premulată. Datorită cominuţiei 
extreme a fracturii, consolidarea radiologică s-a produs la 6 luni (Fig. 11). 

Cazul 8: Pacienta CA., 63 ani (politraumatizată prin accident rutier), prezintă o fractură tip 
A3/AO cu extensie diafizară (cu o cominuţie extremă) deschisă tip II Gustilo. În urgenţă s-a 
practicat osteosinteză minim invazivă cu DCS; în ciuda unui rezultat intraoperator foarte bun (Fig. 
12 C-D relevă o axare perfectă, pacienta fiind poziţionată pe masa ortopedică), imediat postoperator 
se remarcă neparalelismul şurubului DCS cu interliniul articular (cu valgus accentuat în focarul de 
fractură). Această deplasare secundară poate avea trei explicaţii: 1) cominuţia extremă; 2) 
osteoporoza avansată; 3) o posibilă fractură fără deplasarea condilului extern, în plan frontal, 
neevidenţiată radiologic şi intraoperator. Evoluţie cu întârziere în consolidare. Calusul unitiv 
radiologic s-a evidenţiat la 26 săptămâni (Fig. 12,13). 

Cazul 12: Pacienta T.R., 42 ani, politraumatizată prin accident rutier şi prezentând o fractură 
supracondiliană tip A3/AO pe partea dreaptă şi o fractură tip C2/AO cu extensie diafizară (traiect 
intercondilian fără deplasare pe partea dreaptă). S-a intervenit cu două echipe chirurgicale, 
practicându-se osteosinteză minim invazivă (MIPO) cu DCS pe partea dreaptă şi reducere indirectă 
şi osteosinteză cu DCS + placă pe partea stângă (Fig. 14,15) 

Cazul 14: Pacientul S.M., 78 ani, victimă a unei căderi de la acelaşi nivel şi prezentând o 
fractură supracondiliană femur stâng tip A2/AO. S-a practicat osteosinteză minim invazivă (MIPO) 
cu DCS, rezultatul fiind satisfăcător în ciuda unei scurtări de 2,2 cm (Fig. 16,17). 

Cazul 15: Pacienta I.E., 72 ani, prezintă o fractură supracondiliană femur drept tip A2/AO ca 
urmare a unei căderi de la acelaşi nivel. Fractura este fixată cu placă Chiron-Utheza, introdusă prin 
tehnica MIPO (premieră naţională) (Fig. 18,19). 
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Fig. 11. A-L. (A-B) Fractură SC femur drept tip A3 cu extensie diafizară (faţă şi profil); (C-D) Osteosinteză minim 
invazivă cu placă premulată înşurubată, control postoperator (faţă şi profil); (E-F) Controlul la 3 luni (faţă şi profil), 

relevă un calus incipient în focarul de fractură; (G-H) Controlul la 6 luni, (faţă şi profil), relevă accentuarea 
calusului faţă de controlul anterior; (I-J) Controlul la 12 luni (faţă şi profil) relevă calusul unitiv; (K-L) Controlul la 
2 ani 7 luni (faţă şi profil) demonstrează consolidarea bună a fracturii (în ciuda cominuţiei extreme) şi accentuează 

avantajul osteosintezei minim invazive. Incidenţa de profil arată axarea fragmentelor principale proximale şi distale, 
cu o falsă impresie de recurvatum, determinată de fragmentele intermediare. 

 
DISCUŢII 
 
Tehnicile chirurgicale ale „osteosintezei biologice” cu plăci (reducerea indirectă şi 

osteosinteza minim invazivă) sunt special concepute pentru limitarea disecţiei părţilor moi şi 
deperiostărilor considerabile, în vederea îmbunătăţirii consolidării [1,2,12,20,24,41]. Utilizate în 
fracturile complexe ale femurului proximal şi distal, aceste tehnici au dus cu succes la scăderea 
incidenţei complicaţiilor osteosintezei clasice cu plăci metalice (infecţii, întârzieri în consolidare, 
pseudartroze, spongiozarea corticalei, fracturi iterative); necesitatea grefării primare şi secundare s-
a redus considerabil. Deşi reducerea indirectă [12,24] limitează disecţia medială (prin folosirea 
distractorului şi evitarea plasării depărtătoarelor), necesită totuşi o expunere laterală care poate 
diminua circulaţia periostală şi medulară prin leziunea perforantelor şi a arterei nutritive [6]. 
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Fig.12. A-L. (A) Fractură supracondiliană femur stâng tip A3/AO cu extensie diafizară, 
faţă; (B) Aspect intraoperator (în tracţiune) imagine de profil; (C-D) Osteosinteza 
minim invazivă cu DCS, aspect intraoperator, cu axarea fracturii; (E-F) Control 

postoperator (faţă şi profil) care relevă neparalelismul şurubului DCS cu interliniul 
articular şi deviere în valgus; (G-H) Control la 3 luni postoperator, relevă absenţa 
calusului şi valgizare accentuată (faţă şi profil); (I-J) Control la 5 luni; prezenţa 
calusului în focarul de fractură (faţă şi profil); (K-L) Control la 26 săptămâni, 

consolidare în valgus, şuruburi proximale rupte (faţă şi profil) 

 
 

Fig. 13. Controlul la 1 an relevă o deviere în valgus la nivelul membrului inferior stâng cu o ROM a 
genunchiului de 0/5/80. Deşi rezultatul funcţional este bun, rezultatul în ansamblu a fost 

nesatisfăcător (scorul Neer 56) 
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Fig. 14. A-R. (A) Fractură supracondiliană femur drept tip A3/AO cu extensie diafizară; (B) Fractură supra- şi 
ercondiliană tip C2/AO, femur stâng. (C-D) Osteosinteză minim invazivă (MIPO) cu DCS pe partea dreaptă – aspe

fluoroscopic intraoperator; (E-G) Reducere indirectă şi osteosinteză cu DCS + placă înşurubată 3+3 suprapusă, aspect 
fluoroscopic intraoperator; (H-I) Control RX la 8 luni postoperator femur drept (faţă şi profil); (J-K); Control 

postoperator la 8 luni, femur stâng, faţă; (L-M) Control RX la 1 an postoperator femur drept (faţă şi profil); (N-O). 
Control postoperator la 1 an femur stâng (imagine distală şi proximală) de faţă; (P-R) Control postoperator la 1 an 

femur stâng (imagine distală şi proximală) de profil  

int ct 
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Fig. 15. A-H. Controlul la 1 an relevă o ROM pe partea stângă de 0/0/85. Rezultatul a fost 
satisfăcător (scor Neer 77). Pe partea dreaptă (cu osteosinteza minim invazivă) ROM a fost de 

0/0/95 iar rezultatul a fost satisfăcător (scor Neer 79) 

Fig. 16. A-F. (A) Fractură supracondiliană femur stâng tip A2/AO (faţă şi profil); (C-D) Osteosinteză 
minim invazivă (MIPO) cu DCS în care se remarcă plasare divergentă a şuruburilor proximale – imagine 

fluoroscopică intraoperatorie; (E) Control RX la 10 luni postoperator (faţă şi profil) 

 

Fig. 17. Controlul la 10 luni postoperator evidenţiază scurtarea membrului inferior stâng şi o ROM a genunchiului 
de 0/5/95. Rezultatul a fost satisfăcător (scorul Neer 77) 
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Fig. 18 A-L. (A) Fractură supracondiliană dreaptă tip A2/AO, faţă; B-I. Imagini fluoroscopice intraoperatorii ale 
tehnicii MIPO cu placa Chiron-Utheza (B-C) Imagini fluoroscopice preoperatorii în tracţiune care demonstrează 
extensia supracondiliană a fracturii; (D) Selectarea lungimii plăcii sub control fluoroscopic; (E) Alegerea locului 

inciziei proximale adiţionale sub control fluoroscopic; (F) Aspectul distal după introducerea plăcii – control 
fluoroscopic; (G) Aspect după fixarea distală a plăcii; fragmentul distal este tras la placă prin strângerea şuruburilor; 

(H-I) Aspect final intraoperator, fragmentul proximal este tras la placă prin strângerea şuruburilor (J-K) Control 
postoperator (faţă şi profil). (L) Control RX la 3 luni, se decelează consolidarea fracturii 

 
 
 

Fig. 19. Reeducare postoperatorie tip CPM cu sistem Kinetec (A) Flexie; (B) Extensie 
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Având în vedere neajunsurile abordului lateral, tehnica MIPO cu incizii proximale şi distale 
[41] şi tehnica MIPPO [20] au fost concepute pentru evitarea atât a disecţia laterale, cât şi a celei 
mediale, în fracturile complexe extraarticulare ale femurului distal şi proximal [18,20,41].  

Cheia tehnicii MIPO în studiul nostru a fost reprezentată de utilizarea implantului în două 
părţi tip DCS în 9 cazuri. Plasarea corectă este necesară simultan în planul frontal şi orizontal, dar 
poziţia plăcii poate fi ajustată în planul sagital prin rotirea implantului [18,20].  

Comparativ cu tehnica percutanată tip MIPPO [20], incizia proximală adiţională de 4-6 cm 
utilizată de noi (conform studiilor lui Wenda), are următoarele avantaje: 1. lungimea inciziei şi 
ridicarea atraumatică a vastului extern nu reprezintă o „agresiune” considerabilă asupra părţilor 
moi; 2. acest abord este situat proximal faţă de focarul de fractură, deci nu implică devitalizări ale 
fragmentelor fracturare (cu implicaţii asupra consolidării); 3. acest abord minim permite 
tracţionarea plăcii în vederea stabilirii unui paralelism cu diafiza care să permită conectarea 
„umărului” plăcii la DCS (acest paralelism este şi mai dificil de realizat în cazul lamei placă 
condiliană); în acelaşi timp, se poziţionează placa corect pe diafiză; 4. avantajele 1 şi 2 conduc la 
scurtarea timpului operator necesar inciziei proximale, precum şi la limitarea utilizării 
amplificatorului de imagine (aspect de loc de neglijat în condiţiile unei iradieri tot mai accentuate a 
chirurgilor în timpul intervenţiilor minim invazive cu implante intra- sau extramedulare).  

Placa condiliană de susţinere a fost utilizată de noi numai în 2 cazuri; deşi corect inserată 
asigură o aliniere perfectă cu tehnicile MIPO, din punct de vedere mecanic, implantul nu este atât 
de rezistent ca o lamă placă sau sistem DCS (şuruburile de spongie nefiind fixe). Cu tehnicile de 
reducere minim invazive în fracturile cu cominuţie diafizară importantă, şuruburile se pot deplasa 
faţă de placă, producându-se dezaxări în varus [23,44].  

O problemă majoră a tehnicilor chirurgicale minim invazive (MIPO şi TARPO) este faptul 
că implantele folosite (DCS şi CBP) nu sunt special concepute pentru inserţia percutanată şi, din 
acest motiv, procedurile sunt pretenţioase. Recent a fost imaginat un implant performant pentru 
inserţie percutanată [7,18,26,27] denumit „Less Invasive Stabilisation System” (LISS); acesta 
constă dintr-o placă condiliană perfect mulată tip „butress”, fixată cu şuruburi monocorticale tip 
„self-drilling” şi „self-tapping” care se blochează în placă (placă blocată). Sistemul combină perfect 
aspectul unei plăci condiliene de susţinere, cu avantajele unchiului fix ale unui sistem DCS şi cu 
caracteristicile unui PC-Fix [7].  

În timp ce anumiţi pacienţi din studiul nostru ar fi putut fi trataţi cu un implant 
centromedular, majoritatea prezentau fracturi cu fragment distal mic sau extensie articulară, care ar 
fi fost dificil de redus şi stabilizat chiar şi cu o tijă retrogradă. 

În plus, cazurile speciale cu artroplastie totală de şold şi fractură de femur distal ar risca 
dezvoltarea unor fracturi de stress între coada protezei de şold şi vârful unei eventuale tije 
centromedulare introduse retrograd [20]. În aceste cazuri, placa permite suprapunerea celor 2 
implante şi reduce riscul unor fracturi adiţionale [20]. 

Desigur că în cazul fixării extramedulare (comparativ cu cea centromedulară) sprijinul total 
nu este admis în majoritatea cazurilor, ceea ce reprezintă un dezavantaj, mai ales pentru pacienţii 
necooperanţi sau vârstnici.  

Deşi studiile din literatură susţin osteosinteza centromedulară în fracturile deschise şi, mai 
ales, în cele produse prin armă de foc [3,4,42,43], noi am obţinut rezultate bune într-o fractură 
deschisă tip II Gustilo produsă prin armă de foc (glonţ tip „low-velocity”) [37]. 

Prin evitarea expunerii directe a focarului de fractură metafizo-diafizar, tehnicile MIPO sunt 
pretenţioase datorită dificultăţii restabilirii lungimii membrului, rotaţiei, alinierii frontale şi sagitale 
[16,18-21]. 

Krettek şi colab., [16] au descris o serie de tehnici simple şi eficiente (clinice şi radiologice) 
pentru controlul intraoperator al axului, rotaţiei şi lungimii în fracturile complexe ale femurului, 
operate prin reducerea indirectă şi osteosinteza minim invazivă. Acestea includ: 1. tehnica cablului 
pentru determinarea dezaxării în varus/valgus; 2. textul hiperextensiei (clinic), semnul 
„Blumensaat’s line” (RX) şi semnul „recurvatum” al femurului distal, pentru dezaxările în plan 
sagital; 3. măsurarea clinică comparativă preoperatorie şi „meterstick technique” pentru restabilirea 
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lungimii; 4. „hip rotation test”, semnul formei micului trohanter, „cortical step sign” şi „diameter 
difference sign” pentru restabilirea rotaţiei.  

Rezultatele bune obţinute cu  osteosinteză minim invazivă cu plăci în fracturile complexe 
ale femurului distal sunt datorate atât unei consolidări rapide prin conservarea vascularizaţiei, cât şi 
unei rezistenţe crescute a plăcii la oboseală (“stress-ul” mecanic al plăcii este mai scăzut dacă 
porţiunea de placă fără şuruburi este mai lungă). Astfel, detensionarea implantului la oboseală se va 
produce mai târziu, fiind timp suficient pentru dezvoltarea efectului de „biological buttress”. 
 

CONCLUZII 
1. Deşi lotul prezentat de noi este redus ca număr, considerăm că fracturile alese pentru tehnica 
MIPO sunt extrem de grave, iar tratamentul lor reprezintă o provocare chiar şi pentru un ortoped 
experimentat. 
2. Rezultatele studiului prezentat sunt comparabile cu datele din literatură şi demonstrează că 
MIPO au avantaje incontestabile în comparaţie cu tehnicile tradiţionale: consolidare rapidă cu 
scăderea incidenţei complicaţiilor şi a necesităţii grefării osoase primare şi secundare, scurtarea 
timpului operator. 
3. Osteosinteza minim invazivă cu plăci este dificilă din punct de vedere tehnic, necesitând un 
control atent intraoperator (clinic şi fluoroscopic) pentru restabilirea axului, rotaţiei şi lungimii 
membrului inferior. 
4. Rezultatele bune obţinute cu osteosinteza minim invazivă cu plăci sunt datorate atât unei 
consolidări rapide prin conservarea vascularizaţiei, cât şi unei rezistenţe crescute a plăcii la 
solicitările mecanice; fixarea cu plăci lungi numai distal şi proximal faţă de focar menţine exact 
gradul de instabilitate care conduce la o bună consolidare. 
5. Tehnicile de osteosinteză minim invazivă cu plăci sunt sigure; inserţia atentă a plăcii pe sub 
vastul extern nu a determinat în nici unul dintre cazuri complicaţii vasculare sau sângerări 
datorită lezării perforantelor. 
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LAPAROSCOPIC SIGMOIDECTOMY FOR COLONIC DIVERTICULAR 
DISEASE – CASE REPORT 

C. Bradea, Cr. Lupaşcu, Raluca Anton 
First Surgical Clinic, „St. Spiridon” Hospital Iaşi, 

Research Center for Laparoscopic and Classic Surgery, 
University of Medicine and Pharmacy Iaşi 

 
LAPAROSCOPIC SIGMOIDECTOMY FOR COLONIC DIVERTICULAR DISEASE – CASE REPORT (Abstract): 
The aim of this presentation is to show the feasibility of resection and stappled anastomosis using laparoscopic 
technique. Material and method: A 48 years old male was admitted in our clinic with a colonoscopic diagnosis of 
diverticular disease limited to the sigmoid colon The symptoms included abdominal pain in the left lower quadrant, 
vomiting and flatulence lasting for a couple of months. The operation started with laparoscopic diagnosis, followed by 
the insertion of the additional trocars. We dissected the sigmoid mesentery using by-polar cautery, followed by 
transection of the recto-sigmoid junction with a linear laparoscopic stappler. Resection of the colon was completed 
outside the abdomen and the operation was finished using a transanal stappled colorectal anastomosis, inside the 
abdomen, under laparoscopic control. Results: The recovery of the case was simple, painless, without wound infection 
or abdominal sepsis, early mobilization and return to full activity. 
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INTRODUCTION 
Laparoscopic colorectal procedures are mostly performed for non-malignant diseases. There 

are some authors [1-4] who reported series with laparoscopic resection for malignancies (palliative 
or radical resections). 

 
MATERIAL AND METHOD 
Our case is the first one who was operated in Iaşi using stappled anastomosis in a 

laparoscopic approach. A man, D.V., 48 years old, from Iaşi was admitted for abdominal pain in left 
lower quadrant and vomiting lasting for a couple of months.  

Clinical evaluation and colonoscopy in the Institute of Gastroenterology and Hepatology 
demonstrated a short segment colonic diverticular disease and a colonic polyp (35 cm from the anal 
verge) which was endoscopically resected. The patient also presented second degree reflux 
esophagitis hepatic steatosis, moderate obesity and internal hemorrhoids. A short course of 
symptomatic therapy proved non-beneficial for the patient.  

Thus he was admitted in our clinic for laparoscopic colonic resection. The operation was 
performed under general anesthesia with the patient in the litothomy position, with the operator on 
the right side. The first stage of the operation was laparoscopic inspection of the abdominal cavity. 
The working trocars were introduce in the left and right midclavicullar line – paraombilical and 
bellow, according to sigmoid colon anatomy and position (the sigmoid colon was large and fatty). 
We divided the line of Told for separation the colon from abdominal wall in order to mobilize the 
left colon for future colo-rectal anastomosis (Fig. 1). We transected the sigmoid mesentery with by-
polar cautery and scissors (without clips or ligature) close to sigmoid wall, with significant 
difficulty because fat obstructed direct view of vascular anatomy. A linear laparoscopic stapler was 
used to transected the colon at the recto-sigmoid junction (Fig. 2). 

The colon was pulled outside the abdomen through a small separate incision (5 cm) in the 
left lower quadrant and transected using open technique. The recto-colic anastomosis was finished 
inside the abdomen using a transanal circular stappler under laparoscopic assistance. The abdominal 
cavity was washed and drained laparoscopically (Fig. 3) and the operation was finished with the 
closure of the abdominal wounds. 

RESULTS  
The operative time was 190 minutes. Recovery was simple although the patient spent three 

days in ICU for surveillance. Postoperative antibiotic prophylaxis included Sulperazone and 
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Metronidazol for 5 days. Postoperative pain was minimal and the patient returned to normal oral 
intake 6 days post-operative. The drainage was removed in the 7th post-operative day when the 
patient was discharged free of symptoms.  The patient remained free of symptoms during the 
following check-ups.  

We believe it was a successful management of a difficult case, that would have raised 
serious problem in open surgical technique. We wish to underline the importance of the stapplers 
which made this operation possible.  

Fig. 1: Mobilization of the left colon 

 

DISCUSSION 

Fig. 2: Disection of the mesosigmoid and transection with linear laparoscopic stapler  
the rectosigmoid

In the 19th century colonic diverticular disease was a surgical curiosity for authors like: 
Cruveilhier, Rokitansky, Cripps, Virchow. In the 20th century the disease became endemic in 
Western Europe,  in US it is found in 50% of persons  60 years old, but less than 10% had 
symptoms, and a few of them need to be operated upon [1]. Diverticuli occurs most commonly on 
the anti-mesenteric surface of the bowel, usually in the sigmoid colon, between the teniaes at the 
points were the blood vessels penetrate the wall, weakening the muscles. The diverticuli becoming 
manifest as a result of high intracolonic pressure. Motor studies in patients with diverticular disease 
reveal an exaggerated response to pharmacologic stimuli, increasing intralumenal pressures, faster 
frequency waves and rapid contractions (more than 5 minutes). According to the low of Laplace, 
the tension in the wall of a cylinder is proportional to its radius multiplied by pressure within the 
cylinder. The elasticity of the colonic wall decreases with age, mostly on the left side [1]. Cortesini 
and all demonstrated a high intralumenal pressure into the bowel lumen of individuals with 
symptomatic diverticular disease. Microscopically diverticuli has just mucous and peritoneal layers. 

Painter and Burkitt incriminate the alimentary factor -low in fibers- for the increase of 
diverticular disease in the last 100 years. Gear and all using barium enema studies reported 12% 
diverticular disease in vegetarians and 13% in non-vegetarians.  
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The symptoms of diverticular disease are similar to those encountered in irritable bowel 
syndrome (one fifth of a the general population has abdominal pain more then six times a year in 
UK (1/4 in USA). Out of this population Havia and Manner reported 24% with diverticular disease. 
Pain varies in intensity and duration and is frequently associated with heartburn, indigestion, 
bloating, nausea. Typical cases present without fever, leukocytosis or peritoneal irritation, despite 
complications. An abdominal mass might be felt in the left lower quadrant. Patients with 
diverticular disease often mention urinary problems (dysuria, urgency, nicturia). Inflammatory 
complications may associate fever, rectal bleeding, tenderness suggesting an intra-or extra- 
peritoneal perforation. 

 

Fig. 3: Outside resection of the sigmoid and recto-colic anastomosis inside the abdomen by 
transanal circular stappler 

 
Evaluation of diverticular disease is straightforward once the supposition arrises. 

Colonoscopy should demonstrate diverticuli and also exclude other conditions (ischemic colitis, 
carcinoma, inflammatory bowel disease, Crohn` disease, ulcerative colitis). Probably the most 
valuable evaluation is represented by barium enema (Fig. 4). Some authors suggested that computed 
tomography has a superior definition of the bowel wall thickness and the extent of extra luminal 
disease. Ultrasound has a high sensitivity (97,7% - Schwerk) in the diagnosis of acute and 
complicated diverticulitis. 
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Treatment of uncomplicated cases remains mostly conservative. In acute episodes therapy is 
based on a low residue diet and broad spectrum antibiotics for 10 days. If major complications 
occur (intestinal obstruction, perforation, abscess or fistula formation) surgical treatment is 
advisable. Surgical treatment for colonic diverticular disease varies from colostomy to resection of 
the involved segment with or without primary anastomosis. In 1907 Mayo, Rankin, Brown, 
Smithwick recommended lateral transverse colostomy and drainage of infected area in acute 
diverticulitis. In 1980 Thompson stated that any perforation should be sutured and covered with 
adjacent appendix epiploica followed by a transverse colostomy. Simple colostomy and drainage 
was associated with a 40% mortality in Alexander Williams’s experience.  Greif reported a 2% 
operative mortality in patients treated by resection and colostomy compared with a 12%  operative 
mortality for those with colostomy only. Classen reported that the three stages operation for 
perforated diverticulitis gave a 8.5% mortality after the first stage, 0.7% after the second stage and 
4% after the third stage, with an overall mortality of 11%. Madden and Tan, in 1961, introduced 
primary resection and anastomosis without colostomy. Farkouh performed this operation on 15 
patients with no fecal contamination, with low mortality (one case) and morbidity (one case with 
anastomotic leak). In 1984, Ger and Ravo, presented an experimental technique for a safe colorectal 
anastomosis without transverse colostomy even in a present of massive contamination, by means of 
implanted latex silastic sheeting within the lumen of colon -“intracolonic bypass”-, with good 
results in the first ten patients. In 1964, Reilly recommend longitudinal sigmoid myotomy at the 
antimesenteric taenia in and in 1973 Hodgson proposed transversal myotomy at the two 
antimesenteric taenia. 

 

Fig. 4: Barium enema examination 

 
The laparoscopic technique reduces the parietal aggression and achieves the same results as 

traditional surgery. Patients recover faster and experience less pain, with fewer wound infections, 
post operative hernias, less time in hospital and reduced costs.  But laparoscopic colonic surgery 
requires extensive and highly specialized training, with few surgeons qualified to perform these 
procedures [2]. The procedure requires a short preoperative preparation. The day before the patient 
meet with anesthesiologist and is started on a clear liquids diet. Oral antibiotics may be considered. 
The patient may be admitted into the hospital in the morning of the laparoscopic procedure. After 
operation, in a day or two, the patient should be able to drink liquids; on the third day he or she may 
eat some solid foods. In a week the patient is able to take care himself and to go home. [2] 

 
Historical data: 
Moises Jacobs, from Miami, was the first to perform a laparoscopic colectomy with 

extracorporeal anastomosis in 1990. In the same year Joseph Uddo performed a laparoscopic 
Hartmann’s revision with a circular stappled anastomosis [2]. The introduction of Endo – GIA 
stappler allowed the transection of the bowel inside the abdominal cavity. Dennis Fowler performed 
the first sigmoid resection in October 1990. Patrick Leahy, in 1990, resected a rectal cancer with 
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low anastomosis. On 26th July 1991, Joseph Uddo performed an entire laparoscopic right 
hemicolectomy with intracorporeal ileo-colic anastomosis. In 1991, Sacharides reported 
laparoscopic removal of a colonic lipoma and other small tumors which was not resectable by 
endoscopy. The biggest issue concerns the safety of laparoscopic colectomy for malignancy. The 
Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons (SAGES) issued policy statements 
regarding privileging [3]. 

Obesity adds risks and frequently laparoscopic technique is suggested to reduce 
postoperative complications. Surgery in obese patients carry high risks of wound complications, 
cardiopulmonary complications and these patients are notorious for the high incidence of 
commorbide conditions. Because laparoscopic colectomy requires mobilization of large lengths of 
mesentery, obesity is a key risk for conversion, for operative time and for side effects (pulmonary 
complications, anastomotic leak, postoperative ileus. [4] 

Operative technique:  
Resection technique for sigmoid diverticular disease starts with insertion of trocars – first at 

3-4 cm above the umbilicus for scope, the second on the right midclavicullary line, at the same level 
with the umbilical scar, the third trocar 8-10 cm below the second. These last two trocars are 5mm 
in size and are the operative trocars. Additional 5 mm trocars can be used for mobilization and 
exposure of the colon (left midclavicullary line, suprapubic in the midline; on the right 
midclavicullary line below costal margin). 

The first time is laparoscopic exploration and preparation of the operative field. The 
omentum is retracted in the right upper quadrant. The small bowel is retracted the right lower 
quadrant. Patient is placed in Trendelenburg position and tilted on the right to help with exposure. 
The exposure continues with the sigmoid colon and mesentery.  Dissection starts with the 
peritoneum along the aorta, to the origin of the inferior mesenteric artery using cautery or a 
harmonic scalpel. Vascular division preserves the left colic artery and a variety of methods cab be 
used to achieve that (harmonic scalpel, Ligasure, intracorporeal knots or a vascular stapler). The 
inferior mesenteric vein is divided in a similar fashion. Dissection of the Told’s fascia is started 
from the midline, living the iliac vessels, ureter, nervous trunks and kidney in a posterior plane. 

Left colon and splenic flexure are mobilized using cautery, harmonic scalpel or Ligasure. 
Division of the mesorectum is followed by division of the colorectal junction using an Endo-GIA 
stappler. Sometimes a second application is necessary.  It is better to use two small stapplers instead 
of a long one. Colonic resection is made outside the abdomen using a separate incision. The anvil of 
the stappler (at least 29 mm) is introduced, fixed and the colon is introduced back into the abdomen. 
The abdominal cavity is inflated again, the rectal stump is perforated with the tip of a circular 
stappler, introduced through the anus. The stappling device is closed with great care to prevent 
rotation of the bowel, tension in the anastomosis or tissue being retained between stumps. The 
stappled line is checked visually and with gas introduced in the rectum No drains are necessary. 

CONCLUSIONS 
Sigmoidectomy for diverticular disease and diverticulitis are often difficult to perform 

because of inflammatory changes and large fatty sigmoid mesentery. Laparoscopic technique is an 
excellent approach though not yet the gold standard. A smooth performance of this technique 
depends on: the quality of the equipment; perfect knowledge of the operative steps; exposure of 
operative field; the experience of the surgical team. 
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MALIGNANT GASTRIC CARCINOID TUMOR– CASE REPORT (Abstract): We describe an unusual presentation 
of a highly malignant type III gastric carcinoid tumor, an incidental finding in a 60 years old female admitted for 
gallstone disease. The case is presented in a historical fashion, with every stage diagnosis described and reasoned. A 
well confined liver tumor was falsely assumed as a liver haemangioma, while the primary gastric tumor was revealed 
only after the passage of a naso-gastric tube which triggered an upper gastro-intestinal bleeding episode. Diagnostic 
endoscopy revealed a small tumor, but histological examination on biopsy specimen suggested a poorly differentiated 
carcinoma. Standard total gastrectomy with D2 lymphadenectomy was performed, with good tumor clearance but local 
metastases were confirmed in adjacent lymphnodes. Final pathology proved a type III highly malignant carcinoid 
tumor, with mixed cellularity. Follow-up 3 months later showed an explosive development of the liver tumors 
demonstrating not only the metastatic origin but also the aggressiveness the sporadic gastric carcinoid tumor. Although 
prognosis is very poor we believe that the errors that marked such a difficult diagnosis could bring back in attention the 
rare condition of a sporadic gastric carcinoid which can represent up to 30% of all carcinoid tumors, but only 1% of all 
gastric tumors. Unusual aspects of liver metastases should prompt biopsy and histological confirmation.  
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INTRODUCERE 
Simptomatologia de hipocondru drept, asociată cu o imagine ecografică de litiază 

veziculară, reprezintă un scenariu extrem de frecvent întâlnit într-un serviciu de chirurgie 
abdominală specializat în tehnici laparoscopice. Formele non-inflamatorii pot fi de fapt litiaze 
oligo- sau asimptomatice, dar diferenţierea clinică şi imagistică este de multe ori imposibilă. 
Chirurgul trebuie să fie mereu în gardă la aspecte minore, care pot sugera o leziune cu semnificaţie 
mult mai mare, dar a cărei evidenţiere nu este dificilă sau poate fi imposibilă cu tehnicile standard 
folosite în screening.  

Prezentarea următoare descrie etapele de diagnostic şi tratament ale unui caz foarte 
interesant, care a fost marcat de erori de diagnostic greu de evitat, generate de o leziune extrem de 
rară şi cu o prezentare atipică.  

 
PREZENTAREA CAZULUI 
Pacienta Z.D. de 60 de ani se internează în Clinica I Chirurgie în luna aprilie 2004 pentru 

dureri in hipocondrul drept însoţite de astenie fizică şi inapetenţă. Bolnava era recent externată 
dintr-un serviciu de recuperare, unde a fost investigată pentru acuzele amintite şi s-au precizat 
diagnosticele de litiază veziculară, hepatită cronică şi gastrită cronică. La acest moment trebuie să 
remarcăm două dintre diagnostice care nu au o susţinere completă, respectiv hepatopatia cronică (la 
care nu se precizează etiologia şi nici stadiul evolutiv) şi gastrita cronică (diagnostic bazat pe un 
examen radiologic de screening, care descrie pliuri gastrice îngroşate şi evacuare gastrică rapidă).  

Examenul clinic la internare nu aduce date suplimentare cu excepţia unei discrete palidităţi 
tegumentare. Protocolul de evaluare a precizat o anemie hipocromă ( Hb 11,5 g%, Ht 37,7%, MCV 
89,5fl) şi o creştere izolată a fosfatazei alcaline serice, fără alte modificări în profilul biochimic. 
Radiografia toracică a evidenţiat sechele tuberculoase apicale, iar examenul ecografic abdominal a 
confirmat litiaza veziculară multiplă, dar evidenţiază şi o formaţiune hepatică nodulară în segmentul 
V de 44/28 mm, hipoecogenă, adiacentă veziculei biliare. Formaţiunea, bine delimitată, ridică 
suspiciunea de hemangiom hepatic, fără a putea fi făcută diferenţierea de un hepatom. Nu se 
evidenţiază adenopatii lombo-aortice. 

Pacienta este evaluată computer-tomografic nativ şi după injectarea de mediu de contrast, 
confirmându-se formaţiunea expansivă solidă din segmentul V (fig. 1). Pe examenul CT este 
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caracterizată ca relativ bine delimitată, cu creştere omogenă a densităţii după injectarea mediului de 
contrast, având efect de masă asupra venei hepatice medii. Formaţiunea vine în contact cu vezicula 
biliară faţă de care prezintă linie de demarcaţie. Nu se constată adenopatii retroperitoneale. 
Examenul CT constată că nu sunt îndeplinite toate criteriile semiologice de malignitate şi 
recomandă biopsia sub ghidaj ecografic sau CT.  

Fig. 1: Examenul CT: formaţiune expansivă bine delimitată în segmentul V

Se decide laparoscopia diagnostică, ce urma să precizeze aspectul masei hepatice şi eventual 
să permită biopsia tumorii, urmată sau nu de colecistectomia laparoscopică, în cazul în care leziunea 
hepatică nu sugerează o malignitate. Se intervine chirurgical sub anestezie generală cu intubaţie 
oro-traheală şi se practică diagnosticul laparoscopic. Evaluarea cavităţii abdominale nu relevă 
leziuni sugestive pentru carcinomatoză peritoneală şi nici alte leziuni pe suprafeţele accesibile. 
Ficatul prezintă o formaţiune mare, relativ profundă în parenchimul hepatic, care împinge vezicula 
biliară, fără să sugereze o tumoră metastatică sau hepatom, dar şi multiple imagini de aspect similar, 
cu tentă albăstruie situate pe faţa diafragmatică a lobului stâng. Criteriile macroscopice erau 
concordante pentru hemangioame hepatice şi se decide abandonarea biopsiei hepatice, datorită 
riscului de hemoragie şi a riscului vascular determinat de situaţia profundă a leziunii şi rapoartele 
vasculare. 

Am preferat continuarea procedurii şi efectuarea colecistectomiei care s-a desfăşurat fără 
incidente, dar a fost necesară introducerea unei sonde naso-gastrice pentru decomprimarea 
stomacului. Spre surprinderea tuturor pe sonda gastrică a venit imediat sânge într-o cantitate 
importantă, astfel încât a fost reluată evaluarea laparoscopică a stomacului fără a se găsi aspecte 
relevante pe suprafaţa seroasei gastrice sau la palparea instrumentală. Evoluţia postoperatorie este 
marcată de o scădere progresivă a constantelor hematologice, ajungându-se la o Hb de 7,3 g% cu Ht 
de 22,8% . 

Endoscopia digestivă s-a practicat în urgenţă a doua zi postoperator şi a evidenţiat o 
formaţiune vegetantă cu ulceraţie centrală, de aproximatv 3 cm diametru, situată pe faţa posterioară 
a stomacului la nivelul angulaţiei. Examenul bioptic este sugestiv pentru carcinom gastric 
nediferenţiat. Examenul radiologic cu substanţă de contrast (fig. 2) evidenţiază o formaţiune bine 
delimitată situată suprangular pe faţa posterioară, care produce o dezorganizare a pliurilor gastrice. 

În aceste condiţii am considerat că producerea hemoragiei prin lezarea formaţiunii cu sonda 
naso-gastrică a facilitat un diagnostic relativ precoce al unui carcinom gastric cu aspect 
nediferenţiat, la care se impunea o intervenţie chirurgicală cu viză curativă. Pregătirea preoperatorie 
a vizat reechilibrarea constantelor hematologice şi evaluarea funcţiei ventilatorii. S-a reintervenit 
chirurgical iar la explorarea cavităţii abdominale s-a găsit o tumoră gastrică de mici dimensiuni, 
localizată la nivelul feţei posterioare gastrice, fără invazie de vecinătate. În plus s-au mai evidenţiat 
numeroase adenopatii voluminoase cu caracter de malignitate situate la nivelul grupului subpiloric 
şi la nivelul grupului gastro-epiploic. Aspectul tumorii şi tipul de metastazare au ridicat suspiciunea 
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de limfom gastric cu metastaze ganglionare, dar examenul anatomopatologic extemporaneu dintr-un 
ganglion cu aspect malign a fost neconcludent. Alternativa era cu atât mai plauzibilă cu cât 
diferenţierea unui limfom de un carcinom nediferenţiat nu este totdeauna posibilă în coloraţiile 
standard. Formaţiunile hepatice au fost reevaluate şi aspectul a fost din nou considerat sugestiv 
pentru hemangioame hepatice. Am considerat că nu există nici o legătură între tumorile hepatice şi 
carcinomul gastric, astfel încât am optat pentru o operaţie cu viză radicală. S-a practicat 
gastrectomie totală cu splenectomie şi limfadenectomie D2 şi eso-jejunoanastomoză termino-
laterală, evaluată intraoperator ca R0. 

Fig. 2: Radioscopie gastroduodenală: formaţiune vegetantă, bine delimitată, 
situată pe faţa posterioară, supraangular 

Fig. 3: Tumora gastrică: zonă cu aspect de carcinoid cu invazie în submucoasă (coloraţie HE)

Evoluţia postoperatorie imediată a fost simplă cu externarea pacientei în a 11-a zi 
postoperator, fiind bine recuperată şi alimentându-se exclusiv oral. Examenul anatomo-patologic la 
parafină a venit ca o mare surpriză, leziunea gastrică fiind interpretată ca un carcinoid cu invazie în 
submucoasă (fig. 3), evident în coloraţie Grimelius (fig. 4), dar şi cu zone de carcinom neuro-
endocrin (fig. 5). Sunt descrise numeroase embolii vasculare şi invazie parietală totală, fără 
depăşirea seroasei. Zece ganglionii din grupul subpiloric şi de la nivelul arcadei gastrocolice 
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prezentau masivă metastazare (fig. 6)cu zone de necroză. Diagnosticul final a fost de carcinoid 
gastric cu celularitate mixtă tip III, cu grad mare de malignitate. 

 

Fig. 5: Tumora gastrică: zonă de carcinom neuro-endoscrin (coloraţie HE)

Fig. 6: Metastază ganglionară de carcinom neuro-endocrin (coloraşie HE)

Pacienta a fost evaluată de comisia oncologică şi s-a decis doar supraveghere oncologică. A 
fost programată la un control ecografic la 3 luni, dată la care pacienta s-a prezentat în ambulator cu 
fenomene de astenie marcată şi simptomatologie sugestivă pentru insuficienţă hepato-celulară. 
Examenul ecografic a arătat că leziunile hepatice au prezentat o dinamică total neaşteptată cu 
dezvoltare explozivă a tuturor leziunilor nodulare (fig. 7). Masele hepatice au fost în sfârşit 
încadrate ca metastaze hepatice multiple ale carcinoidului gastric. 

 
DISCUŢII 
Există numeroase probleme care merită discutate referitor la acest caz, la care diagnosticul a 

fost foarte anevoios, iar erorile medicale au fost generate de o forma rară de malignitate gastrică. Ne 
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vom centra discuţiile în jurul a două probleme eroarea de diagnostic şi carcinoidul gastric 
metastatic. 

Eroarea de diagnostic nu a schimbat prognosticul pacientei şi, din fericire, recuperarea după 
o intervenţie chirurgicală foarte amplă a fost simplă. Litiaza veziculară este o leziune miraj care 
poate ascunde orice, mai ales atunci când simptomatologia este frustă. Cele mai frecvente sunt 
leziunile maligne colice şi gastrice la care primul diagnostic poate fi cel de litiază veziculară şi de 
multe ori facem exces de explorări la pacienţi la care există o cât de mică suspiciune.  

Diagnosticul de tumoră gastrică malignă a fost unul fortuit, iar manevra de intubaţie gastrică 
a fost elementul revelator. În acest caz atitudinea echipei medico-chirurgicale a fost prudentă şi este 
greu de imaginat că eroarea de diagnostic ar fi putut fi prevenită. Pacienta a fost investigată pentru o 
malignitate, mai ales că o anemie feriprivă la acest grup de vârstă reprezintă un semn de alarmă. 
Primul examen radiologic a fost înşelător, leziunea gastrică putând scăpa uşor datorită 
dimensiunilor mici care produceau doar o modificare de poziţie a pliurilor gastrice. În mod special 
poziţia sa pe faţa posterioară a corpului gastric, spre marea curbură aduce un element suplimentar 
de dificultate, zona fiind dificil de examinat în cadrul unui examen de rutină. Trebuie să precizăm 
că al doilea examen radiologic s-a practicat în scopul documentării cazului, astfel încât examinarea 
a fost centrată pe zona descrisă tumoral la explorarea endoscopică.  

Fig. 7. Examen ecografic la 3 luni postoperator: metastaze hepatice voluminoase

Etichetarea corectă a tumorii hepatice ca leziune metastatică nu ar fi schimbat prognosticul 
pacientei, dar categoric ar fi contraindicat gastrectomia totală, limitând gestul chirurgical la o 
rezecţie locală în scop de hemostază. Desigur retroactiv este evident că ar fi fost utilă biopsierea 
leziunilor nodulare hepatice. Investigaţiile imagistice, dar mai ales evaluarea vizuală şi manuală a 
tumorilor hepatice a fost total necaracteristică pentru leziunile maligne proprii ficatului sau pentru 
metastazele unui carcinom gastric nediferenţiat. Poziţia centrală şi riscul major de sângerare au 
constituit argumente serioase împotriva biopsiei chirurgicale. Nu putem să nu menţionăm că 
aspectul metastazelor de carcinoid este atipic, iar prezenţa leziunilor sincrone de dimensiuni mai 
mici au facilitat eroarea de diagnostic şi substadializarea tumorii gastrice. 

Localizările gastrice ale carcinoidul au fost considerate extrem de rare reprezentând mai 
puţin de 2% din totalul tumorilor carcinoide, dar se studii recente arată că proporţia poate ajunge la 
20-30% din totalul tumorilor carcinoide [1]. Cu toate acestea ponderea tumorilor carcinoide  în 
totalul neoplazilor gastrice este de sub 1% [1]. 

Sunt descrise trei tipuri de tumori carcinoide gastrice definte în principal de contextul 
clinico-patologic în care apar. Tumorile de tip I apar în asociere cu gastrita atrofică, în timp ce 
tumorile de tip II sunt asociate sindromului Zollinger-Ellison, dar ambele sunt condiţionate de 
nivele anormale ale gastrinei, a cărei efect trofic pe celulele enterocromafine-like (ECL) este 
demonstrat [1,2]. Celularitatea acestor două tipuri tumorale este în mare parte omogenă, fiind 
formate aproape în exclusivitate din celule ECL. Din punct de vedere biologic aceste tipuri 
tumorale au un comportament benign. Tumorile de tip III apar sporadic, nu sunt asociate 
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hipergastrinemiei, au în structură o varietate de celule (celule enterocromafine, ECL, celule X etc.) 
şi au un comportament biologic agresiv cu tendinţă la metastazare şi prognostic nefast [1,3].  

Tratamentul carcinoidului gastric este de regulă chirurgical, leziunile putând fi extirpate 
endoscopic sau chirurgical, în funcţie de dimensiunea acestora. Tipurile I şi II pot fi asociate cu 
tumori multiple, existând cazuri cu peste 30 de tumori extirpate [4]. Tumorile din tipurile I şi II 
beneficiază de tratament de lungă durată cu somatostatin sau analogi de somastostatin, cazuri în 
care se descrie o scădere a secreţiei de gastrină [4,5]. Scăderea secreţiei de gastrină, prin 
antrectomie sau după tratamentul cu inhibitori ai receptorilor de somatostatin are un rol determinant 
în regresia tumorală [6]. Tratamentul cu analogi de somatostatin ar putea fi indicat şi la pacienţi cu 
tumori carcinoide din tipul III, dat fiind că ar exista o inhibiţie directă a proliferării celulelor ECL 
[4]. Există cazuri la care s-a putut demonstra regresia tumorilor după tratament de lungă durată cu 
octrectide, chiar la pacienţi cu gastrinemie normală, mecanismul fiind mediat prin receptorii de 
somatostatin de pe celulele ECL [7-9]. 

 
CONCLUZII 
Cazul încearcă să ilustreze dificultăţile de diagnostic în cazul unui carcinoid gastric 

metastatic. Prezentarea a încercat să respecte etapele de diagnostic şi logica gesturilor terapeutice 
dar şi inerentele erori intervenite în rezolvarea acestui caz. Depistarea acestor tumori mici este 
dificilă atunci când nu au manifestare clinică sugestivă. Carcinoidul gastric din subtipul III rămâne 
însă cu un prognostic nefavorabil şi evoluţia extrem de rapidă a cazului nu face decât să reconfirme 
acest lucru. 
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UNUSUAL CASE OF POLYCYSTIC LIVER DISEASE (Abstract): Polycystic liver disease (PCLD) is a rare disease 
defined as the presence of four or more thin-walled cyst within the hepatic parenchyma. The most common form of 
autosomal dominant PCLD coexists with renal cystic disease. In contrast to the concomitant renal and liver cystic 
disease, the isolated form of  PCLD is a comparatively rare form that displays no renal involvement. Only 7% of 
patients with PCDL do not have associated renal cyst. Most cases are asymptomatic. Patients generally have preserved 
hepatic functions. The liver function tests are normal. Polycystic liver is rarely associated with portal hypertension, 
obstructive jaundice or infection of hepatic cysts. Autopsy series show that 20 % of patients with PCLD have associated 
intracranial aneurism. There are no effective medical therapies for PCLD. Surgical options for those with refractory 
symptoms or complications include percutaneous puncture and sclerosis of cysts, cysts fenestration by open or 
laparoscopic technique, hepatic resection, and isolated hepatic or combined liver kidney transplantation. We present the 
case of a 68 years male subject, diagnosed with alcoholic liver cirrhosis based on the chronic alcohol consumption, 
negative serological markers for the B and C hepatitis viruses, hepatoprive and biliar retention tests, portal 
hypertension. The abdominal ultrasonography revealed a diffuse enlargement of the liver, which contains numerous 
cysts scattered throughout the liver. The cysts vary in size from less than 1 cm to more than 5 cm. There is no evidence 
of renal or pancreatic cysts. The treatment is addressed to the portal hypertension due to alcoholic liver disease. The 
PCLD is not complicated and therefore requires no surgical treatment. 
 
KEY WORDS: POLYCYSTIC LIVER DISEASE, ALCOHOLIC LIVER CIRRHOSIS 
Correspondence: A. Brumaru, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 
 

Pacientul T.C., în vârstă de 68 ani, din mediu rural, a fost internat în Institutul de 
Gastroenterologie şi Hepatologie (IGH) în noiembrie 2004 pentru: astenie fizică, sindrom dispeptic 
biliar (greaţă, vărsături), dureri în hipocondrul drept, simptome instalate insidios de aproximativ un 
an. Pacientul este la prima internare într-o clinică de gastroenterologie sau medicină internă şi un 
consumator cronic de alcool. Antecedentele heredocolaterale sunt fără semnificaţie clinică, iar 
antecedentele personale patologice sunt sărace (tuberculoză pulmonară - 1972). 

Examenul clinic efectuat la internare descrie un pacient normostenic, cu icter 
sclerotegumentar, semne ale consumului cronic de alcool (telangiectazii ale pomeţilor, contractură 
Dupuytren bilaterală), steluţe vasculare, palme hepatice, hepatomegalie la 3 cm sub rebordul costal 
de consistenţă fermă şi cu margine neregulată, splenomegalie gradul II.  

Anamneza pozitivă pentru consumul de alcool şi semnele clinice susţin diagnosticul clinic 
de hepatopatie cronică de etiologie alcoolică. 

Investigaţiile paraclinice 
Biologic: macrocitoză (VEM=100,10 fL), leucopenie şi trombocitopenie 

(Leucocite=3390/mm3, Trombocite=79000/mm3), sindrom hepatopriv (Timpul Quick=16,30 sec, 
IP=62%, Albumina serică=31,1 g/L, Colesterol=120 mg/dl), sindrom de colestază (Bilirubină 
totală=5,50 mg/dl, Bilirubină directă=2,60 mg/dl, Bilirubină indirectă=2,90 mg/dl, GGT=99 U/L, 
pigmenţi biliari şi urobilinogen prezenţi la examenul sumar de urină), sindrom moderat de citoliză 
(TGO=49 U/L,TGP=21 U/L), funcţie renală normală. 

Testele serologice (Ag HBs – negativ,Ac Anti HVC –negativ) au exclus etiologia virală a 
bolii cronice hepatice. 

Întrucât datele clinice (splenomegalia) şi paraclinice(leucopenia, trombocitopenia) sugerează 
hipertensiune portală,următoarea explorare a fost endoscopia digestivă superioară, care a evidenţiat 
varice esofagiene de gradul III, fără stigmate de sângerare;gastroscopic şi duodenoscopic: aspect de 
gastroduodenită. 

În această etapă explorările paraclinice susţin diagnosticul de ciroză hepatică decompensată 
parenchimatos şi vascular (clasa Child B ), de etiologie alcoolică.  

Elementul de noutate diagnostică apare la efectuarea ecografiei abdominale (Fig. 1) care 
relevă un ficat mărit de volum ce conţine multiple formaţiuni transonice (lichidiene) în ambii lobi 
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hepatici, cu întărire posterioară de ecou şi dimensiuni cuprinse între 0,5 şi 5 cm, unele din ele cu 
microcalcificări în interior; colecist voluminos, cu perete gros, fără calculi; calea biliară principală 
si căile biliare intrahepatice sunt nedilatate, vena portă 17 mm, pancreas normal, splenomegalie 
gradul II; rinichi drept şi rinichi stâng normali ecografic. 

 

Fig. 1: Examenul ecografic – multiple formaţiuni transsonice la nivelul 
parenchimului hepatic 

 
În acest moment diagnosticul complet este : 
1.Ciroză hepatică decompensată parenchimatos şi vascular(clasa Child B), de etiologie 

alcoolică 
2. Boală polichistică hepatică 
Diagnosticul diferenţial al bolii polichistice hepatice se face cu: 
1. Chiştii hepatici simpli – de obicei în număr mic (maxim trei); 
2. Chisturile coledociene congenitale- se dezvoltă la nivelul căii biliare principale care e 

dilatată global sau prezintă dilatări sacciforme localizate: 
3. Boala Caroli -dilataţii neregulate ale călior biliare mari intrahepatice, cu frecvente 

episoade de angiocolită. 
Conduita terapeutică în acest caz constă în tratamentul cirozei hepatice, abstinenţa de la 

consumul de alcool, tratamentul HTP (diuretice , betablocant neselectiv).Boala polichistică hepatică 
nu beneficiază de tratament medical. Tratamentul chirurgical este indicat doar în cazul chisturilor 
hepatice masive care produc prin compresiune fenomene de HTP, sau în cazul hemoragiei sau a 
infecţiei intrachistice. 
 

DISCUŢII 
Chistul hepatic se defineşte ecografic ca o leziune cu pereţi proprii, conţinut lichidian, 

aspect anecogen, întărire posterioară de ecou, iar anatomopatologic drept o leziune cu perete 
propriu constituit dintr-un epiteliu, cu conţinut lichidian. 

Clasificarea chisturilor hepatice se poate face după mai multe criterii; există două clasificări 
acceptate actualmente: Cive Ch., Geubel A. (1993) şi Wiezliben (1996). 
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Tabelul I: Clasificarea chisturilor hepatice Wiezliben (1996) 

 

Chisturi parazitare   
Chisturi neparazitare Solitare  

 Polichistice Chisturi ductale necomunicante - boala 
polichistică a adultului 

  

Chisturi comunicante însoţite de malformaţii 
(fibroza hepatică congenitală, boala polichistică 
renală infantilă, malformaţii: Sdr. Mekel Gruber; 
Sdr. Ivamark, chisturi comunicante: Boala Caroli 

 Dilataţii biliare 
sistemice Cu chisturi coledociene 

  Fără chisturi coledociene 
 Varia Traumatice 
  Infarcte 
  Duplicarea duodenului 

  Neoplazii: chistadenom, chistadenocarcinom, 
hemangiom cavernos 

  Pelioza 
 

Tabelul II: Clasificarea chisturilor hepatice Cive Ch., Geubel A. (1993) 
 

Congenitale Dobândite 
Biliare 

Boala polichistică hepato renală 
Chistadenom/chistadenocarcinom 

Boala Caroli 
 

Chist hidatic 
Chist piogen 

Chist amoebian 
Hamartom 

Tumori 
 

Boala polichistică hepatică face parte din grupul afecţiunilor chistice genetice. Se defineşte 
prin existenţa a numeroase chisturi de mărime variabilă , diseminate în parenchimul hepatic. Boala 
polichistică hepatorenală este forma cea mai des întâlnită, în care ficatul polichistic reprezintă cea 
mai frecventă afectare extrarenală a bolii polichistice renale. Boala polichistică hepatică izolată este 
o formă rară, care nu implică şi afectare renală, fiind genetic distinctă de boala polichistică 
hepatorenală. 

Epidemiologie Boala polichistică hepatorenală este una din bolile cele mai frecvente, 
incidenţa în populaţia adultă este de 0,2-1 ‰. Factorii de risc pentru dezvoltarea şi progresia 
chiştilor hepatici sunt: vârsta, sexul feminin, numărul de sarcini, hormonii estrogeni, severitatea 
bolii renale. La vârsta de 60 de ani, aproximativ 80 % din pacienţii cu boală polichistică renală au 
chişti hepatici [3]. Epidemiologia bolii polichistice hepatice izolate este mai puţin cunoscută. 
Estimări recente susţin că numai 7% din pacienţii cu boală polichistică hepatică nu asociază chişti 
renali. Tendinţa pacientelor de sex feminin de a dezvolta boală polichistică hepatică masivă este 
caracteristică, de asemenea, bolii polichistice hepatice izolate. 

Etiopatogenie Afecţiunea este transmisă genetic, autosomal dominant. Forma cea mai 
comună a bolii polichistice hepatice coexistă cu boala polichistică renală, fiind legată de mutaţii ale 
genelor PKD1 şi PKD2. Spre deosebire de boala polichistică hepatorenală, boala polichistică 
hepatică izolată este rezultatul unor mutaţii ale genei substratul 80 K-H al proteinkinazei C 
(PRKCSH) [1]. Produsul genelor este reprezentat de proteine membranare (policistina 1, policistina 
2 şi hepatocistina) care asigură interacţiuni normale intercelulare şi intercelulomatriceale. Mutaţia 
genelor PKD1 şi PKD2, prezentă în toate celulele, este urmată de o a doua mutaţie somatică 
(„second hit”) care apare într-o celulă individuală epitelială a ductului biliar intrahepatic, rezultând 
pierderea funcţiilor PC1 şi PC2. Celulele epiteliale proliferează, formând chişti care cresc în 
dimensiuni şi se detaşează de ductul biliar intrahepatic, devenind structuri autonome, care nu mai 
comunică direct cu ductul biliar. Expansiunea acestor chiştilor autonomi poate fi provocată de 
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creşterea secreţiilor intrachistice (epiteliul biliar îşi păstreză funcţia secretorie), de remodelarea 
matricei extracelulare şi de apariţia neovascularizaţiei. 

Morfopatologie: 
Macroscopic: Ficat mărit de volum, cu suprafaţă boselată. Chisturile au dimensiuni cuprinse 

între câţiva milimetri şi 10 cm, conţinut lichidian clar. 
Microscopic, epiteliul care căptuşeşte chistul este similar epiteliului biliar. Parenchimul 

hepatic între chisturi are o structură normală. 
În boala polichistică hepatorenală leziuni similare pot apare şi în pancreas, splină, valvele 

cardiace, SNC (anevrismul arterelor cerebrale în 20 % din cazuri) [6]. 
Tabloul clinic 
Pacieţii pot fi, arbitrar, împărţiţi în două grupe:cu boală polichistică minimă şi cu boală 

polichistică masivă. Acestia din urmă pot prezenta simptome datorate efectului mecanic exercitat de 
chişti :dureri abdominale, mărirea de volum a abdomenului superior, saţietate precoce,dispnee. 

Examenul clinic 
În boala polichistică masivă găsim hepatomegalie de tip tumoral, cu suprafaţă neregulată. 
Diagnosticul pozitiv este, în principal, imagistic. 
Rareori, explorările biochimice sunt utile întrucât, în mod tipic, parenchimul hepatic se 

prezervă. GGT creşte moderat, funcţiile hepatice sunt normale. 
Examenul ecografic este foarte fiabil şi sensibil, evidenţiind o multitudine de leziuni cu 

aspect chistic, anecogene, cu întărire posterioară de ecou precum şi coexistenţa chisturilor renale şi 
pancreatice. 

Computer tomografia este o metodă mai sensibilă (detectează chisturile sub 1 cm diametru), 
folosită în special în diagosticul complicaţiilor compresive. 

Diagnosticul genetic (molecular) 
Contextul clinic în care folosim diagnosticul genetic este: tânăr (sub 30 ani), asimptomatic, 

cu risc de boală polichistică hepatorenală, la care diagnosticul afectează planningul familial şi 
dirijează screeningul pentru condiţii asociate (anevrism cerebral, monitorizarea TA); rudă donor 
pentru transplant renal [1]. 

Metodele de diagnostic genetic sunt: analiza de înlănţuire a genelor (linkage analysis), 
secvenţializarea genetică directă (direct gene sequencing), cromatografia lichidă. 

Complicaţiile sunt foarte rare, fiind aceleaşi ca şi în chisturile hepatice unice: hemoragie, 
infecţie, ruptură posttraumatică [4]. Sindromul Budd Chiari apare ca expresie a tulburărilor 
mecanice cu distorsiunea venelor suprahepatice, ducând la hipertensiune portală, ascită, hemoragie 
digestivă superioară [5]. Icterul obstructiv prin compresia căii biliare este o complicaţie rară.  

Evoluţia/prognosticul sunt dictate de leziunea renală şi de coexistenţa altor leziuni asociate 
bolii polichistice hepatorenale (anevrisme cerebrale, valvulopatii). În boala polichistică hepatică 
izolată evoluţia este benignă, complicaţiile fiind excepţionale [2]. 

Tratament 
I. Tratamentul medical 
Nu există tratament medical eficace. Somatostatina (administrată în vederea blocării 

secreţiei intrachistice) nu a avut efecte semnificative. Femeile cu boală polichistică hepatică ar 
trebui să evite terapia de substituţie cu estrogeni [1]. 

II. Aspiraţia şi sclerozarea chisturilor este indicată pacienţilor simptomatici cu unul sau cu 
număr mic de chisturi. Se practică puncţia percutană a chistului ghidată ecografic sau CT şi plasarea 
unui cateter de drenaj intrachistic. Metoda reuşeşte în aproximativ 70-90 % din cazuri [7]. 

III. Fenestrarea chisturilor este un tratament comun al bolii polichistice hepatice masive. 
Abordarea se face prin laparatomie sau laparoscopie. În majoritatea cazurilor duce la rezoluţia 
simptomatologiei. Avantajele laparoscopiei sunt: morbiditatea postoperatorie scăzută, reducerea 
timpului de spitalizare [8,9]. 

IV. Rezecţia hepatică parţială prezintă o morbiditate perioperatorie crescută, fiind indicată 
în cazurile refractare la decompresie. 
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V. Transplantul  hepatic este rezervat pacienţilor a căror simptomatologie nu a putut fi 
ameliorată prin alte intervenţii [10]. Alte indicaţii: cazurile terminale de boală polichistică 
hepatorenală (transplant combinat hepatic şi renal), boala polichistică hepatică la care au survenit 
complicaţii (hemoragie variceală , ascită, sindrom Budd Chiari, obstrucţii ale tractului biliar). 

 
PARTICULARITĂŢI ALE CAZULUI: 

1. Agregarea familială nu a putut fi dovedită; 
2. Pacient de sex masculin; 
3. Afectare renală minimă/absentă; 
4. Asocierea cu ciroza hepatică de etiologie alcoolică care determină simptomatologia şi 

influenţează evoluţia şi prognosticul; 
5. Conduita viitoare: screening familial, depistarea eventualelor leziuni asociate (anevrism de 

arteră cerebrală), evaluarea periodică a funcţiei hepatice şi monitorizarea ecografică a 
chiştilor. 
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LAPAROSCOPIC ANATOMY OF THE EXTRAHEPATIC BILIARY TRACT (Abstract):Development of mini-
invasive surgery determinates a rapid improvement in laparoscopic regional anatomy. As laparoscopy is becoming 
common in most surgical departments, basic laparoscopic anatomy is mandatory for all residents in general surgery. 
Successful general surgery starts in the anatomy laboratory. Successfully minim invasive surgery starts in the operative 
theatre with laparoscopic exploration. The initial laparoscopic view of the right upper quadrant demonstrates primarily 
the subphrenic spaces, abdominal surface of the diaphragm and diaphragmatic surface of the liver. The falciform 
ligament is a prominent dividing point between the left subphrenic space and the right subphrenic space. The 
ligamentum teres hepatis is seen in the free edge of the falciform. Upward traction on the gallbladder exposes the 
structures of Calot’s triangle and the hepatoduodenal ligament. The liver is divided into anatomic segments based on 
internal anatomy that is invisible to the laparoscopist. Surface landmarks include the falciform ligament and the 
gallbladder fossa. The surgical procedures performed laparoscopically currently include liver biopsy, wedge resection, 
fenestration of hepatic cysts, laparoscopic approach of the hidatid hepatic cyst, and atypical hepatectomy. We present 
the laparoscopic anatomy of extrahepatic biliary tract. Once the gallbladder is elevated, inspection reveals Hartmann’s 
pouch and the cystic duct. The typical angular junction of the cystic duct on the common duct actually occurs in a 
minority of patients and the length and course of the cystic duct are highly variable. The boundaries of Calot’s triangle 
are often not well seen. The cystic artery is often visible under the peritoneum as it runs along the surface of the 
gallbladder. The variations of the structures of the hepatoduodenal ligament may occur to injuries during laparoscopic 
cholecystectomy. Cholangiography increases the safety of dissection of biliary tract by providing a “road map” and 
generally precedes the dissection in cases of anatomical variations. Intraoperative evaluation represents a strong 
argument for above dates. 
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Apariţia şi dezvoltarea chirurgiei miniminvazive a dus la conturarea anatomiei laparoscopice 

prin inspecţia cavităţii peritoneale; aceste observaţii pot fi completate cu aspectele imagistice 
adiţionale explorării celioscopice (ecografie perlaparoscopică). Primul pas în chirurgia 
laparoscopică este explorarea, exact ca şi în chirurgia clasică. Pacientul şi monitoarele trebuie 
poziţionate pentru procedura planificată şi abordul leziunii. Alinierea ochi – mână – monitor 
previne mişcările paradoxale şi creşte dexteritatea în timpul procedurii. O explorare sistematică 
previne omiterea unei eventuale leziuni sau unui alt diagnostic. 

Etajul situat deasupra colonului transvers este împărţit în spaţiile subfrenice stâng şi drept şi 
în spaţiul subhepatic, care comunică prin hiatusul Winslow cu bursa omentală. Segmentele II şi III 
ale ficatului acoperă mica curbură a stomacului şi micul epiploon. 

Ligamentul hepato-duodenal conţine artera hepatică, vena portă şi calea biliară principală 
(CBP), care formează marginea acestui hiatus. Ligamentul falciform cu ligamentul rotund sunt 
repere clare între spaţiul subfrenic stâng şi drept, între lobul drept voluminos şi lobul stâng (fig. 1). 
În cadranul superior drept sunt, în general, vizibile ficatul, vezicula biliară, o porţiune a colonului 
transvers şi epiploonul [1].  

Explorarea laparoscopică iniţială a hipocondrului drept evidenţiază spaţiile subfrenice, 
suprafaţa abdominală a diafragmului cu vasele diafragmatice şi suprafaţa diafragmatică a ficatului 
(fig. 2). 

Marginea liberă a ficatului are raporturi cu stomacul, duodenul, marele epiploon şi unghiul 
drept al colonului. Vezicula biliară este parţial vizibilă. Ligamentul rotund se găseşte în marginea 
liberă a ligamentului falciform. Expunerea este îmbunătăţită prin plasarea pacientului în anti-
Trendelenburg. Gravitaţia tracţionează viscerele caudal deschizând spaţiile subfrenice. Este util un 
laparoscop de 30º sau 45º. 
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Fig. 1: Anatomia laparoscopică a etajului superior 
drept al cavităţii peritoneale 

Fig. 2: Spaţiul subfrenic drept 

Expunerea spaţiului subhepatic (fig. 3) necesită ridicarea ficatului, care se poate realiza prin 
tracţiunea cranială a veziculei biliare, ridicarea ligamentului falciform şi folosirea diferitelor 
retractoare. Ridicarea veziculei biliare (o pensă este plasată pe fundusul veziculei biliare şi apoi este 
tracţionată peste ficat) este metoda de elecţie prin care se expune vezicula în cursul colecistectomiei 
laparoscopice, dar trebuie evitată în alte circumstanţe deoarece traumatismul vezicular poate 
impune colecistectomia neplanificată. Uneori, duodenul poate adera la infundibul şi aceste aderenţe 
trebuie secţionate cu atenţie, evitând electrocoagularea pentru a preveni perforaţiile duodenale 
accidentale secundare (fig. 4).  

 

O altă pensă se plasează pe punga Hartmann tracţionând-o lateral pentru a expune structurile 
triunghiului Calot şi ligamentul hepato-duodenal [1].  

Fig. 4: Aderenţe duodeno-colecistice 

Seg. III 
VB 

duoden 

Mascagni CBP 

duoden 

VB 

 Seg. V 

Seg. III 

Fig. 3: Spaţiul subhepatic 

Tracţiunea cranială a ligamentului rotund cu o pensă atraumatică ridică ficatul şi expune faţa 
sa inferioară şi structurile spaţiului subhepatic. A treia modalitate este folosirea unui retractor 
laparoscopic, care, după ce este trecut printr-un trocar, se deschide în evantai. Un astfel de retractor, 
plasat corect, oferă expunerea cea mai stabilă şi, de aceea, se foloseşte în chirurgia stomacului, 
regiunii hiatale şi duodenului. 

Suprafaţa diafragmatică a ficatului este netedă şi acoperită de capsula Glisson. Ficatul ia, 
parţial, forma spaţiului pe care îl ocupă, uneori pe suprafaţa sa putând fi observate structuri 
mamelonare şi lobulaţii fetale. Uneori, între faţa convexă a ficatului şi faţa inferioară a diafragmului 
se formează aderenţe „în corzi de vioară”, tipice pentru sindromul Fitz-Hugh-Curtis (perihepatită 
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adezivă) (fig. 5). Cea mai mare parte a suprafeţei ficatului este acoperită de peritoneu care formează 
falduri la nivelul fixărilor anterioară şi posterioară ale ficatului la peretele abdominal şi la nivelul 
ligamentului hepato-duodenal. Fixarea anterioară a ficatului include ligamentele rotund şi falciform. 
Posterior, ligamentele triunghiulare stâng şi drept se divid pentru a forma ligamentul coronar. 
Aşezată la extremitatea posterioară şi complet extraperitoneală, faţa posterioară a ficatului este 

inaccesibilă inspecţiei laparoscopice.  

Fig. 5: Sindrom Fitz-Hugh-Curtis 

Ligamentul rotund se întinde de la ombilic până la inserţia hepatică. Ligamentul falciform se 
întinde ca o pânză de la ligamentul rotund spre suprafaţa inferioară a diafragmului, superior, până la 
domul lobului hepatic stâng, inferior, şi până la vena cavă inferioară, posterior. Este acoperit de 
peritoneul parietal. La pacienţii slabi este translucid şi la nivelul său se pot evidenţia uşor vasele 
mici; la obezi este încărcat de grăsime. Grosimea ligamentului falciform trebuie anticipată de 
laparoscopist la introducerea trocarului pe linia mediană. Partea dreaptă a ligamentului rotund este 
evidenţiată ca fiind netedă şi alunecoasă. Marginea liberă conţine vasele ombilicale obliterate care, 
uneori, pot fi recanalizate la pacienţii cu hipertensiune portală. În stânga ligamentului falciform, 
suprafaţa diafragmatică a segmentului lateral stâng ia, de asemenea, forma spaţiului în care se 
găseşte. 

Ficatul este divizat în segmente anatomice având la bază anatomia internă, care este 
invizibilă laparoscopistului. Reperele de suprafaţă includ ligamentul falciform şi foseta veziculei 
biliare. Terminologia clasică se bazează pe repere de suprafaţă ce pot fi utile laparoscopistului, care 
nu poate opera decât în spaţii cu vizibilitate bună. Descrierea precisă a localizării anatomice a 
leziunilor are o importanţă particulară când laparoscopia este efectuată înaintea unei rezecţii 
hepatice planificate sau când rezecţia laparoscopică este luată în calcul. De aceea, este important ca 
laparoscopistul să aibă o imagine mentală a localizării segmentelor majore referitoare la reperele de 
suprafaţă. Termenul de „lob” este folosit pentru cele patru entităţi anatomice clasice distincte (lobul 
drept, lobul stâng, lobul pătrat şi lobul caudat). Termenul de segment este folosit în terminologia 
curentă (Couinaud) bazată pe anatomia internă [2]. 

 

Seg. VIII 

Seg. IV 

Seg. V 

Seg. III 

Seg. II 

Fig. 6: Faţa diafragmatică a ficatului,  
segmentele II şi III 

Fig. 7: Faţa diafragmatică a ficatului,  
segmentele IV, V şi VIII 
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Porţiunea hepatică de la stânga ligamentului falciform este, uneori, numită lobul lateral 

stâng. Este alcătuită din segmentele II (posterior) şi III (anterior) (fig. 6). Lobul hepatic stâng se 
întinde, de fapt, la dreapta ligamentului falciform, pe o linie imaginară trasată de la foseta veziculei 
biliare la vena cavă inferioară. Intrarea ligamentului rotund în ficat delimitează lobul pătrat, 
localizat anterior şi lobul caudat, profund (segmentul I sau lobul lui Spiegel). Lobul pătrat este uşor 
de vizualizat când ficatul este ridicat. Reperele care delimitează lobul pătrat pe suprafaţa inferioară 
a ficatului sunt vezicula biliară pe dreapta, ligamentul rotund pe stânga şi incizura ombilicală 
inferior. Lobul caudat este delimitat de incizura ombilicală şi vena portă superior şi de vena cavă 
inferioară posterior (care nu este vizibilă). Uneori, lobul caudat este vizibil printr-o porţiune 
transparentă a micului epiploon, prin ridicarea lobului lateral stâng hepatic sau când vezicula este 
disecată din pat. Oricum, lobul caudat este vizualizat laparoscopic numai prin tracţiunea extremă a 
ligamentului falciform şi a lobului lateral stâng al ficatului. Se întâlneşte frecvent în timpul 
tehnicilor laparoscopice în vecinătatea hiatusului esofagian datorită expunerii excelente produse de 
retractoarele de ficat [1]. Segmentele V-VIII cuprind lobul drept şi nu există repere externe vizibile 
care să ajute laparoscopistul în delimitarea lor. Segmentul V este antero-median. Segmentul VI este 
antero-lateral, segmentul VIII este postero-medial, iar segmentul VII este postero-lateral (fig. 7, 8). 

Chirurgia laparoscopică a ficatului cuprinde, în mod curent, biopsia hepatică,  
rezecţia marginală, fenestrarea chisturilor seroase hepatice şi abordul miniminvaziv al chistului 
hidatic (fig. 9). 

Fig. 8: Patul vezicular postcolecistectomie, segmente IV şi V

Seg. IV

Seg. V 

Rezecţia hepatică majoră a fost comunicată doar în centrele specializate şi nu se realizează, 
în mod curent, pe cale laparoscopică. Biopsia hepatică poate fi realizată cu ajutorul unui ac special 
sau a unei pense de biopsie. Acul de biopsie poate fi folosit prin ghidare laparoscopică pentru a 
obţine eşantioane bioptice profunde. Pensa de biopsie se foloseşte pentru recoltarea leziunilor de 
suprafaţă. 

Fig. 9: Chist hidatic hepatic seg. III, situat la stânga ligamentului falciform, dezvoltat pe faţa inferioară 
şi aderent la stomac; – rezecţie hepatică atipică cu Ligasure înglobând perichistul 
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Rezecţia marginală laparoscopică este rezervată leziunilor mici, localizate periferic. Această 
rezecţie minoră este, în general, realizată în maniere atipice, care nu respectă anatomia internă a 
ficatului. Dacă se planifică o rezecţie profundă, este prudent să se folosească ecografia 
perlaparoscopică deoarece reperele externe sunt dificil de interpretat laparoscopic. Pentru chisturile 
seroase se practică fenestrarea laparoscopică. Leziunile pe domul ficatului pot fi deschise cu 
electrocauterul fără riscul producerii de leziuni biliare. Când un chist se găseşte pe faţa inferioară a 
ficatului, laparoscopistul trebuie să fie foarte prudent pentru a evita canalele şi structurile hilare care 
pot fi lezate. Informaţii utile intervenţiei le oferă ecografia laparoscopică şi colangiografia 
laparoscopică [3]. 

Căile biliare extrahepatice  
Vezicula biliară, piriformă, lungă de 8-10 cm, are capacitate de 40 cm3; este situată într-o 

fosetă pe faţa viscerală a ficatului. Vezicula poate lipsi (excepţional), poate fi încastrată în ficat sau 
se poate găsi la stânga ligamentului rotund (fig. 10). Ea prezintă o zonă mai dilatată, numită fundus, 
care depăşeşte marginea inferioară a ficatului la nivelul incizurii veziculare, corpul veziculei şi 
infundibulul sau colul vezicular. Între corp şi col se află o cudură puţin adâncă, marcată de un şanţ, 
iar între infundibul şi cistic se găseşte o zonă mai îngustată. În unghiul dintre corp şi col se 
identifică limfonodulul Mascagni (Calot) (fig. 3) [1]. 

Frecvent, în momentul ridicării veziculei biliare împreună cu ficatul se pun în evidenţă 
aderenţele dintre aceasta, marele epiploon şi duoden (fig. 4). Datorită acestor aderenţe, duodenul 
poate fi, de asemenea, tracţionat, ceea ce face dificilă explorarea pediculului biliar. Dacă duodenul 
şi colonul transvers împiedică explorarea, bolnavul se va poziţiona în anti-Trendelenburg, stomacul 
şi duodenul se vor decomprima printr-o sondă nazo-gastrică, se va tracţiona fundusul vezicular în 
afară şi în sus şi se va folosi un telescop de 30º. După ce colecistul este eliberat de aderenţe şi 
mobilizat cranial împreună cu ficatul, se va inspecta cu atenţie suprafaţa sa pentru a vedea dacă 
vezicula este încastrată, dacă are mezocist, se va aprecia forma („bonetă frigiană”) şi, mai ales, se 
va stabili poziţia pungii Hartmann (fig. 11), care va fi identificată şi care, prin tracţiune, ne va 
conduce la o structură tubulară cu care se continuă, reprezentată de canalul cistic. Un infundibul 
vezicular voluminos acoperă, deseori, canalul cistic şi ligamentul hepato-duodenal. Plasarea atentă a 
penselor atraumatice, tracţionarea fundusului şi a infundibulului vor evidenţia pediculul biliar. 
Uneori, sunt dificil de identificat terminarea colului vezicular sau a pungii lui Hartmann şi porţiunea 
iniţială a canalului cistic. Un reper laparoscopic util ar fi modificarea culorii din albăstrui spre 
galben a joncţiunii infundibulo-cistice, nivel la care porţiunea rotunjită a infundibulului se continuă 
cu ţesutul grăsos areolar galben ce acoperă triunghiul Calot [1]. 

Fig. 10: Colecist la stânga ligamentului falciform 
Fig. 11: Pungă Hartmann voluminoasă,  

aderentă la duoden 

Canalul cistic, lung de 3-4 cm, se întinde de la colul vezicular până la canalul hepatic 
comun, joncţiune prin care se formează canalul coledoc. Unghiul tipic ascuţit al joncţiunii cistico-
coledociene, prin care cisticul se deschide pe flancul drept al căii biliare principale, este rar întâlnit 
în practică şi aceasta depinde de lungimea şi traiectul canalului cistic (fig. 12). Canalul cistic se 
poate deschide pe faţa posterioară a coledocului sau chiar pe partea stângă (fig. 13); uneori la 
nivelul convergenţei biliare sau în canalul hepatic drept sau stâng. [1,4] 
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Fig. 13: Variante de vărsare ale canalului cistic [3]Fig. 12: Cistic lung, implantat în CBP în ţeavă de puşcă

 
În chirurgia laparoscopică, majoritatea chirurgilor preferă să aplice clipurile pe porţiunea 

iniţială a canalului cistic, în apropierea infundibulului, pentru a nu angula coledocul prin tracţiune şi 
pentru a nu-l leza. Disecţia joasă a canalului cistic în vecinătatea coledocului poate provoca o 
sângerare din vasele mici coledociene, iar în momentul realizării hemostazei se poate leza 
coledocul. Cele mai periculoase sunt aderenţele veziculei la coledoc (fig. 14) şi sindromul Mirizzi; 
leziunile termice cauzate de hook şi de curentul monopolar, produc devascularizări şi stenoze biliare 
ce survin în evoluţia postoperatorie. 

Pentru a evita aceste accidente, se preferă lăsarea unui bont cistic mai lung decât în chirurgia 
convenţională, care nu trebuie, însă, să conţină calculi. 

Fig. 14 Colecist aderent la calea biliară cu risc 
major de leziune coledociană 

Se impune o precizare: între canalul cistic, canalul hepatic comun şi faţa inferioară a 
ficatului se formează un triunghi bilio-hepatic plasat în plan frontal – triunghiul Budde; artera 
cistică pătrunde profund în acest triunghi de sub canalul hepatic comun, formând cu artera hepatică 
dreaptă în sus, şi canalul cistic în jos, un alt mic triunghi bilio-vascular al lui Calot. Deşi este 
conţinut ca proiecţie în triunghiul Budde, triunghiul Calot se găseşte în plan mai profund şi este 
oblic faţă de primul. Deci triunghiul Budde este mai mult anatomic, iar triunghiul Calot este mai 
mult chirurgical (fig. 15) [5]. 
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Limitele triunghiului lui Calot nu sunt întotdeauna vizibile. Canalul hepatic comun, care 

reprezintă limita medială, este greu de evidenţiat. Tracţiunea în afară a infundibulului cu ajutorul 
unei pense atraumatice şi ridicarea fundusului deschid triunghiul Calot şi fac disecţia mai sigură. 
Tracţiunea inadecvată pe infundibul închide triunghiul Calot, duce infundibulul şi vezicula spre hil 
şi creşte riscul de lezare a coledocului, a hepaticului comun şi a hepaticului drept. 

Fig. 15: Triunghiurile Budde şi Calot [5] 
1. canalul cistic, 2. canalul hepatic comun, 3. punga Hartmann, 4. corpul vezicular, 5. 
fundusul colecistic, 6. ram drept al arterei hepatice proprii, 7. artera cistică, 8. ramuri 
anterioare ale arteri cistice, 9. ramuri posterioare ale arterei cistice, 10. triunghiul 
Budde, 11. triunghiul Calot 

Structurile anatomice din triunghiul Calot se văd mai bine cu ajutorul unui telescop de 30º. 
În cazurile în care anatomia este neclară, este indicat să se retragă laparoscopul pentru a avea o 
imagine panoramică a pediculului hepatic, la nivelul căruia se pot vizualiza pulsaţiile arterei 
hepatice la stânga coledocului şi se poate aprecia anatomia arborelui biliar. 

Colecistul este vascularizat de artera cistică, care îşi are originea, obişnuit, în ramura 
dreaptă a arterei hepatice. Merge iniţial anterior, apoi trece superior de canalul cistic urmărind 
marginea stângă a acestuia până la colul vezicular, unde se împarte într-o ramură anterioară 
destinată feţei peritoneale a veziculei şi alta posterioară, care irigă peretele colecistic din foseta 
veziculei biliare. Artera cistică dă şi un ram descendent pentru canalul cistic. Vezicula mai primeşte 
artere perforante din ficat, care pot fi lezate în cursul colecistectomiei şi pot antrena hemoragii ce 
necesită hemostază atentă. Artera cistică poate avea o origine foarte variabilă, care va determina 
modificări de traiect; poate proveni din artera lobului caudat, din artera hepatică proprie, din ramura 
stângă a acesteia, din artera hepatică comună, din artera gastro-duodenală, dintr-o arteră hepatică 
dreaptă aberantă (fig. 16). În 80% din cazuri, originea arterei cistice este în spatele canalului hepatic 
drept. Artera cistică dublă apare în 10% din cazuri şi are origine din artera hepatică dreaptă sau, 
deseori, un ram are origine normală, iar celălalt origine anormală. Laparoscopic, artera cistică este 
vizibilă sub peritoneu, la nivelul triunghiului Calot, pe peretele vezicular. Artera cistică este, adesea, 
vizibilă sub peritoneu în traiectul său de-a lungul veziculei biliare (fig. 17). 

Uneori, când vasul nu poate fi vizualizat, o bandă de grăsime marchează localizarea acestei 
artere. Acest reper important ajută la confirmarea localizării arterei cistice. Artera cistică ia naştere 
din artera hepatică, în triunghiul hepato-cistic şi trece în sus spre stânga veziculei biliare. Această 
configuraţie este prezentă la circa 80% din indivizi. Dacă se observă această bandă de grăsime pe 
partea dreaptă, putem presupune prezenţa unui ram arterial important. În 18% din cazuri, artera 
cistică se găseşte mai posterior sau inferior, luând naştere din artera mezenterică superioară sau din 
unul din ramurile sale. În 6% din cazuri se identifică două artere cistice, anterioară şi posterioară. 
Artera cistică posterioară se găseşte mai aproape de laparoscop decât canalul cistic, putând fi 
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confundată cu acesta; în general mai mică decât canalul cistic, prezintă pulsaţii vizibile când se 
relaxează tracţiunea şi se termină pe suprafaţa veziculei [1]. 

 
 

Fig. 16: Variante de origine ale arterei cistice [3] 

 

Fig. 17: Vezicula biliară, pediculul cistic şi canalul coledoc 

Pentru a expune terminarea infundibulului în canalul cistic, se va deschide peritoneul la 
nivelul pungii Hartmann şi se va diseca regiunea posterioară a veziculei biliare. O incizie largă în 
formă de V, realizată cranial de reflecţia peritoneală a veziculei, pe ambele laturi, va permite 
chirurgului să disece în spatele veziculei pentru a realiza o excelentă expunere a originii canalului 
cistic şi a arterei cistice. În mod normal, artera cistică este vizualizată pe partea stângă. Anterior de 
artera cistică, se găseşte un nodul limfatic situat în triunghiul Calot, ce constituie un reper important 
pentru identificarea arterei. Uneori, este necesar să se disece acest limfonodul pentru a avea un 
acces mai bun asupra structurilor din triunghiul Calot. 

Artera cistică se împarte, în general, în ramurile superficială şi profundă şi dă naştere la un 
număr variabil de ramuri fine care irigă canalul cistic, care pot fi smulse şi vor sângera în cursul 
disecţiei planului dintre canalul cistic şi artera cistică. Sângerarea se va opri după cliparea canalului 
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cistic. Frecvent, laparoscopistul clipează şi secţioneaza artera cistică înaintea bifurcării şi înaintea 
originii ramurilor ce irigă canalul cistic. Artera cistică şi canalul cistic sunt singurele structuri din 
această regiune ce trebuie clipate sau ligaturate înaintea secţionării. 

Artera cistică are numeroase variante: de origine (din artera hepatică stângă – 5%, din 
gastroduodenală – 4%, din artera hepatică dreaptă ram al mezentericei superioare – 11% etc.), 
variante de număr (artere cistice supranumerare) şi, mai ales, variante de poziţie ce creează 
conflicte anatomice cu ductele biliare generând dificultăţi de evacuare a colecistului (fig. 18) [5]. 

Fig. 18: Arteră cistică încrucişând anterior coledocul 

Disecţia veziculei biliare din patul vezicular se realizează, de obicei, cu electrocauterul. 
Vase mici sunt vizibile, în general, numai la nivelul reflecţiei peritoneale (lateral). Uneori, se poate 
întâlni un canal biliar accesor într-un spectru larg de anomalii. Orice structură tubulară care se 
identifică în patul vezicular trebuie prezervată, dacă este posibil. Aceste canale segmentale mici, 
denumite canalele lui Luschka sau canalele subvezicale, drenează regiuni subsegmentale ale 
ficatului în sistemul canalar hepatic drept intraparenchimatos. Aceste canale din patul vezicular pot 
fi lezate dacă planul de disecţie se face prea profund. Canalele cisto-veziculo-hepatice drenează 
cantităţi variabile de parenchim hepatic, vărsându-se în canalul cistic sau canalul hepatic drept. 
Acestea trebuie prezervate, dacă este posibil. Structurile tubulare mici care se găsesc între ficat şi 
vezicula biliară trebuie clipate şi secţionate şi nu cauterizate pentru a evita biliragiile postoperatorii. 
Toate aceste structuri tubulare au dimensiuni mici. Dacă laparoscopistul întâlneşte structuri tubulare 
de dimensiuni comparative cu artera cistică sau canalul cistic, care au fost deja clipate şi secţionate, 
înseamnă că ne aflăm în faţa unor anomalii anatomice sau că s-au identificat greşit structurile vitale 
(canalul coledoc, canalul hepatic drept), ce au fost luate drept canal sau arteră (fig.19). 

100Fig. 19: Tipuri de leziuni biliare iatrogene  
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În acest caz, laparoscopistul trebuie să regândească anatomia regiunii. Colangiografia este 

singura modalitate de a stabili anatomia biliară exactă [6]. Dacă anatomia este neclară, chirurgul 
trebuie să apeleze la conversia la tehnica clasică, prevenind leziunile biliare uneori foarte grave, 
care pot compromite avantajele laparoscopiei. 

Embriogeneza „frământată” a ficatului şi a căilor biliare explică aceste numeroase variante 
anatomice atât ale arborelui biliar, cât şi ale vaselor trunchiului celiac şi mezenteric superior cu 
repercusiuni chirurgicale directe. Aceste variante descrise pe larg în anatomia clasică revin în 
actualitate odată cu dezvoltarea chirugiei laparoscopice. Astfel, variantele veziculei biliare şi ale 
canalului cistic se împart în: variante numerice (veziculă absentă, veziculă dublă sau triplă, canal 
cistic dublu), variante de poziţie (veziculă intrahepatică, veziculă mobilă cu mezocist, veziculă 
plasată la stânga ligamentului falciform sau în ligamentul falciform, veziculă plasată transversal în 
faţa hilului hepatic, veziculă para-cavă, suprahepatică, cudată) şi variante de formă (veziculă 
septată, biloculată, veziculă având canalicule Lushcka, în „bonetă frigiană”) [5,7-9]. 

În 1% din cazuri, artera hepatică dreaptă trece foarte aproape de canalul cistic, iar în alte 
10% din cazuri formează o buclă, aflată în vecinătatea canalului. Acest model se întâlneşte, în 
general, în asociere cu prezenţa unor ramuri arteriale mici în locul existenţei unei artere cistice 
unice bine formate. Este necesară disecţia independentă a ramurilor mici şi ligatura individuală, cu 
prezervarea arterei hepatice drepte [1]. 

Structura ligamentului hepato-duodenal 
Implantarea cisticului în coledoc are o mare variabilitate. În general, lungimea cisticului 

variază între 1 şi 3,5 cm. La 10% din cazuri, canalul cistic este mai scurt, în jur de 1 cm sau chiar 
mai puţin, fapt ce creşte riscul leziunilor biliare în cursul colecistectomiei laparoscopice [1]. 

Sunt două modalităţi de a identifica laparoscopic coledocul: urmărind cisticul spre porţiunea 
distală, unde se anastomozează cu coledocul sau prin vizualizarea directă a coledocului în 
ligamentul hepato-duodenal. Deoarece, în general, coledocotomia laparoscopică se efectuează 
împreună cu colecistectomia, evidenţierea coledocului se face urmând cisticul spre regiunea sa 
distală. Această metodă este cea mai potrivită în identificarea coledocului atunci când acesta este 
înconjurat de ţesut dens şi inflamat. Colangiografia creşte foarte mult siguranţa disecţiei permiţând 
realizarea unei hărţi a căilor biliare, pe care trebuie să o cunoaştem înaintea efectuării disecţiei. 
Aproximativ 75% din indivizi au un cistic relativ lung, care se termină în unghi ascuţit în calea 
biliară principală. În 15-17% din cazuri, cisticul urmează un traiect paralel coledocului, în porţiunea 
sa terminală putând avea chiar un perete comun cu acesta. În alte 8% cazuri, cisticul înconjoară în 
spirală CBP, pentru a se vărsa în acesta pe marginea stângă. Chirurgul trebuie să fie preocupat, în 
special, de disecţia suprafeţei anterioare şi nu de pătrunderea în planul din spatele CBP. O 
alternativă este evidenţierea coledocului direct în ligamentul hepato-duodenal. Vizualizarea 
coledocului este facilitată de folosirea unui laparoscop cu vedere laterală (30º). Ecografia 
laparoscopică foloseşte, de asemenea, la definirea structurilor ascunse subperitoneal. Structurile 
ligamentului hepato-duodenal sunt acoperite de o lamă fină de peritoneu, care trebuie deschisă 
pentru a creşte expunerea. Artera hepatică poate fi identificată prin pulsaţiile sale evidente. Ea se 
găseşte, tipic, la stânga coledocului, care se evidenţiază ca o structură albăstruie. Vena portă se 
găseşte posterior şi, în general, nu poate fi evidenţiată. 

Canalele hepatice drept şi stâng se unesc la nivelul hilului ficatului, în proporţie de 57 – 
72% din cazuri, pentru a forma calea biliară principală. Clasic, canalul hepatic drept are un traiect 
extrahepatic mai lung decât cel stâng. Există, însă, mai multe variante, printre care şi vărsarea în 
cistic a unui canal hepatic drept anormal sau o convergenţă a canalelor hepatice stâng şi drept 
dedesubtul vărsării cisticului în canalul hepatic drept. Aceste anomalii sunt cel mai bine identificate 
prin colangiografie sau sunt intuite intraoperator ori de câte ori sunt vizibile mai multe structuri 
tubulare (una găsindu-se pe suprafaţa veziculei şi altele terminându-se în punga Hartmann) la 
nivelul triunghiului Calot [1]. 

Coledocul se găseşte supraduodenal, la nivelul jumătăţii inferioare a marginii libere drepte a 
ligamentului hepato-duodenal. Irigaţia sanguină este axială, din ramurile arterelor regionale - 
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retroduodenală, dreaptă hepatică, cistică sau retroportală. Sunt evidenţiate, în mod caracteristic, 
vase fine, cu un curs paralel cu calea principală la nivelul orei 3 şi orei 9, din care 60% au origine 
inferioară, iar 40% origine superioară. Prezenţa acestor vase este atât de caracteristică, încât ori de 
câte ori se evidenţiază o structură tubulară însoţită de două vase paralele, laparoscopistul trebuie să 
se gândească imediat la calea biliară principală [10]. Venele mici tributare formează un plex la 
nivelul suprafeţei adventiciale a coledocului şi pot cauza sângerări supărătoare. 

În circa 85% din cazuri, artera hepatică dreaptă trece în spatele coledocului. În celelalte 
cazuri, se evidenţiază un curs anterior, de obicei cranial faţă de joncţiunea cistico-coledociană. 
Uneori, artera hepatică dreaptă se împarte într-un ram anterior şi un ram posterior coledocului. 
Această variantă a arterei hepatice o expune la leziuni în timpul coledocotomiei laparoscopice. Sub 
câmpul vizual mărit al laparoscopului, operatorul trebuie să evite lezarea acestui vas deoarece poate 
să identifice uşor pulsaţiile evidente sau îngroşarea ţesutului pe peretele anterior al căii biliare 
principale. 

 
CONCLUZII 
Deşi aparent mai dificil de interpretat, anatomia laparoscopică a ficatului şi căilor biliare 

beneficiază de explorarea laparoscopică şi magnificarea câmpului operator permisă de 
videolaparoscop. 

Anatomia căilor biliare este dominată de prezenţa multiplelor variante bilio-vasculare care, 
necunoscute şi neidentificate, pot conduce la leziuni biliare grave în cursul colecistectomiei 
laparoscopice. Pentru a clarifica harta anatomo-chirurgicală a acestei regiuni sunt necesare disecţia 
atentă, folosirea colangiografiei şi ecografiei perlaparoscopice şi, la nevoie, conversia la chirurgia 
deschisă. 

Cunoaşterea anatomiei normale, a variantelor şi, mai ales, a modificărilor patologice din 
cursul evoluţiei litiazei biliare, constituie primul pas înainte de a începe intervenţiile laparoscopice 
în acest teritoriu. 
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ANATOMY OF THE PELVIC URETER IN FEMALES (Abstract): The ureter is a muscular tube that transmits urine 
from the renal pelvis to the bladder, a distance of about 25 cm. It runs through the retroperitoneum along the psoas 
muscle, at the tips of the lumbar transverse processes. It lies on the levator ani muscle before swinging medially into the 
base of the bladder at the level of the ischial spine. There are three anatomical points of narrowing of the ureter: at the 
ureteropelvic junction, the site where it crosses the iliac vessels, and at the ureterovesical junction. The pelvic segment 
of the ureter has three parts: behind the broad ligament, under the broad ligament (near the uterus) and the juxtavesical 
portion (anterior to the broad ligament). The ureter crosses the pelvic rim at the bifurcation of the common iliac artery 
(“Luschka’s law”); anterior the ureter is adherent to the peritoneum and it can easily be injured during pelvic and 
abdominal surgery; it has also external relationship with the lombo-ovarian pedicle and genito-crural nerve. Behind the 
broad ligament, the ureter comes in relation, on the anterior surface, with the ovary (fosa of Krause and fosa of 
Claudius), while the posterior surface is in contact with the internal iliac artery.  Laterally its relation is with the anterior 
branches of the internal iliac artery. Under the broad ligament, the pelvic ureter is closely related to the uterine artery. 
There are two uterine venous plexuses localized anterior and posterior to the ureter. These venous rings explain the 
movement of the ureter with uterus during the Wiartz’s maneuver. In the juxtavesical portion the ureter is closely 
related to the vagina and it can be injured during the abdominal or vaginal hysterectomies. D. Alesandrescu describes 
four important surgical points in the anatomy of the ureter: first, at the superior narrow of the pelvis, were the ureter can 
be confused with the utero-ovarian pedicle; second, behind the broad ligament, were the ureter is closely attached to the 
peritoneum and can be sutured during the peritoneal closure; third, under the broad ligament, were the ureter is related 
to the uterine artery; and fourth, in the juxtavesical portion, due to a close relation with the vagina. The ureter receives 
blood from the aorta, and from the renal, gonadal, common iliac, vesical, and uterine arteries. The lymphatics drain 
along each of these vessels. The somatic sensory nerves innervate the ureter in a segmental fashion, which explains why 
ureteric obstruction can give rise to referred ipsilateral testicular pain. 
 
KEY WORDS: URETER ANATOMY, UTERINE ARTERY, HYSTERECTOMY 
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Ureterul este un conduct musculomembranos întins între extremitatea inferioară a pelvisului 
renal şi vezica urinară, având circa 25 cm [1,2]. În cele ce urmează, se va trata ureterul iliac şi 
pelvin, cuprins între strâmtoarea superioară şi vezica urinară.  

 
DATE GENERALE 
1. Situaţie şi limite 
Este un organ retro- şi subperitoneal întins de la strâmtoarea superioară, unde prezintă 

îngustarea iliacă şi până la vezica urinară, unde prezintă strâmtoarea vezicală; îngustarea iliacă 
separă ureterul lombar de ureterul iliac. La început este situat pe peretele posterior, apoi pe peretele 
lateral al pelvisului, după care străbate baza ligamentului larg, pentru ca la ieşirea din acesta să 
prezinte un scurt segment pe faţa anterioară a vaginului, după care ajunge la vezica urinară [1]. 

2. Traiect şi direcţie  
De la originea sa (strâmtoarea superioară a micului bazin) şi până la vezica urinară, ureterul 

pelvin descrie, în ansamblu, o curbă mare, cu concavitatea antero-intern. În acest traiect i se descriu, 
clasic, faţă de ligamentul lar, trei porţiuni:  
- retroligamentară sau posterioară, întinsă de la strâmtoarea superioară până la baza ligamentului 

larg, situată pe peretele lateral al pelvisului; 
- subligamentară, mijlocie sau parauterină, situată în baza ligamentului larg; 
- preligamentară sau anterioară situată înaintea ligamentului larg, juxtavezical (fig.1) [1,2]. 

3. Dimensiuni 
Ureterul pelvin are o lungime cuprinsă între 12-14 cm şi un calibru de 4-5 mm, exceptând 

extremităţile sale unde este îngustat având doar 2-3 mm. 
4. Aspect, formă, consistenţă 
Ureterul este un organ contractil, motiv pentru care aspectul, forma şi consistenţa sa depind 

de starea lui de repaos sau de contractilitate. Astfel, în repaos ureterul este relaxat şi are aspectul 
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unui organ flexuos, plat, moale, roz-albicios şi acoperit pe suprafaţa sa de o reţea de vase sanguine. 
Când este contractat are aspectul unui cordon rotund, de consistenţă relativ dură, care poate fi palpat 
prin intermediul peritoneului. În timpul sarcinii, datorită hipotoniei musculaturii netede, tonusul şi 
contractilitatea ureterală scad; de aceea flexuozităţile sale se accentuează mai ales la dreapta şi se 
produc dilataţii izolate, la început la nivelul ureterului lombar, dar apoi, în ultimul trimestru de 
sarcină, cuprind şi ureterul pelvin [1]. 

 

 
5. Proiecţia ureterului 

Fig.1: Segmentele ureterului: 1-retroligamentar; 2-subligamentar; 3-
preligamentar; 4-baza ligamentului larg secţionat 

a) Proiecţia scheletică. Faţă de reperele osoase din jur, ureterul se găseşte situat anterior de 
aripioara sacrată, încrucişează apoi interliniul sacro-iliac, după care străbate peretele lateral al 
micului bazin, până la baza spinei sciatice [1]. 
b) Proiecţia pe peretele anterior al abdomenului. Clasic, se proiectează la nivelul punctului ureteral 
mediu situat în 1/3 externă a liniei care uneşte spinele iliace antero-superioare [1]. 

6. Rapoartele ureterului 
6.1. Rapoartele la nivelul strâmtorii superioare  
Anterior ureterul este acoperit de peritoneu prin intermediul căruia la dreapta vine în raport 

cu terminarea rădăcinii mezenterului, la care se adaugă, uneori, cecul şi apendicele, iar la stânga cu 
rădăcina mezocolonului sigmoid care încrucişează ureterul oblic de sus în jos şi de la stânga la 
dreapta. Evidenţierea ureterului la acest nivel se face deplasând în sus şi la stânga colonul şi mezocolonul 
sigmoid sau, mai mult, dacă este necesar se face decolarea mezocolonului sigmoid [1-3]. 

Posterior sunt vasele iliace pe care le încrucişează; la dreapta încrucişează artera iliacă 
externă la scurt timp de la originea acesteia, iar la stânga  artera iliacă primitivă înainte de 
bifurcarea acesteia în iliaca internă şi externă (legea lui Luschka). Posterior arterelor se află venele 
omonime şi lanţurile nodulare limfatice iliace primitive. Această regulă nu este întotdeauna 
respectată, astfel că, uneori, ureterul încrucişează de ambele părţi vasele iliace externe [1-3]. 

Intern se găsesc trunchiul lombo-sacrat şi lanţul simpatic sacrat. 
Extern se găsesc pediculul lombo-ovarian, nervul genito-crural, ambele formaţiuni situate în 

ţesutul celular subperitoneal (fig.2) [1-3]. 
6.2. Rapoartele la nivelul segmentului retroligamentar sau posterior  
Acest segment se întinde de la strâmtoarea superioară şi până la baza spinei sciatice. În acest 

segment, ureterul este situat imediat sub seroasa peritoneală de care este aderent şi cu care se 
deplasează în disecţiile de la acest nivel, motiv pentru care se mai numeşte şi partea subseroasă; 
poate fi pus în evidenţă uşor prin transparenţă, mai ales dacă se procedează şi la excitarea acestuia 
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prin ciupire, când ureterul devine animat de mişcări peristaltice. Prin intermediul peritoneului, 
uretrul are următoarele rapoarte: 

Anterior, a) ovarul, căruia la nulipare îi formează împreună cu artera hipogastrică limita 
posterioară a fosetei lui Krause; la multigeste, unde ovarul este coborât găsindu-se în foseta 
subovariană a lui Claudius, ureterul cu artera hipogastrică delimitează marginea anterioară a acestei 
fosete. Pediculul lombo-ovarian în această situaţie încrucişează ureterul puţin dedesubtul strâmtorii 
superioare pentru a ajunge la ovar. De aceea, trebuie mare atenţie pentru individualizarea celor două 
elemente - pedicul lombo-ovarian şi ureter - pentru a nu ligatura ureterul din greşeală, atunci când 
acest gest este adresat ligamentului lombo-ovarian. b) viscerele abdominale “căzute” în pelvis: la 
dreapta, cecoapendicele în poziţie joasă şi ansele intestinului subţire, iar la stânga, colonul şi 
mezocolonul sigmoid [1-3]. 

Posterior, artera hipogastrică (la stânga ureterul este situat cel mai adesea, intern faţă de 
artera hipogastrică şi, mai rar, se întâmplă ca de ambele părţi uretrul se fie aşezat extern faţă de 
vasele hipogastrice), vena omonimă, nodulii limfatici iliaci interni, plexul sacrat şi faţa anterioară a 
muşchiului piramidal al bazinului (fig.3) [1-4]. 

 

Fig. 2: Secţiune medio-sagitală prin pelvisul feminin. Rapoartele ureterului la 
nivelul strâmtorii superioare 

1-Aorta abdominală la bifurcare; 2-Vasele iliace primitive drepte; 3-Vasele hipogastrice; 
4-Artera fesieră; 5-Rectul secţionat; 6-Uter; 7-Fundul de sac Douglas; 8-Septul recto-
vaginal; 9-Sfincterul anal extern; 10-Fundurile de sac vaginale; 11-Vagin; 12-Septul 
vagino-vezico-uretral; 13-Uretra; 14-Vezica urinară; 15-Ligamentele pubo-uretrale şi 
spaţiul prevezical al lui Retzius; 16-Ligamentele ombilicale şi fascia ombilico-
prevezicală; 17-Ligamentul rotund al uterului; 18-Vasele iliace externe; 19-Ligamentul 
lombo-ovarian; 20 -Muşchiul psoas; 21 Ureter 
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Intern ligamentul utero-sacrat şi apoi rectul, mai ales când ampula rectală este destinsă şi 
extern, peretele lateral al pelvisului şi ramurile anterioare ale hipogastricei: artera ombilicală, 
uterina, obturatoria, vaginala lungă şi rectala mijlocie. Dintre aceste vase, ureterul are cele mai 
importante şi mai strânse rapoarte cu artera uterină. Astfel, după ce încrucişează artera uterină la 
origine, ureterul coboară intern faţă de uterină şi pe un plan mai anterior fiind aderent la peritoneul 
parietal posterior. Rouvière arată că, deşi ureterul şi artera uterină au acelaşi traiect, ureterul rămâne 
întotdeauna aderent la peritoneul parietal posterior cu care se deplasează. Un alt raport important pe 
peretele lateral al pelvisului este cu nervul obturator care coboară oblic de sus în jos şi dinapoi 
înainte, iar la nivelul fosei obturatorii este înconjurat de nodulii limfatici ai lui Leveuf şi Godart, 
releul principal a limfaticelor colului uterin [1-4]. 

 

Fig. 3: Rapoartele ureterului cu vasele hipogastrice şi cu ovarul. 
Foseta lui Krause şi foseta lui Claudius 

 
6.3. Rapoartele la nivelul segmentului subligamentar sau parauterin. Această porţiune 

continuă segmentul precedent de la baza spinei sciatice până la ieşirea din ligamentul larg; de la 
nivelul spinei sciatice îşi schimbă direcţia îndreptându-se în jos, înainte şi înăuntru către istmul 
uterin. Dacă segmentul precedent al ureterului- segmentul retroligamentar se află sub seroasa 
peritoneală şi imediat în afara ligamentelor utero-sacrate, în acest segment ureterul se află în 
grosimea ţesutului conjunctiv ce formează parametrul sau baza ligamentelor largi şi imediat în afara 
istmului uterin. În acest segment ureterul are rapoarte importante cu următoarele elemente: 

1) Artera uterină are un traiect de peste 1 cm în contact cu ureterul, după care îl încrucişează 
transversal fiind anterior faţă de acesta. Încrucişarea arterei uterine cu ureterul este situată la 2 cm în 
afara istmului uterin, 2 cm intern faţă de peretele lateral al micului bazin şi la 1,5 cm deasupra faţă 
de domul vaginal. În momentul încrucişării artera uterină face o buclă mare pe faţa anterioară a 
ureterului, iar dacă este vorba de o multipară, bucla este mult mai pronunţată, fapt ce dă impresia că 
ureterul este înconjurat de artera uterină. În timpul sarcinii, artera uterină urcă odată cu uterul şi, 
datorită imbibiţiei gravidice, cele două elemente sunt mai uşor de eliberat; către termen, formarea 
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segmentului inferior determină împingerea arterei uterine şi ureterului către peretele lateral al 
pelvisului, ele fiind înghesuite şi dificil de disecat [1-4]. 

2) Artera vaginală lungă este situată posterior faţă de ureter; uneori poate naşte din uterină la 
nivelul crosei; oricum ar fi, artera uterină şi vaginală lungă formează o pensă arterială pentru 
această porţiune a ureterului (fig.4) [1-4]. 

 

Fig. 4: Rapoartele ureterului cu artera uterină în segmentul parauterin 
1-Artera uterină; 2-Ram pentru ligamentul rotund; 3-Artera fundului uterin; 4-Ram pentru
ligamentul utero-ovarian; 5-Artera tubară internă; 6-Ureter; 7-Artera uterină; 8-Pachetul venos
supraureteral; 9-Pachetul venos subureteral; 10-Artera circumferenţială a coluluil uterin (a lui
Huguier); 11-Ram vezico-vaginal; 12-Artera vaginală lungă; 13-Vagin; 14-Porţiunea
intravaginală a colului uterin 

3) Plexurile venoase uterine sunt reprezentate de două grupuri: 
- un grup anterior,  preureteric, de mai mică importanţă, care însoţeşte artera uterină; 
- un grup posterior, retroureteric, care însoţeşte artera vaginală lungă, considerat ca fiind calea de 

drenaj cea mai importantă. Peham a descris un inel venos între venele supra- şi subureterale care 
cuprinde în interiorul lui ureterul; dacă această anastomoză este aproape de istmul uterin, atunci 
şi ureterul va fi mai aproape de uter. Tot această anastomoză venoasă explică de ce în cursul 
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manevrei Wiartz (împingerea ureterului şi a vezicii înainte şi în afară şi tragerea uterului de 
partea opusă), ureterul este tras de uter (fig.5) [4,5]. 

4) Vase limfatice grupate şi ele în doi pediculi: 
- pediculul anterior, preureteric, considerat ca fiind calea principală a colului uterin şi care se 

termină în lanţul limfatic nodular mediu iliac extern; 
- pediculul posterior, retroureteric, considerat ca fiind o cale accesorie care se termină în nodulii 

hipogastrici sau promontorieni [1,2]. 
5) Plexul hipogastric se găseşte inferior, posterior şi intern faţă de artera uterină. 

 Ureterul subligamentar determină împărţirea acestor elemente într-un pedicul supraureteral 
şi un pedicul subureteral. Pediculul supraureteral este format din artera uterină, pediculul venos şi 
limfatic supraureteral, iar pediculul subureteral este format din artera vaginală lungă, pediculul 
venos şi limfatic subureteral (fig.7) [1-3]. 
 

6.4. Segmentul preligamentar sau anterior, juxtavezical  se întinde de la ieşirea din 
parame

Fig.5: Ureterul în baza parametrelor (văzut dinspre posterior) 
1-Ureter; 2-Artera uterină cu pediculii venoşi supra şi subureterali; 3-Vagin; 4-Ram vezico-vaginal 

 

tru şi până la pătrunderea în peretele vezical. În acest segment, după ce ureterul a depăşit în 
jos segmentul supravezical al colului uterin, se îndreaptă intern şi se află pe faţa anterioară a 
vaginului, intern faţă de fundul de sac lateral al vaginului cu 8-10 mm. Rapoartele imediate ale 
ureterului cu peretele anterior al vaginului arată pericolul de lezare a ureterului când se izolează 
vaginul în cursul histerectomiilor lărgite pe cale abdominală sau a histerectomiilor pe cale vaginală 
când se secţionează ligamentele vezico-uterine (fig.6 şi 7) [4,5]. 
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În această porţiune preligamentară, ureterul străbate septul vezico-vaginal şi este înconjurat 
de o serie de vase care trebuie secţionate pentru eliberarea sa în cursul histerectomiilor. Aceste vase 
pot fi sistematizate astfel [6,7]: 

 Un pedicul supraureteral, situat anterior şi superior faţă de ureter, cuprins într-o atmosferă de 
ţesut conjunctiv dens şi alcătuit din:  
- ramuri vezicale din artera cervico-vaginală, cervico-vezicale, ombilicală, obturatorie; 
- venele satelite arterelor şi numeroase vase limfatice voluminoase; aceste vase formează pediculul 

cornului vezical sau al paracistului. 
 Un pedicul subureteral situat posterior şi inferior faţă de ureter format din: 

- artera vaginală lungă care dă naştere la acest nivel la ramuri vezico-vaginale; 
- ramuri arteriale provenite din arterele vezicale inferioare; 
- ramuri rectale mijlocii, vezico-vaginale din uterină; 
- un plex venos important de mare calibru, plexul paravaginal care alcătuieşte curentul venos al 

fundului pelvisului şi care se drenează în vena hipogastrică,  
- limfatice de mai mică importanţă; 
- nervii uretero-vaginali interni şi ureterovaginali externi, uniţi între ei prin anastomoza 

preureterală a lui Latarjet-Bonnet. Înainte de a ajunge în vezică, ureterul vine în raport posterior 
cu colul uterin (porţiunea vaginală şi intravaginală) prin intermediul peretelui vaginal, fapt ce 
explică posibilitatea fistulelor uretero-cervico-vaginale. 

 

 

Fig.6: Rapoartele ureterului în segmentul său prevezical 
1-Colul uterin şi porţiunea superioară a vaginului; 2-Ureterul în segmentul său prevezical, 

situat pe peretele anterior al vaginului; 3-Basfondul vezical; 4-Orificiu ureteral şi pliul 
interureteral; 5-Pliu uretero-uretral; 6-Orificiul intern al uretrei 
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6.5. Segmentul intramural sau intravezical sau joncţiunea uretero-vezicală reprezintă 
segmentul care traversează oblic de sus în jos şi dinafară înăuntru peretele vezicii urinare; la acest 
nivel ureterul prezintă o îngustare pe o distanţă de 1,5 cm, numită istmul ureteral. Deschiderea în 
vezică se face prin două orificii situate pe peretele postero-inferior al vezicii urinare, numite 
meatele ureterale care se găsesc la o distanţă de 2 cm unul faţă de altul. Între aceste două oriificii 
aşezate posterior şi orificiul uretral, aşezat anterior se delimitează trigonul lui Lieautaud. 

Din punct de vedere chirurgical, după D. Alesandrescu, punctele vulnerabile ale ureterului 
sunt [5]: 
- la nivelul strâmtorii superioare a bazinului, unde ureterul poate fi confundat cu pediculul utero-

ovarian; 
- în segmentul retroligamentar sau posterior, unde el este aderent de faţa posterioară a 

ligamentului larg, iar în momentul efectuării peritonizării el poate fi cudat şi stenozat;  
- în segmentul intraligamentar, în baza ligamentului larg, unde se încrucişează cu uterina unde 

poate fi lezat când secţiunea şi ligatura arterei uterine se face mult în afara uterului; 
- în segmentul vaginal unde ureterul este pe peretele anterior al vaginului când ureterul poate fi 

lezat în intervenţiile pe cale vaginală sau intervenţiile pe cale înaltă când este abordată această 
zonă. 

7. Structura ureterului este reprezentată de trei tunici: externă, conjunctivă sau adventicea, 
mijlocie sau musculară şi internă sau mucoasă. 

7.1. Tunica externă sau adventicea este o formaţiune conjunctivă care adăposteşte pe faţa sa 
internă reţeaua nervoasă şi vasculară arteriolară, venoasă şi limfatică ce se anastomozează între ele, 
asigurând nutriţia peretelui ureteral; pentru acest motiv, disecţiile efectuate pe ureter trebuie să 
păstreze intactă această tunică pentru a evita necroza ischemică, urmată de fistulă ureterală. Ca 
urmare a rolului ei important în vascularizaţia, inervaţia şi protecţia ureterului, această teacă 
conjunctivă a fost denumită „teacă vasculo-neuro-conjunctivă”. Ureterul, acoperit de teaca sa, nu 
aderă la ţesutul conjunctiv al formaţiunilor străbătute de ureter (parametru, ligamente utero-
vezicale), astfel că între teacă şi aceste formaţiuni există un plan de clivaj care trebuie căutat pentru 
decolarea ureterului şi pentru a nu se produce sângerări prin lezarea plexului venos periuretral. Un 
alt fapt important care trebuie semnalat este rezistenţa acestei fascii la invazia neoplazică, fapt care 
explică de ce, uneori, tumori invadante cuprind în întregime parametrul. iar ureterul trece indemn 
prin blocul canceros [1,5,6]. 

Fig.8: Vascularizaţia ureterului 
1-Ram din artera renală; 2-Ram din iliaca comună; 
3-Ram din iliaca internă; 4-Ram din artera uterină; 

5-Ramuri vezicale din hipogastrică 

Fig.7: Rapoartele ureterului în baza ligamentului larg  
1-Peritoneul visceral pelvin secţionat; 2-Ureterul; 3-Pediculul 
supraureteral; 4-Pediculul subureteral; 5-Ureterul pătrunzând 

în vezică; 6-Parametru 
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7.2. Tunica medie sau musculară asigură peristaltismul ureteral şi este formată din fibre 
musculare netede aşezate în două pături: una externă formată din fibre longitudinale şi una internă 
formată din fibre circulare. Porţiunea intramurală a ureterului, nemaiavând activitate peristaltică, nu 
prezintă fibre musculare longitudinale.  

7.3.Tunica internă sau mucoasă este formată din corion şi epiteliu cilindric pluristratificat, 
numit uroteliu, care superior se continuă cu mucoasa pelvisului renal, iar inferior cu mucoasa 
vezicii urinare. 

 
8. Vascularizaţia şi inervaţia ureterului  
8.1. Arterele pentru porţiunea iliacă şi pelvină a ureterului provin din artera ureterală 

mijlocie şi inferioară. Artera ureterală mijlocie poate proveni din multiple surse: aortă, iliaca 
comună sau iliaca internă. Artera  ureterală inferioară provine din artera uterină, născând din aceasta 
la nivelul încrucişării. Cele două artere ureterale se împart în ramuri ascendente şi descendente care 
apoi, prin ramurile secundare ale acestora, se anastomozează în plin canal în teaca proprie a 
ureterului şi formează un plex vascular periureteral care, prin multiplele anastomoze pe care le 
poate realiza, asigură refacerea vascularizaţiei după secţionarea şi ligatura unui pedicul vascular 
ureteral.  

Se menţionează faptul că artera ureterală inferioară mai poate naşte din artera vaginală lungă 
abordând ureterul pe peretele său posterior sau din artera ombilicală prin arterele destinate vezicii 
urinare sau poate fi dată de ramuri scurte provenite din arterele cervico-vaginale. În traiectul său 
descendent pe peretele lateral al pelvisului, înaintea arterei hipogastrice, când ureterul încrucişează 
o serie de vase ce nasc din trunchiul hipogastricei (ombilicala, obturatoria, rectala mijlocie, vaginala 
lungă), oricare din acestea pot furniza un ram arterial pentru ureter (fig.8) [1-4]. 

Dacă în timpul disecţiei ureterului se păstrează adventicea acestuia, circulaţia se va reface 
prin anastomozele provenite din diferite surse reprezentate de anastomozele ramurilor viscerale 
intrapelvine ale hipogastricei de aceeaşi parte, de o parte şi de alta sau ale ramurilor viscerale 
intrapelvine cu ramurile parietale extrapelvine. Ramurile scurte ureterale provenite din plexul 
arterial al vezicii se pot anastomoza cu arterele vaginale, vezicale inferioare, rectale mijlocii etc.  

8.2. Venele urmează traiectul invers arterelor şi se varsă, obişnuit, în venele hipogastrice sau 
cava inferioară. [1] 

8.3. Limfaticele -  limfa de la nivelul pereţilor ureterului este drenată prin vase limfatice spre 
nodulii limfatici hipogastrici [1-3]. 

8.4. Nervii sunt reprezentaţi de ramuri provenite din plexul hipogastric inferior [1-4]. 
 
CONCLUZII 
Ureterul pelvin are raporturi extrem de strânse cu ovarul, uterul şi vaginul. În timpul 

diferitelor intervenţii ginecologice el poate fi lezat atât la nivelul strâmtorii superioare a pelvisului, 
dar mai ales în porţiunile subligamentare şi preligamentare: 
- la nivelul strâmtorii superioare a bazinului, unde ureterul poate fi confundat cu pediculul utero-

ovarian şi ligaturat; 
- în segmentul retroligamentar sau posterior, unde el este aderent de faţa posterioară a 

ligamentului larg, iar în momentul efectuării peritonizării el poate fi cudat, stenozat sau chiar 
suturat;  

- în segmentul intraligamentar, în baza ligamentului larg, unde se încrucişează cu artera uterină, 
poate fi lezat în momentul secţiunii şi ligaturii arterei uterine (histerectomii); 

- în segmentul vaginal unde ureterul este pe peretele anterior al vaginului, când ureterul poate fi 
lezat în timpul histerectomiilor pe cale vaginală sau abdominală, când este abordată această zonă. 
De asemenea, în aceast segment, poate fi lezat şi în timpul histerectomiilor asistate laparoscopic. 
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LES COMPLICATIONS 
DE LA 

CHIRURGIE COELIOSCOPIQUE:
du mécanisme à la prévention

Christian GOUILLAT
Lyon France

Complications biliaires de la cholécystectomie
évolution de l ’incidence

Nb patients         complic. (%)

Deziel          1993          77 604              0.6
Cohen (*)    1996         108 442             0.9
McFayden  1998         114 005             0.53
Flum           2003        1 570 361            0.5  

USA, Canada (*)

Cholécystectomie /coelio : lésions biliaires

1999 - série AFC (n = 96)

Type/Olsen n

IA : plaie latérale 40

IB : fuite cystique 17

IIA : VBP liée 8

IIB : plaie canule cystique 3

IIIA : section VBP 13

IIIB : excision VBP 3

IV : canal droit 4

V : sténose X 8

Complications biliaires  n = 12
1/ Etiologie

• référé (n = 6) ; expertise (n = 5) ; service (n = 1)

• cholécystectomie : 1992 - 2001

2/ Lésions

• résection VBP : n = 4

• résection canal droit : n = 3

• plaie latérale VBP : n = 3

• fistule canal cystique : n = 1

• VBP + VP + artère H. : n = 1

Résection VBP n = 4

- cholécystite : n = 2 

(hémorragie : n = 1)

- diagnostic post-op. n = 4

. Pas de changio. per-op.

. Ictère + fistule (n = 2)

- réopéré J2, J6, J9 (x 2)

- évolution :

. Complic. septique : n = 3

. Sténose II : n = 3

Résection canal droit  n = 3
- cholécystite : n = 1

- implantation basse :

. canal droit (n = 2)

. canal segment VI (n = 1)

- diagnostic :

. Per-op. (radio) n = 1

. tardif : atrophie 

+ angiocholite (n = 2)

- traitement :

. hépatectomie n = 2

. sans n = 1
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Ligature méconnue canal Sgt.VI Plaies latérales de la VBP: n=3
Clippage lat. CHC: n=1Plaies de la convergence: n=2

Lithiase simple
Fistule puis sténose
endoprothèse

Cholecystite
Suture /kher perop.
Sténose II:
drainage per-cutanéé:

1échec: AHJ
1 décés sans lien

Sténose après suture d’une plaie de la convergence

Rôle du clip?

Fuite biliaire canal cystique n = 1

Cholécystectomie simple :

. J1 : fistule biliaire + état  septique

. J2 : laparotomie : ligature cystique

. état septique persistant

. mutation CHU

- J15 : drainage collection

- endoprothèse

Prévention: la dissection des éléments du trépied
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Intérêt de la cholangiographie

1570361 cholecystectomies
lésion biliaire: 0.5%
.avec cholangio.: 0.39%
.sans cholangio.: 0.58%

Flum DR et al. JAMA 2003;289:1639

Lésion VBP + VP + AH    n = 1

. Cholécystite 

. EndoGIA

. Hémorragie           

- laparotomie 

- hémostase

. Ictère + IHC

. Transfert CHU

- abcès du foie

- décès 

Lésions viscérales par trocarts : 9 obs.
• origine : expertise (6), 2ème main (3)
• âge : 27-73 ans
• laparotomie antérieure : 6 (2 Pfannenstiels)
• intervention (92-97)   

– exploratrice 4 
– (gynéco : 3   subocclusion : 1)
– KO : 1
– hystérectomie 1
– hernie : 2
– cholécystectomie : 1

Lésions viscérales par trocarts : 9 obs.

• foie : 1
• aorte + D3 : 1
• vx. iliaques I + grêle : 1
• grêle : 4
• grêle + colon : 2

Lésions viscérales par trocarts : 9 obs.
Diagnostic

• fait en per-op. : 2 (hémorragie)
– aorte + D3 (réparés)
– vaisseaux iliaques I + grêle (réparés)

• suspecté en per-op. : 1
– plaie épiploon
– Pfannenstiel : plaie du grêle non vue

• fait en post-op : 7
– hématome sous capsulaire : 1
– péritonite : 6         laparo/coelio (1):  plaie du grêle

• J1 à J6
• plaie colique non vue : 2

1 hématome sous capsulaire

2 plaies du grêle méconnues
1 malgré 1 conversion
1 césarienne antérieure
ponction : 1 FIG, 1 ombilic
manoeuvres de «sécurité» faites

Plaies viscérales par aiguille d ’insufflation: n=3
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Lésions viscérales par 1er trocart n=3.

.2 femmes maigres:
vx iliaques+grêle

. 1 pfannenstiel 
(grêle adhérant)  

Lésions viscérales par 2ème trocart : n=3

à 2 cm de l ’optique:
n=1
aorte+D3

EIAS: n=2
hernie
grêle+colon

Trocart EIAS (hernie): plaie méconnue grêle+colon (n=2) Cellulite après cure de hernie n=2

Lésions viscérales par trocarts : 9 obs.
Evolution

• plaies vasculaires + grêle : n = 2
– 1 phlébite
– 1 occlusion chronique réintervention

• plaie intestinale réopérée à J1 (coelio) n = 1 : guérison
• plaie intestinale, réparation retardée : n = 5

– 1 choc septique, abcès sous phrénique, fistule
– 2 iléostomies hautes (1 NP 2 mois)
– 1 cellulomyosite (réa = 4 mois)
– 1 décès AVC (72 ans, hospitalisation 2 mois) 

• hématome sous capsulaire : n = 1

Lésions viscérales par trocarts : 9 obs.
Conclusions : prévenir, dépister tôt

• information préalable
• pénétration sans contrôle = danger

– aiguille } surtout si AP adhérences

– 1er trocart « « «pt. maigre

– autres trocarts : trop près, trop loin
• 1 plaie peut en cacher une autre
• suites troublées = y penser
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Accidents de dissection - manipulation n = 6

KO adhésiolyse     appendic.     Nissen-R

VIPD 1

grêle 1 2

caecum 1

rate** 1

Accidents de dissection - manipulation n = 6

- expertises n=6

- diagnostic

. per op. : n = 1 (VIPD)

. retardé

- péritonite (n = 4)

- hémopéritoine  AD (n = 1)

- évolution péritonite (n = 4)

. 2 décès (choc septique)

. 1 cellulite, occlusion chronique

. 1 diarrhée chronique

Autres complications n = 8

Expertise n = 7 référé n = 1 1996-2000

- cures de hernies  n = 3

. Agrafes (crural, vessie) n = 2

. Pseudo-récidive précoce n=1

- complications septiques n = 4

. Traitement abcès appendiculaire

. Fuite suture (GVC, colectomie) n = 2

. Cellulite         grêle incarcéré          lap band

- syndrome des loges : n = 1 prostate : 8 h

Mr. A… Michel
23.01.1995: cure HIG
à 3 sem.:douleurs à la miction+++
19.05.1995: ablation agrafe+treillis
nov. 1997: douleur parietale
10.12.1997: ablation agrafe
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Dr. Iulian Stratan
ICU – University Hospital “Saint Spiridon” - IASI

Dr. Iulian Stratan
ICU – University Hospital “Saint Spiridon” - IASI

ANTIMICROBIAL
PHARMACODYNAMICS :

CRITICAL INTERACTIONS
OF “BUG AND DRUG”

Bug

Drug

Host

PK / PD

We know everything about antibiotics 
except how much to give !  

Pharmacodynamics provide a rationale 
for optimizing antimicrobial therapy 
and better defining antimicrobial 
resistance.

William Craig

Doctors need to recognize that the 
antibiotic they select can  impact 
whether a  patient lives or dies.

George Drusano

Appropriate use of the pharmacodynamic
modeling approaches  can minimize the
emergence of resistance and optimize the 
outcome for patients

Treatment of Severe Sepsis

ERADICATION OF
THE  INCITING

INFECTION

HEMODINAMIC
RESUSCITATION

CPR

Antibiotics   Source control

SUPPORT OF 
ORGAN SYSTEM
DYSFUNCTION

MODULATION
OF   HOST  

INFLAMMATORY
RESPONSE

The goal of any anti-infective therapy is to 
administer a dose of drug that has an 
acceptably high probability of achieving the 
desired therapeutic effect balanced with
an acceptably low probability of toxicity.

George Drusano 2004
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.

THE CONCEPT of SEPTIC CLOCK

INITIAL 
RESUSCITATION

SpO2 > 95%                 10 min

Antibiotics                  60 min

MAP > 70 mm Hg         20 min
Source identification  60 min
SvO2 (ScvO2)  > 70%   60 min

The golden hour

“ TIME  is TISSUE  ”

Surviving Sepsis Company Guidelines for
Management of Severe Sepsis:

Antibiotic Therapy

Intravenous antibiotic therapy should be started
within the first hour of recognition of severe
sepsis, after appropriate cultures have been
obtained.

Recommendation : Grad E

Surviving Sepsis Company Guidelines for
Management of Severe Sepsis:

Antibiotic Therapy

Initial empirical anti-infective therapy should
include one or more drugs that have  activity 
against the likely pathogens (bacterial or fungal)
and that penetrate into the presumed source of
sepsis. 

Recommendation : Grade D

Surviving Sepsis Company Guidelines for
Management of Severe Sepsis:

Antibiotic Therapy
The antimicrobial regimen should always be 
reassessed after 48 – 72 hrs on the basis of
microbiological and clinical data with aim of using
a narrow – spectrum antibiotic to prevent the 
development of resistance, to reduce toxicity 
and to reduce costs. 

The duration of therapy should typically be 7 – 10 
days and guided by clinical response.

Recommendation : Grade E

.

.

Surviving Sepsis Company Guidelines for Management 
of Severe Sepsis: Antibiotic Therapy

Prompt initiation of 
appropriate therapy with 
antibiotics is essential to 
minimize morbidity and 
mortality.
The dosing regimen for a 
particular antibiotic should 
be determined   
by its  pharmacokinetic profile 
and 
the susceptibility of target 
pathogen

..

The Dosing Regimen for a Particular
Antibiotic Should be Determined:

I.  by its   pharmacokinetic profile and 

II. and the susceptibility of  target 
pathogen
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II. the susceptibility of  target pathogen

The Dosing Regimen for a Particular 
Antibiotic Should be Determined

.

Indications for antimicrobial 
susceptibility testing (ATS)

• Clinical
– For any organism that contributes to an 

infectious process warranting antimicrobial 
chemotherapy, if its susceptibility cannot be 
reliably predicted from knowledge of the 
organisms identity

• Some organisms have predictable susceptibility to 
antimicrobial agents, empiric therapy is widely 
recognized e.g. S.pyogenes – Penicillin

.

Microbiological Evaluation Was
(classically) Static

Microbiological Evaluation Was
(classically) Static

Identification

Sensitivity (disc diffusion - Kirby Bauer method)

Constant
concentration

By static
techniques

.

Antibacterial Susceptibility
Testing

●  Qualitative procedures

●  Quantitative procedures 

.

Antibacterial Susceptibility
Testing

●  Qualitative procedures (disc diffusion method) :

●  Susceptible  (S)
●  Intermediate (I)
●  Resistant (R)

.

Interpretive  Categories

The Big Three

●  Susceptible  → Favorable outcome

●  Intermediate (I) → Don’t know

●  Resistant (R) → Unfavorable outcome
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.

Antibacterial Susceptibility
Testing (AST)

●  Quantitative procedures are most often indicated 
in selecting proper antibacterial therapy for 
patients :

• with refractory infections, 

• seriously ill patients, 

• or when resistant strains of bacteria are
suspected.

.

Antibacterial Susceptibility
Testing

●  Quantitative procedures - determination of :

● Minimal inhibitory concentrations – MIC

● Minimal bactericidal concentrations - MBC

● Breakpoints 

.

MIC is :

- lowest concentration of an antibiotic that
completely inhibits the growth of a microorganisms
in vitro; expressed as a concentration,цg/ml;

Minimal Inhibitory Concentration

.

MBC is :

- the lowest concentration of the antibiotic which 
results in a  99.9 %  reduction in colony forming 
units in a given time. 

Minimal Bactericidal Concentration

Breakpoints are:
discriminatory antimicrobial concentrations used 
in the interpretation of results of susceptibility 
testing to define isolates as susceptible, 
intermediate or resistant.

PK/PD - Breakpoints

.

Minimal Inhibitory Concentration
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E – test MIC

• Epsilometer test 

• Antibiotic impregnated
plastic strips are placed
on the surfaced of the
agar

• Antibiotic of strip is 
graded, concentration is
printed linearly along 
the strip

• Antimicrobial density 
gradient established

MIC
MIC

E – test MIC

Indication for the E – test

Effective for:

• Pseudomonas aeruginosa, 
• MRSA,
• Stenotrophomonas maltophilia, 
• Acinetobacter sp

E – test MICE – test MIC

.

Automated Antimicrobial  Susceptibility
Testing System

.

Automated Antimicrobial  Susceptibility
Testing System

Without breakpoints, MIC values are 
meaningless.

PK/PD - Breakpoints

By coupling MIC from laboratory report with NCCLS/ 
EUCAST breakpoints and other information
(pharmacology of antibiotics ) the clinicians  can make 
a more informed selection of an antimicrobial drug. 

(CRAIG -2004)
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.

MIC  determinations represent the most 
refined means of measuring in vitro 
antibacterial activity (ie. reproducible ↑↑)

Minimum Inhibitory Concentration

→ MIC breakpoints (interpretive criteria)
● Susceptible (S)
● Intermediate (I)
● Resistant  (R)

Distribution of In Vitro 
Antimicrobial Potency

N
o.

 o
f 

O
rg

an
is

m
s

MIC, µg/mL
S I R

Bacterial population

R = resistant

S = susceptible
I = intermediate

Distribution of In Vitro 
Antimicrobial Potency

N
o.

 o
f 

O
rg

an
is

m
s

MIC, µg/mL
S I R

Bacterial population S = susceptible

Distribution of In Vitro 
Antimicrobial Potency

Clinically Susceptible (S)

• a micro-organism is defined  as susceptible by a level of 
antimicrobial activity associated with a high  likelihood of 
therapeutic success

• a micro-organism is  categorized as susceptible (S) by applying 
the appropriate breakpoint in a defined phenotypic test system

Distribution of In Vitro 
Antimicrobial Potency

N
o.

 o
f 

O
rg

an
is

m
s

MIC, µg/mL
S I R

Bacterial population

R = resistant

S = susceptible
I = intermediate

Distribution of In Vitro 
Antimicrobial Potency

Clinically Intermediate (I)

• micro-organism is defined as intermediate by a level of 
antimicrobial activity associated with indeterminate therapeutic
effect

• a micro-organism is categorized as intermediate (I) by applying 
the appropriate breakpoints in a defined phenotypic test system
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Distribution of In Vitro 
Antimicrobial Potency

Clinically Intermediate (I)

Intermediate resistance: 

• an infection due to the isolate may be appropriately 
treated in body sites where the drugs are physiologically
concentrated (e.g. quinolone and beta – lactams in urine) 

• or when a high dosage of drug can be used (e.g. beta –
lactams); 

Distribution Antimicrobial 
Potency of In Vitro

N
o.

 o
f 

O
rg

an
is

m
s

MIC, µg/mL
S I R

Bacterial population

R = resistant

S = susceptible
I = intermediate

Distribution of In Vitro 
Antimicrobial Potency

Clinically Resistant (R) 

• a micro-organism is defined as resistant by a level of  
antimicrobial activity associated with a high likelihood of 
therapeutic failure.

• a micro-organism is categorized as resistant (R) by applying 
the  appropriate breakpoint in a defined phenotypic test system

Clinical breakpoints are presented as S<x mg/L; I>x, <y 
mg/L; R>y mg/L

Penicillin MIC Frequency Distribution 
for Streptococcus pneumoniae

1295 isolates, 45 U.S. medical centers, 2001 - 2002

Susc.                     Intermediate     Resistant

0   0.01 0.02  0.03 0.06 012  0.25 0.5   1       2     4      8 15
MIC (цg/ml)
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A Conflict of  Breakpoints

MIC цg/ml

%
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ed

0.06 0.12 0.25 0.50 1     2     4    8    16    32  64  128 256

Sensitive Resistant

Breakpoint

50%

40%

30%

20%

10%

0%

● The higher  the MIC, the worse the outcome

●  The lower the MIC, the better outcome

PK/PD – Breakpoints - Clinical 
Predictive Value
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A Conflict of  Breakpoints

.

A Conflict of  Breakpoints

No international agreement on breakpoints 
for interpretation of antimicrobial 
susceptibility tests!

.

A Conflict of  Breakpoints
●  SUA  - National Committee for Clinical Laboratory

Standards (NCCLS)
• Within Europe at least 6 different systems for

AST are used
– Swedish Reference group for Antibiotics SRGA
– Germany: Deutsches Institut für Normung: DIN 
– Netherlands: the Werkgroep Richtlijnen

Gevoeligheidsbepalingen: WRG
– British Society for Antimicrobial Chemotherapy:

BCAS
– The Société Française de Microbiologie: SFM
– NCCLS standards in some countries e.g. Spain

.

A Conflict of  Breakpoints
• All AST mentioned so far rely on phenotypically

testing the bacteria isolated

• Shortcomings:
– Require bacterial isolation
– Result therefore not available until 2 days after 

patient started on treatment
– Highly dependent on experimental conditions
– More than one method may need to be 

performed in order to get an accurate 
susceptibility profile

– Different bacterial species have different 
susceptibilities to the same antibiotic

.

A Conflict of  Breakpoints

“The lack of harmonized breakpoints among 
methods in different countries, or even 
within the same country, often obviates 
meaningful comparison of resistance rates, 
monitoring of development of resistance in 
international surveillance systems and 
investigation of the effects of intervention 
strategies”

.

A Conflict of  Breakpoints

>2<0.12>2<0.5Sweden
>4<0.12>32<1Norway
>4<1>64<8USA

>4<1>16<2Germany
>2<1>16<4Neth
>2<1>32<4France
>2<1>4<2UK

ResistantSusceptibleResistantSusceptible

B/point 
(µg /L)

CiprofloxacinB/pointCefotaxime (µg/L) 
Enterobacteriaciae
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MIC Breakpoints for β -lactams vs
Streptococcus pneumoniae

S       I        R                 S          I            R

Penicillin           ≤ 0.06   0.12-1     ≥ 2               < 1           2          ≥ 4

Amoxicillin        ≤  0.5        1        ≥ 2               ≤ 2           4          ≥ 8

Amoxiclav ≤ 0.5        1        ≥ 2               ≤ 2           4          ≥ 8

Ceftrioaxone ≤ 0.5        1        ≥ 2               ≤ 1            2          ≥ 4

Cefuroxime ≤ 0.5         1        ≥ 2               ≤ 1            2          ≥ 4

[NCCLS: M2-A4]                 [NCCLS; M2-A5

Old Breakpoints                 New Breakpoints

.

1295 isolates, 45 U.S. medical centers, 2001 - 2002
Penicillin      Amoxicillin   Amoxiclav Ceftriaxone Cefuroxime

Old    New  Old    New   Old    New   Old   New    Old   New 
= Intermediate                                 = Resistant 

Impact of MIC Breakpoints Changes on
β-lactams Resistant Rates with S.pneumoniae

35

30
25

20

15
10

5

0

.

In 1997, ESCMID and the National European 
Breakpoint Committees formed the European 
Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing (EUCAST) with the intention that it act 
as an European breakpoint committee comparable 
with the NCCLS.

.

MIC Based  Therapies

MIC Based  Therapies for Individual Patients :

• not for routine daily practice
• reserved for specific indications

- severe and difficult – to – treat infections

- specific drug – microbe combinations

• empirical regimens
• directed therapy

• directed therapy

..

The Dosing Regimen for a Particular 
Antibiotic Should be Determined

I.  by its   pharmacokinetic profile and 

.

Optimization of Therapy Using  
Pharmacodynamic Principles

MICs and MBCs are good predictors of the 
drug - organism interaction,

BUT

they do not provide- any information on the 
time course  of antimicrobial activity.
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..

• MBC does not provide information on the rate of 
bactericidal activity and whether this rate can be 
enhanced by increasing antimicrobial concentration.

• Similarly, the MIC does not provide any information 
on persistent effects of antimicrobial agents –
inhibitory effects that   persist after exposure to
an antimicrobial. 

• These persistent effects include the postantibiotic
effect (PAE), the post-antibiotic sub-MIC effect 
(PAE –SME), and post-antibiotic leukocyte 
enhancement  (PALE).

Optimization of Therapy Using  
Pharmacodynamic Principles

.

The effect of increasing concentrations on the 
bactericidal of antimicrobials and the magnitude of
persistent effects give a much better description
of the time course of antimicrobial activity than is
provided by the MIC and MBC

Optimization of Therapy Using  
Pharmacodynamic Principles 

Optimization of Therapy Using  
Pharmacodynamic Principles 

the molecule

brilliant 
and
clear

solutions

brilliant brilliant 
andand
clearclear

solutionssolutions

patient’s 
cure

chemistry

the
big
black
box

microbiology PK / PD therapy

.

Is PK/PD The Key Point ?

PK/PD relationship is a good predictor of:

the first dose in man,
the best regimen,
the bacteriological outcome,
the clinical outcome,
the rate of response,
the break points,
the emergence of resistance.

Pharmaco-
Kinetics

Dosage
Optimization 

Maximize
Outcome

Reduce
Resistance

Minimize
Toxicity

Why Pharmacodynamics ?

PD
Microbiology

Pharmacokinetics Determines the Time Course of 
Drug Concentrations in Serum or Plasma as Well  as in
Tissue and Body Fluids (What the body does to the drug)

D
ru

g 
Co

nc
en

tr
at

io
n 

(m
g/

L)

Absorption,
Distribution,
Metabolism,
Clearance,
Protein binding,
Cmax, Cmin,
Half-life,
AUC,
Tissue,
Distribution.

Dose of
Drug 

Drug
Concentration

in General
Circulation

Time“ tissue is issue”
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Pharmacodynamics Describes the Relationship
between Drug Concentrations and a Drug’s

Pharmacological and Toxicologic Effects

Concentration
Drug

Efficacy
and

Toxicity

Drug Concentration (mg/L)

Pr
ob

ab
ili

ty
 (%

)

Response

Toxicity

From PK to PD …

Pharmacokinetics
conc. versus time

timeCo
nc

en
tr

at
io

n

PK/PD
effect versus time

time

Ef
fe

ct

Conc (log)

Pharmacodynamics
conc. versus effect

Adapted from H.Derendorf 2000

Pharmacokinetics/Pharmacodynamics

● The dosing regimen for a particular antibiotic
is influenced by its pharmacokinetic (PK)
profile and the susceptibility of the target 
pathogen

● Pharmacokinetic/Pharmacodynamic models can
be used to predict bacteriological and clinical
efficacy and help to identify the correct 
dose and dosing interval

Pharmacokinetics

The goal of initial dose : to obtain a predetermined
plasmatic concentration
- The initial dose = peak plasmatic concentration x Vd.
- Determined by distribution volume (ECF)
- T1/2 α of distribution

Maintenance dose and time interval of administration
- the dose is according to the excretion time of

molecule
- excretionT1/2 β

The Importance of Serum Concentrations

The most frequent site of infection  - tissues

Most pathogens are extra-cellular

The concentration in the interstitial liquid at  the 
site of infection is the first determinant of efficacy

Serum concentrations are the best predictors for
concentrations at the interstitial level

vascular space     extra-vascular space
binding to
extracelular
biological
material

tissue cell
binding
diffusion into
tissue cells

binding to 
intracellular
biological 
material

plasma
protein
binding

blood cell
binding,

diffusion 
into blood
cell.

binding to
intracellular
biological 
material

“ tissue is issue” (significance of  free 
tissue levels)

From a pharmacological and clinical point of view, free tissue levels
are the most significant with respect to therapeutic outcome !
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Pharmacokinetics in Critically  Ill
Patients

Usually based on PK of normal healthy patients

Physiologic and physiopathologic alterations 

associated with sepsis severe and septic shock
determine a wide inter-individual variability 

Change in metabolic or renal clearance mechanisms

Antimicrobial Agents in Critically
Ill Patients

Drug accumulation < prolonged t1/2 of elimination

Drug levels too low < increased distribution volume

Drug toxicity < decreased protein binding

Changes in the metabolic and renal clearance

mechanisms 

.

Volume of Distribution

Volume of  distribution :

the apparent volume in the patient relating 
dose and observed plasma concentration

SEPSIS

Increased           Increased capillary                End organ
cardiac index      permeability (fluid shift)       disfunction

Increased          Increased Increased Decreased  
Clearance           volume of                  drug             clearance    

distribution               half - life

Low serum drug                                High serum drug
concentration                                   concentration

• Marked increased of distribution volume in case
of sepsis (extra-cellular space expansion) 

- increased vascular permeability
- hypo-albuminemy
- fluid sequestration 
- crystalloid infusion 
- mechanical ventilation (Vd increases > 50%)
- MSOF

Pleural effusions, ascites, edema

In Case of Severe Sepsis Vd is Increased

.

Drug Elimination

• Drug clearance = excreted amount x Vd

• Excretion: liver and kidney 

• Hepatic excretion
- influenced by the hepatic blood flow and 

by the drug fraction extracted in the liver
- hepatic residual function is very important 

(decreased in hepatic failure)

• Renal excretion - frequently altered in septic 
patients - 15-23%
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Different Elimination  Rate in Critical 
Ill Patients

• Important individual variations 
in critical patients with normal 
renal function compared to 
healthy volunteers 

• Creatinine is influenced by age, 
sex,  muscular mass
and nutritional status; no 
correlation with renal function

• Important variations in time for 
the same patient

.

• The majority of antibiotics are protein-bound in
a variable proportion  (depending on the 
concentration of the drug and of the proteins)

• Impact 
- on free (not-bound) drug fraction 
- on fraction of extraction
- on distribution volume

Protein binding : only the free, non-bound 
drug can be pharmacologically active

.

• Distribution volume is influenced by the protein 
binding especially if the  fraction bound to 
proteins is high; there is an inverse relation between
hypoalbuminemy and increased distribution volume

- A small reduction of the protein-bound fraction 
in a high protein-binding molecule diminish the
total quantity of serum antibiotic and apparently
increases the distribution volume. The 
concentration of the free fraction increases 

- This effect is reduced if the protein-bound 
fraction is small

Impact on  Volume of Distribution

.

• The non-bound fraction of the drug is the active 
part of the drug

• In case of hypoalbuminemy there is an excess of
non-bound drug and the toxicity risk is higher 

- true especially for cephalosporines
- small protein-bound fraction for 

aminoglycosides 0-10%

Protein Binding and the Impact on The 
Concentration of The Non-bound Drug

Impact on Elimination is Influenced by
The Non-bound Drug Concentration

• The excreted fraction is influenced by the non-bound
drug concentration

• The  drug clearance increases if the protein-bound 
fraction decreased (more non-bound molecules in 
plasma)

• Other factors:
- liposolubility (influences tubular reabsorbtion)
- hepatic and renal extraction  when the drug

passes through this organs

.
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Drug Pharmacokinetics in blood
Concentration present for 
50% of dosing interval 
(6 h if given q12h)

AUC – a measure of the 
total exposure to drug – the
integral of the concentration
- time curveArea under curve
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Area under curve

Dimensions : 
Concentrations x time 
(e.g. mg. h/L or ц. H /mL)

.

.

Pharmacokinetic/Pharmacodynamic models can be used 
to predict bacteriological and clinical efficacy and
help to identify the corect dose and dosing interval

.

• MIC

• Time-kill curves
- Concentration –dependent killing
- Concentration –independent killing

• Persistent antibiotic effect
- Post-antibiotic effect  (PAE)
- PAE sub MIC effect (PAE - SME)

• Sub MIC effects

• Postantibiotic leukocyte enhancement (PALE)

PD factors

.
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Pharmacodynamic Parameters  In
Vivo Potency

MIC

CMax : MIC

AUC = area under the concentration-time curve; 
Cmax = maximum plasma concentration.

T > MIC

AUC:MIC

AUC
Tissue level

.

The Patterns of Antimicrobial 
Activity

.

Pattern of activity       Antimicrobials

Goal of Therapy and
PK/PD Parameter
Correlating with
Efficacy

Concentration-dependent   Aminoglycoside,   Maximize concentration:
killing and prolonged           fluoroquinolone,   24 hr AUC/MIC and
persistent effect               ketolides peak/MIC

Time-dependent killing        Penicillin,             Maximize duration of
and minimal or no                cephalosporins exposure. T > MIC
persistent effects              carbapenems
Time-dependent killing         fluoroquinolone
and moderate to                   Macrolide Maximize amount of
prolonged persistent            streptogramins drug 24 hr AUC/MIC
effects                                 glycopeptides

Craig W Lecture ISAAR 2003

•    Concentration-dependent killing
prolonged persistent effects,
fast bactericidal action

•    Seen with aminoglycosides, 
quinolones, daptomycin, ketolides
and amphotericin B,
metronidazole

•     Goal of dosing regimen: maximize
concentrations

•    AUC/MIC and Peak/MIC major 
parameters correlating with
efficacy

Cmax:MIC - 1st Pattern of Antimicrobial 
Activity
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PK/PD Parameters: Aminoglycosides

• AUC/MIC and Peak/MIC are important parameters 
determining efficacy of aminoglycosides in animal 
infection models. A 24-hr AUC/MIC value of ≥100 
along with a Peak/MIC ratio ≥ 8 is required for 
maximal efficacy. 

• A Peak/MIC ratio ≥ 10 is required for 90% 
efficacy in serious Gram-negative bacillary infections
in humans.

Aminoglycosides: Relationship Between 
Cmax : MIC Ratio and Clinical Response
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0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12

55
65 70

83
89 92

Magnitude of PK/PD Parameters for  
Aminoglycosides Against Pseudomonas 

aeruginosa

24-Hr
Drug            Dose              MICs Peak/MIC   AUC/MIC

Gentamicin 2 mg/kg q 8h    1/8        7.5/0.9         72/9
7 mg/kg q 24h               24/3             84/10

Tobramycin 2 mg/kg q8h     0.5/4    15/1.9          144/18
7 mg/kg q24h                48/6            168/21

Optimizing Aminoglycoside Therapy for 
Nosocomial Pneumonia
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First Cmax : MIC ≥ 10 gives ≥ 90% probability 
of WBC and temperature resolution

Probability of temperature resolution by day 7

Probability of WBC count resolution by day 7
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Once-Daily Dosing of Aminoglycosides

• A small but significant improvement over multiple 
daily dosing for clincal efficacy in 5 of 7 meta-
analyses 

• A significant 26% reduction in nephro-toxicity in
the largest meta-analysis

• A significant delay in the onset of nephro-toxicity;
shorter course of therapy (7 days or less) 

• Not recommended for enterococcal endocarditis

Once-daily regimen
Conventional (3-times-daily regimen)

.

Once-Daily vs Conventional
3-Times-Daily Aminoglycoside Regimens
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•  Time-dependent killing and 
minimal to moderate 
persistent effects; slow 
bactericidal action

• Time above MIC major 
parameter correlating with 
efficacy 

•  Seen with all beta-lactams, 
clindamycin, macrolides, 
linezolid and flucytosine

•   Goal of dosing regimen: 
optimize duration of 
exposure

T >  MIC: 2nd Pattern of Antimicrobial
Activity  (non-concentration – dependent killing)
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Monte Carlo simulations
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Cephalosporin Pharmacodynamics: Neutropenic
Pneumococcal Thigh Infection Model

T > MIC (% of 24-h period) T > MIC (% of 24-h period)
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Pharmacodynamics in Otitis Media

Response building
Prospective

Relationship Between T > MIC and Organism
Clearance in Nosocomial Pneumonia
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Time Above MIC Required for a Static 
Effect After 24-hrs of Therapy with 
Three ß-Lactam Classes

Drug                         q1-3 h          q4-6h       q8-12h             q24h

Cephalosporins 35 ± 5          34 ± 6      36 ± 5              33 ± 6

Penicillins 30 ± 6          31 ± 5       30 ± 7           29 ±6

Carbapenems 21 ± 5         20 ± 5        22 ± 6              20 ± 7

Time Above MIC (Percent of Dosing Interval)
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Time Above MIC Required for a Bacteriostatic
Effect with Four Cephalosporins

Drug         Enterobacteriaceae S. pneumoniae S.aureus

Ceftiaxone(T)     72 (66-79)                 74 (69-78)           56,59

Ceftriaxone (F)   38 (34-42)                 39 (37-41)           24,26

Cefotaxime 38 (36-40)                 38 (36-40)           22,25

Ceftazidime 36 (27-42)                 39 (35-42)           20,25

Cefepime 35 (29-40)                 37 (33-39)          21,24

Time Above MIC (% of Dosing Interval )
• Reduces antimicrobial activity in serum and 

extravascular fluids –ONLY FREE DRUG IS 
MICROBIOLOGICALLY ACTIVE

• Slows elimination by glomerular filtration (has 
minimal effect on tubular secretion)

• Can enhance in vivo activity for beta-lactams if it 
prolongs the time above MIC

Impact of Protein BindingImpact of Protein Binding

Maximum
Class                 Organism             Stasis            Killing

Pencillins GNR, pneumo 30-40            60-70
Staph 20-30           40-50

Cephalosporins GNR, pneumo 40-50            70-80
Staph 20-30           40-50

Carbapenems GNR, staph 20-30            40-50

Pharmacodynamic Goals with  Beta-
Lactams : T > MIC

Craig. Adv Studies Med. 2002;2:126-134.

β-Lactams: Optimizing Exposure

• The optimum level of exposure 
varies for different agents within 
the β-lactam class

– Approximately T > MIC of: 

• ≥ 60–70% for penicillins
• ≥ 50% for cephalosporins
• ≥ 40% for carbapenems

Concept of Clinical Impact of 
T > MIC: Carbapenems

Bacterial stasis

Maximal bactericidal effect

Mutant prevention

30%

50%

100%

Maximizing T > MIC

●  Higher dose

● Increased dosing frequency

●  Improved pharmacodynamic profile 
within class

●  Increased duration of infusion
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Enterobacter cloacae

Klebsiella pneumoniae

Escherichia coli

54.0

78.0

90.0

IMI

95.2

96

99.4

MEM

99.2

97.3

98.7

IMI

100

97.8

100

MEM

100

97.4

99.5

IMI

100

98.4

100

MEMPathogen

50% T > MIC 100% T > MIC

Carbapenem Pharmacodynamic Target 
Attainment Rates Against MYSTIC Pathogens

IMI = imipenem/cilastatin 500 mg 4 times daily; MEM = meropenem 500 mg 
4 times daily; MYSTIC = Meropenem Yearly Susceptibility Test Information Collection

30% T > MIC

Pseudomonas aeruginosa

Acinetobacter spp.

Serratia spp.

11.1

26.6

25.8

IMI

31.8

34.4

96.9

MEM

71.8

62.6

95.5

IMI 

75.1

82.4

97.1

MEM

79.9

70.1

97.1

IMI

80.6

87.4

97.1

MEMPathogen

50% T > MIC 100% T > MIC30% T > MIC

Carbapenem Pharmacodynamic Target 
Attainment Rates Against MYSTIC Pathogens

Kuti et al. Am J Health Syst Pharm. 2002;59:2209-2215.

Meropenem 1 g 3 Times Daily:
5,000-Patient Monte Carlo Simulation
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0
0.1

1

10

100

4 862
Time, h

MIC = 2 µg/mL;
60% T > MIC

MIC = 4 µg/mL;
46% T > MIC

Pharmacodynamics and the Use of
Monte Carlo Simulations

1. Determine the probability
density function of each variable

2. Simulate a large number of 
exposure – MIC scenarios

3. PK/PD outcomes can be 
summarized  as a probability 
distribution and used to 
estimate the probability of any 
given outcome

Generate Random
Pharmacokinetic
and MIC values

Calculate 
Pharmacodynamic
Parameter 
of Interest

Plot Results in a 
Probability Chart

Currently being utilized for:

• Identification of dose and interval
during drug development

• In evaluation of adequacy of drug
regimen

• Estimating susceptibility breakpoints

• Pharmaco-economic studies

Dandekar et al. Pharmacotherapy. 2003;23:998-991.

Meropenem 500 mg Administered 
as a 0.5- or 3-Hour Infusion
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m

L

0
0.1

1

10

100

4 862

MIC (4 µg/mL)

Time, h

0.5 hour

3 hour
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Meropenem 1 g or 0.5 g Administered as 
a 3 - Hour Infusion

Co
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io

n,
 m

g/
L

0
0

20

4 862
Time, h

10

30

MIC (4 mg/L)
0.5 g

1 g

Jaruratanasirikul and Sriwiriyajan. J Antimicrob Chemother. 2003;52:518-521, w

Ceftazidime Pharmacodynamics
in Relation to MIC

2 g IV over 30 min every 8 h
2 g IV loading dose then 
2 g over 7 h every 12 h
MIC Staphylococcus aureus
MIC Burkholderia cepacia
MIC P. aeruginosa 
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 m

g/
L

0
0

120

12 24204
Time, h

80

160

168

40

Continuous Infusion: Consider 
Stability Issues

● Allows maximization of T > MIC for drugs 
with a short half-life

● Generally can achieve maximization at 
reduced dosage

● Reduced dosage minimizes adverse 
events and cost

3rd Pattern of Antimicrobial Activity

0   4   8  12  16  20 24
Time (hours)
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g/
L) AUC/MIC

MIC

•  Time-dependent killing and
prolonged persistent  effects
(duration related to AUC)

• Seen with fluoroquinolone
glycopeptides, tetracyclines, 
azithromycin, streptogramins and
fluconazole

•  Goal of dosing regimen: optimize
amount of drug

•  AUC/MIC major parameter 
correlating with efficacy

AUC:MIC  - 3rd Pattern of Antimicrobial
Activity

7

MICAUC

Monte Carlo simulations

AUC/MIC

f f

f

f(t)

0 50 100 AUC/MIC  200               300C                L                G                         MOX

24-Hr AUC/MIC for Fluoroquinolones at
MIC Susceptibility Breakpoint / MIC50

Drug                      Pneumo Staph GNB

Ciprofloxacin          -/ 20          20 / 40       20 / 333

Levofloxacin 18 / 36        18 / 72        18 / 300

Moxifloxacin 24 / 96        12 / 200      12 / 200

Gatifloxacin 28/ 112        14 / 112        14 / 225

Data based on calculations from 2001 Physicians Desk Reference and 
NCCLS Document M100-S11, Jan 2001
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PK/PD Parameters versus Emergence
of Resistance

Ciprofloxacin Treated Isolates

24-Hr                               Resistance Emerged
AUC/MIC                     P. aeruginosa Other GNB

<100                                10/10  100%    2/2 100%

>100                                 2/82    5%      2/30  7%

Thomas et al. AntimicrobAgents Chemother42:521, 1998

.

Fluoroquinolone Therapy for Nosocomial Pneumonia: 
Correlation Between Drug Exposure and Clinical 

Outcome
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Data from 107 acutely ill 
patients with nosocomial RTIs 
treated with 5 different 
antibiotic regimens 
(ciprofloxacin, cefmenoxime, 
ceftazidime, ciprofloxacin plus 
piperacillin, and ceftazidime plus 
tobramycin)

Pharmacodyanmics of Vancomycin

• No concentration – dependent killing, but
prolonged persistent effects

• AUC/MIC and peak level/MIC have been the best
parameters correlating with efficacy in animal 
infection models

• In – vivo studies would support intermittent 
dosing of vancomycin

Pharmacodynamics of Linezolid

• Time-Dependent Killing
Pattern

• Modest In-Vivo PAEs
3.6-3.8 hrs with PSSP
3.7-3.9 hrs with MSSA

Pharmacodynamics of Linezolid with 
Various Strains of S. aureus

MIC          Static Dose            T>MIC
Strain                   (mg/L)       (mg/kg/day)              (%)

MSSA 6538P           2                 52                       33
MSSA 25923           4                  95                      31
MRSA 33591           1                128                       59
MRSA WI-1              2                 90                         42

1.3-2.2 Log Kill over 24 Hrs
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Pharmacodynamics of 
Quinupristin/Dalfopristin

• AUC/MIC is the PK/PD parameter that correlates 
with in-vivo efficacy for both staphylococci and
pneumococci

• Quinupristin/dalfopristin resulted in 2.5-4 logs of 
killing in 24 hrs of both staphylococci (including 
MRSA) and pneumococci

Antifungal Pharmacodynamic
Characterization

Time  Course                   Pharmacodynamic
of Activity                        Parameters

Drug Class           Killing         PAE                        Type

Triazole Static        Long                  AUC/MIC

Poliene Cidal Long                   CMAX / MIC

Flucytosine Static        Short                 T > MIC

Echinocandin Cidal Long                   CMax /MIC

Andes D Antimicrob Agents Chemotherap 2003 47: 1179 - 86

Extent and Rate of Killing

• Varies for different drugs and organisms

• Most rapid and extensive killing is observed with 
aminoglycosides, fluoroquinolones, daptomycin
then followed by the beta-lactams

• Among the beta-lactams, carbapenems have more
rapid killing than penicillins which in turn have
slightly more rapid killing than cephalosporins

.

Benefits of Faster and More 
Extensive Bacterial Killing

• Faster resolution of infection and symptoms

• Enhance possibility of eradication during therapy

• Reduce the magnitude of the PK/PD required for
efficacy

• Allows for shorter courses of therapy

.

Antibiotics Routinely Under-dosed
• Quinolones

- Ciprofloxacin – 400 mg q8h
- Levofloxacin - 750 mg/d

• Aminoglicosides
- gentamycin/tobramycin -7mg/kg/d
- amikacyn – 20 mg/kg/d

•Vancomicycin (15 mg/kg bid or more?)

•Carbapenems (q6h not q8h)

•Piperacillin/tazobactam (4.5 g q6h)

Consensus Principle Strategies to Optimize
Outcomes and Minimize  Resistance

●  Antibiotics are indicated only in bacterial  
infections
– Importance of accurate diagnosis

●  Antibiotic choices should be based on local 
susceptibility patterns

●  Maximize the reduction in bacterial load with 
the aim of bacterial eradication

●  Pharmacodynamic parameters assist appropriate 
choices of agents and dosage

Ball et al. J Antimicrob Chemother. 2002;49:31-40.
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Summary

• Pharmacodynamic parameters are major 
determinants with efficacy of anti- infective 
agents

• Pharmacodynamic parameters are impacting the 
choice, dosing, and clinical development of anti-
infective agents 

.

Resistance Prevention

● Optimize bacterial killing potential 

DEAD BUGS

(don’t mutate)

Administer Antibiotics 
at the Right Dose for 

the Appropriate 
Duration

Infectious Diseases Expert Resources

Infectious Diseases 
Specialists

Optimal 
Patient Care

Optimal 
Patient Care

Infection 
Control 
Professionals

Healthcare 
Epidemiologists

Clinical
Pharmacists Clinical 

Pharmacologist

Surgical Infection
Experts

Clinical
Microbiologists

Relationship between antibiotic use, resistance,
treatment failure and healthcare burden

Increase in
antibiotic use Increase in

resistant strains

Ineffective empiric
therapy
• increased 

morbidity
• more antibiotics

Increased hospitalisation
• more antibiotics

Increased 
use of 
healthcare 
resources

Limited treatment   
alternatives
• more antibiotics
● increased mortality

45%
20%PK/PD ?

Half Life?
Empiric ? AUC/MIC ?

Time
above MIC ?

THANK YOU Ladies and Gentlemen

?!?

Vd? Clearance?
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Question 1

What is the pattern of antimicrobial activity for
aminoglycosides and fluoroquinolones ?

0

Cmax:MIC
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tr

at
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n

Time, h

MIC

Concentration-dependent 
killing and prolonged 
persistent effect 

Question 2

What is the goal of therapy with aminoglycosides and 
fluoroquinolones?

Maximize concentration:  24 hr AUC/MIC and peak/MIC 

0

AUC:MIC
Cmax: MIC

Co
nc

en
tr

at
io

n

Time, h

MIC

AUC = area under the concentration-time curve; 
Cmax = maximum plasma concentration.

Once-Daily Dosing 
of Aminoglycosides –

significant improvement over 
multiple daily dosing for clinical
efficacy in 5 of 7 meta-analyses 

Maximize concentration:  24 hr AUC/MIC 
and Peak/MIC

Question 3

What is the pattern of antimicrobial activity for 
β-lactam ?

0
T > MIC

Co
nc

en
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io

n

Time, h

MIC

Time-dependent killing  and 
minimal or no persistent 
effects
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Question 4

What is the goal of therapy with β-lactamines?

0
T > MIC

Co
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n

Time, h

MIC

Maximizing T > MIC
●  Higher dose
● Increased dosing frequency
●  Improved pharmacodynamic

profile within class
●  Increased duration of infusion

Question 5 

What is the pattern of antimicrobial activity for
glycopeptides, tetracyclines, azithromycin,
streptogramins and fluconazole ?

0

AUC:MIC
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Time, h

MIC

Time-dependent killing and 
prolonged persistent effects 
(duration related to AUC)

AUC/MIC Major Parameter Correlating 
with Efficacy

Question 6

What is the goal of therapy for glycopeptides, 
tetracyclines, azithromycin, streptogramins and 
fluconazole ?

0

AUC:MIC
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n

Time, h

MIC

Goal of dosing regimen: 
optimize amount of drug
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Question 7

What are the factors associated with severity of 
abdominal infections?

A. Patient-related severity factors (Grade D)

Older age, comorbidities, immunological compromise, undernutrition, an 
organ failures are independently associated with an adverse outcome 
(mortality). Institutionalisation and/or previous anti-microbial therapy 
are probably of adverse prognostic significance but have not been 
evaluated.

The Acute Physiology And Chronic Health Evaluation score II (APACHE 
II) and the Mannheim Peritonitis Index (MPI) provide values that are
relevant for stratifying patients into subsets of similar disease 
severity. Furthermore, they predict overall mortality.

The Simplified Acute Severity Score (SAPS) has not been evaluated in 
abdominal infections.

B. Severity factors related to the mode of
contamination (Grade C)

Presence of faeces in the peritoneal fluid is associated with greater
severity (mortality). 

Penetrating wounds of the gastrointestinal tract, perforation of the 
colon, extensive lesions, and lesions at other sites are independently 
associated with increased severity (postoperative infection).

C. Severity factors associated with the 
nature of the micro-organism

The pathogenic role of Escherichia coli and anaerobes observed in   
clinical practice confirms experimental data. 

Although several studies suggest that presence of enterococci may be
independently associated with postoperative infection, there is no 
compelling proof of an effect on mortality (Grade D).

D. Management-related severity factors 
(Grade D)

Longer time to surgery, specific surgical conditions, and the quality of
the surgical procedure deserve consideration, despite the absence of  
evaluations. 

Inappropriate first-line antimicrobial therapy is independently
associated  with increased severity (post-operative infection).

Question 8

How useful are microbiological studies for the 
diagnosis, treatment, and monitoring of treatment ?
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A.  Bacteriological epidemiology of abdominal
infections

The species recovered from patients with community-acquired peritonitis 
are digestive tract commensals that colonize the peritoneal fluid. 
Peritoneal fluid specimens usually contain multiple organisms: about two to 
four different species per specimen.
The most commonly recovered micro-organisms are as follows: among 
aerobes or aerotolerant anaerobes, E. coli (605'o to 70%) and 
Enterococcus spp (10% to 30%); among obligate anaerobes, members of the 
Bacteroides genus (with a marked predominance of the Bacteroides fragilis
species, found in 20% to 45% of cultures) and members of the Clostridium
genus (5% to 20%).
The other bacteria are Gram-negative rods belonging to the Klebsiella
(10% to 20%), Enterobacter, and Proteus (5% to 10%) genera; Pseudomonas 
aeruginosa (10% to 20%); and Gram-positive cocci of the Staphylococcus, 
Streptococcus, and Peptostreptococcus genera. Candida albicans is found 
in 3% to 5% of cases.
Aerobic bacteria, most notably E. coli, act in synergy with obligate 
anaerobes in the pathogenesis of peritonitis.The flora differs between 
peritonitis related to supracolic and infracolic lesions.

B.Bacteriological studies

One or two pairs of blood specimens should be taken for culturing on 
aerobic and anaerobic media prior to initiation of antimicrobials 
(Grade E).

Collection of peritoneal fuid specimens (Grade D) should be 
performed under conditions that ensure survival of anaerobes: 
limited contact with air and immediate transport to the laboratory, 
at room temperature. 

Aerobes, obligate anaerobes, and Candida should be looked for. 

Antimicrobial susceptibility testing of predominant species is 
recommended (Grade A).

C. How helpful are microbiological studies?

Microbiological studies are of little assistance for diagnosing peritonitis.

However, presence of some micro-organisms (Candida, Enterococcus) in 
the peritoneal fluid and positive results of blood cultures can suggest a 
higher risk of severe outcomes. 

Furthermore, postoperative infectious complications may be significantly 
more common in patients whose microbiological studies show strains that 
are resistant to the antimicrobials used as first-line treatment.

The panel recommends the following microbiological studies:
- peritoneal fluid cultures to allow adjustment of the antimicrobial 

regimen according to the results of susceptibility testing on recovered
organisms (Grade D);

How helpful are microbiological studies ? (cont)

-blood cultures in all situations; these cultures are indispensable, at 
least in the more serious forms (Grade E).

During the course of peritonitis, nothing is to be gained from culturing 
the drainage fluid. Conversely, in patients with a secondary 
deterioration in their condition, the panel recommends culturing
specimens obtained by aspiration of collections under radiological 
guidance (Grade D).

From a public-health viewpoint, monitoring resistance profiles is a 
second reason for performing bacteriological studies in patients with 
community-acquired peritonitis.

Question 9 

What surgical modalities are available for abdominal 
infection ?

Surgery is the mainstay of the management of abdominal 
infection. 

- Surgery should take place as early as possible and should 
remove the  source of the inoculum.

- Preoperative preparation of the patient involves correction of
the main humoral disorders (serum potassium abnormalities in
particular) and hemodynamic disturbances (volume
replacement, vasopressors). 

Surgery should never be delayed by more than a few hours;
prompt surgery is particularly important in patients with 
persistent shock despite intensive care (Grade D).
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Either laparotomy or laparoscopy is used, according to the 
current health problem, underlying conditions, and experience of
the surgeon. 

No controlled prospective studies of adequate quality have found
evidence that either of these approaches is superior over the 
other in patients with abdominal infections

The main indications for laparoscopy as the initial approach are
perforation of a duodenal ulcer and peritonitis related to 
appendicitis

For laparotomy in adults, a long midline incision should be 
performed. 

In children, elective approaches are used in most cases.

Specimens for microbiological studies should be collected 
routinely. Then, the entire peritoneal cavity should be explored.

When digestive tract perforation and/or necrosis is found, 
immediate removal of the abnormal area is recommended, 
although some lesions may warrant a more conservative procedure

The management after bowel resection is not well standardized 
(Grade E): the high risk of dehiscence of a suture or anastomosis
in a septic environment often prompts surgeons to prefer 
ostomies, particularly when surgery is performed late or when 
there is persistent shock.

In patients with appendicular lesions, appendectomy is performed 
as a rule, although simple drainage is used occasionally in patients 
with walled-off peritonitis; in children, laparoscopy may be the 
best approach

In patients with peritonitis related to diverticular disease of 
the sigmoid colon, several procedures can be used: resection 
without anastomosis; resection with protected anastomosis; 
suture of the perforation, if needed with protection; or 
exteriorisation of the perforation (Grade E). 

The choice of the method depends mainly on local anatomic 
conditions.

In patients with colonic perforation related to a tumour, the 
usual procedure is immediate resection of the tumour and 
perforated area without anastomosis

Trauma-related perforation of the colon and/or rectum requires, 
according to the extent of the lesion either protected suturing 
or segmental colectomy without anastomosis.

Suturing or single-step resection and anastomosis can be 
considered only when surgery is needed in a patient with 
iatrogenic perforation during colonoscopy after colonic 
preparation.

Colonic perforation related to vascular disease requires excision 
of a bowel segment, without anastomosis. The length of bowel 
removed is determined according to the size of the ischaemic
area.

Perforation of a duodenal ulcer should be treated by simple 
suturing, which can be performed by laparoscopy. In 
perforation of a gastric ulcer, excision of the ulcer should be 
performed also.

Excision of the stomach is required in patients with gastric 
perforation related to a tumour.

When the lesion is in the small bowel, single-step resection 
and anastomosis is warranted if surgery is performed 
promptly in a patient who is in good general condition and has 
no specific risk factors. A double ostomy is generally needed 
when the time to surgery exceeds 12 hours or the patient is 
in shock (Grade E).
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Biliary peritonitis should lead to cholecystectomy, if needed 
with external biliary drainage. All forms of bile tract-to-
digestive tract anastomosis should be avoided in a septic 
environment (Grade E).

Whether drainage is beneficial remains 
controversial, and no recent studies have evaluated 
the usefulness of routine drainage in patients with 
generalized peritonitis. 

Based on the rules of good clinical practice, the following can 
be recommended (Grade E):

-in purulent peritonitis with surgery within the first 12 hours, 
no drainage or simple drainage in contact with the treated 
causative lesion, particularly when there is reason to fear 
postoperative development of a fistula;

-in stercoral peritonitis and purulent peritonitis with a long 
time to surgery, routine drainage of the subphrenic areas, 
lateral gutters, and Douglas pouch is still used by a few groups
of surgeons but has not been proved effective; not 
recommended formally as a rule of good clinical practice.

Conventional closure in layers is the rule, and addition of full-
thickness stitches remains debated. Laparostomy is not 
indicated in patients with community-acquired peritonitis.

Question 10. 

What levels of proof and clinical trial data 
are available on antimicrobial therapy for 
abdominal infections ? 

Analysis of level II and III trials (n = 75)
These studies investigated ureidopenicillins, third-generation 
cephalosporins, cefamycins, oxacephems, monobactams, and 
fluoroquinolones, in addition to the compounds studied in level I 
trials.
Analysis of data from level II and III trials does not alter the
conclusions above and provides no information on the possible role 
for the other compounds.

In conclusion, the clinical efficacy of antibiotherapy in intra-
abdominal infections does not necessarily denote microbiological
efficacy. An increase in disease severity may need to be factored 
into the choice of antibiotic regimen. Available information does 
not seem to identify a given antibiotic regimen as a reference 
standard for the management of abdominal infections

Question 11

Empiric antibiotherapy for abdominal 
infections: differences according to the site?

Single-drug therapy or multiple-drug therapy?

Should clinical severity influence the choice of 
antibiotics?
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Empiric antibiotherapy is started as soon as the diagnosis of 
abdominal infection is made.

Bacteria that should be considered routinely are enterobacteria, 
particularly E. coli, and anaerobes, particularly B. fragilis (Grade 
A). These bacteria are the main causes of early death and of 
residual abscesses.
Enterococci are recovered in 10% to 30% of patients with 
community-acquired peritonitis. Although the role for enterococci
in postoperative infectious complications is well established, there 
is no consensus about the need to consider this organism when 
choosing the initial antibiotic regimen (Grade E).

Recovery of Pseudomonas aeruginosa has been reported in several 
studies of abdominal infections. The possible presence of this 
organism should be considered only in specific situations.

Selection according to the site
Bacteriological differences across sites, particularly between 
supracolic and infracolic peritonitis, are not sufficiently 
marked, even in terms of the size of the inoculum, to influence 
the choice of antibiotics.

One antibiotic or several?
Theoretical advantages associated with use of two or more 
antibiotics are listed below.

Broader spectrum
The issue is not whether single-drug or combination-drug 
therapy is best but rather how well the spectrum of the drug 
or drugs used covers the organisms involved

Preventing the development of resistance of 
some micro-organisms

Combinations of antibiotics can be used to prevent the 
emergence of resistant strains within the focus of infection; on
the other hand, combinations may contribute to increase the 
selection pressure placed on the commensal flora

When identifying regimens that meet these criteria, the following 
should be considered:  of resistance among bacterial species usually 
found in patients with community-acquired peritonitis; 
risk of emergence of strains with resistance to fluoroquinolones used 
as single-drug therapy; absence of direct information on the 
susceptibility of bacteria recovered from peritonitis fluid; and
fragmentary nature of available studies. Regimens that meet the 
above-mentioned criteria include:

Amoxicillin/ clavulanic acid + gentamicin or tobramycin (Grade B) 
Ticarcillin/clavulanic acid + gentamicin or tobramycin (Grade B) 
Cefoxitin (Grade A) 
Cefotaxime ou ceftriaxone + imidazole derivative (Grade A) 
Aminoglycoside + imidazole derivative (Grade A) 
Cefepime + imidazole derivative (Grade B) 
Piperacillin / tazocillin (Grade B), in severe forms only 
Imipenem (Grade A), in nosocomial peritonitis only. (nosocomial is not 
community-acquired)

The following should be considered when designing treatment regimens:

-The panel recommends separate selection of antibiotics used for 
prophylaxis and of antimicrobials used as curative treatment (Grade E). 

-Addition to some regimens of an aminoglycoside with the goal of 
optimising the treatment by obtaining a synergistic effect can be 
considered in patients with severity criteria (Grade D).

-In patients with valvular disease, prophylaxis of infectious endocarditis
caused by enterococci and/or streptococci is imperative.

- Administration modalities (dosages, dosing times) must be selected 
according to pharmacodynamic constraints (Grade A).

Should clinical severity influence the choice of 
the empiric antibiotherapy?

In situations that carry a high risk of death, antibiotherapy must 
meet two criteria: the regimen must provide optimal bactericidal
efficacy, and the spectrum of the regimen must cover all the 
organisms that might be present. There are no clinical data 
confirming that these criteria are useful in patients with community-
acquired peritonitis. Published studies have not provided compelling 
data in favour of intensified probabilistic antibiotherapy; however, 
this strategy seems reasonable in situations associated with a high 
risk of death. In patients with community-acquired peritonitis, the 
regimens "amoxicillin/ clavulanic acid+ gentamicin", "ticarcillin/ 
clavulanic acid + gentamicin", cefoxitin", "cefotaxime or ceftriaxone + 
imidazole derivative", and "gentamicin + imidazole derivative" (only in 
patients allergic to beta-lactams) should be considered inadequate 
only in clinical situations that carry a high risk of death (Grade D).
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Should clinical severity influence the choice of 
the empiric antibiotherapy?

In these situations, disease related to P. aeruginosa, Enterobacter, 
other resistant Enterobacteriaceae, or nonfermenting Gram-negative 
rods, although rare, should be considered, most notably in patients at 
risk for changes in gastrointestinal tract bacterial ecology 
(institutionalisation, previous anti-microbial therapy) (Grade D). 

For all these regimens, the need for continued treatment should be 
reappraised based on the clinical course and on the results of 
bacterial cultures and identification tests (Grade E). 

Question 12 
How should the treatment of 
peritonitis be monitored?

In patients with a favourable course

Few clinical studies with a good level of proof provide 
information of assistance for answering this question. 
Clinical experience and "medical cornmon sense" are used 
to evaluate how well the patient tolerates the treatment, 
to look for persistent infection, and to confirm that full 
recovery has occurred.

The same clinical parameters are monitored in the 
intensive care unit. 
Weaning from artificial ventilation and discontinuation of 
vasopressors are indicators of a favourable course. 

Simple laboratory tests should be done to monitor any 
changes in organ failures during the first few days. 

Isolated leucocytosis is not specific for persistent sepsis. 

Drainage fluid cultures, tests for inflammation, and 
abdominal imaging studies are not necessary 

How long should antibiotics be given and what criteria should be
used to decide discontnuation?

The duration of antibiotherapy depends on the time from peritoneal 
contamination to surgery, on the severity of organ lesions, on the nature 
of the peritoneal effusion, on the initial clinical severity, and on whether 
immunodepression is present. The durations below are suggested as 
examples, and decisions should be made on a case-by-case basis.
- penetrating abdominal wounds with a breach in the gastrointestinal 
tract treated surgically within 12 hours of the injury: 24 hours (Grade 
A). 
- localized peritonitis, perforated gastric or duodenal ulcer: 48 hours 
(Grade A).
- generalized peritonitis with prompt surgical treatment: five days 
(Grade D).
- generalized stercoral peritonitis or generalized peritonitis seen late 
regardless of the location: seven to ten days (Grade D).

In patients with delayed deterioration

Abdominal or extra-abdominal manifestations (respiratory, 
haemodynamic, metabolic, psychiatric ...), fever, and/or 
leucocytosis that are not explained and persist beyond the 
scheduled duration of antibiotherapy suggest intra-abdominal 
sepsis and invite an appraisal of the need for an additional 
therapeutic procedure.

Medical imaging studies are useful for determining whether 
an additional procedure is needed. They rarely contribute to 
the diagnosis when performed before the fourth 
postoperative day.
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Advantages of ultrasonography include wide availability, 
absence of adverse effects, and the possibility of repeating 
the investigation if needed. The results are inconsistent, and 
there are many limitations to this technique. Nevertheless, 
ultrasonography has good sensitivity for detecting subphrenic
abscesses and biliary complications. A normal result does not 
rule out an abdominal complication (Grade B).

Computed tomography (CT) has several disadvantages: the 
patient is exposed to radiation and must be taken to a 
radiology room, and the investigation is sensitive only if 
performed after injection of an iodinated contrast agent. CT 
contributes to the detection of extra-abdominal foci of 
infection (Grade A).

Ultrasonography or CT can be used to guide percutaneous
drainage of fluid collection. CT is more accurate than 
ultrasonography and, consequently, is more helpful for 
difficult locations (Grade D).

Percutaneous drainage should induce a rapid and marked 
clinical improvement, and presence of an abscess does not 
rule out a progressive lesion. Progressive lesions usually 
require surgery.

When there is no evidence of extra-abdominal infection, 
persistent organ failure, or sepsis, a repeat surgical 
procedure should be considered even in patients with normal 
CT findings (Grade D)

A midline and very long incision should be performed to allow 
exploration of the entire abdominal cavity. No digestive 
tract sutures or anastomoses should be performed at the 
infracolic level, where ostomies should be preferred after 
removal of the causative lesion. 
At the supracolic level, contact drainage is used to avoid 
development of a fistula; extensive drainage of dependent 
areas of the abdominal cavity and of both lateral gutters is 
performed routinely.
Prolonged antibiotherapy should be given, with no 

antibiotic-free interval. 
The antibiotics should be selected based on the 
microbiological data 

• Broad spectrum ( G+, G-, anaerobes):
Stable to most plasmidic and chromosomal β-lactamases
including ESBL and AmpC (Cephalosporinases)
- G+ : ERTA≈MERO > (2-8x) IMIP (Enterobacteriaceae)
(MIC90 ≤ 1µg/ml)
- G- : IMIP (x2-4) > ERTA≈MERO
- Anaerobes : MERO ≥ IMI ≥ ERTA

• Poor activity against: P.aeruginosa, Acinetbacter spp.,
S. maltophilia, Enterococi, MRSA, PRSP

Ertapenem: spectrum of activity

Ertapenem: pharmacokinetics

?6-4210-40[CSF] 
(%[serum])

Renal
(80%,40-45% active)

Renal
(65-75% active)

Renal
(20% active)

Elimination 
route

85 -94< 2015 -25%protein 
binding

70 -85
145 – 175

25 -35
55

40
70

Peak serum
[ ] (µg/ml)
-0.5 g IV
- 1.0 g IV

3.8 – 4.411Half-life (h)

ErtapenemMeropenemImipenemPropertis
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ION TĂNĂSESCU 
1875 – 1954 

Creator de şcoală chirurgicală la Iaşi 

S-a născut la 1 septembrie 1875 la Fălticeni. Primele clase de 
liceu le urmează la Fălticeni, apoi vine la Iaşi la „Institutele Unite”, 
unde îşi ia bacalaureatul în 1896. 

Între 1896 şi 1902 studiază medicina la Iaşi. La sfârşitul 
facultăţii îşi ia doctoratul cu teza „Consideraţiuni generale asupra 
hidrocelului şi tratamentului său”. 

În 1903 pleacă la Paris unde frecventează clinicile chirurgicale 
ale profesorilor Hartmann, Tuffier şi Poirier. Lucrează efectiv în 
Laboratorul de Anatomie condus de marele anatomist Poirier. Prin 
aptitudinile sale şi munca asiduă este repede remarcat şi i se dă sarcina 
să prepare piesele de disecţie pe care profesorul făcea demonstraţiile la 
curs. 

În această perioadă publică o serie de lucrări de anatomie din 
care se constată calităţile sale de cercetător minuţios şi dorinţa de a elucida o serie de aspecte mai 
puţin cunoscute. Printre aceste lucrări remarcabile cităm: „studiul despre arterele simpaticului”, 
bazat pe analiza a 140 piese de disecţie şi „un studiu despre limfaticele articulaţiilor”. În aceste 
lucrări se constată tehnica anatomică perfectă, minuţiozitatea observaţiilor, claritatea şi precizia 
expunerii, calităţi care vor constitui caracteristicile sale didactice şi profesionale de chirurg.  

La plecarea sa de la Paris, Poirier îi dă un certificat foarte elogios, pe care îl încheie astfel: 
„În cursul carierei mele am întâlnit puţini elevi aşa de bine dotaţi ca domnul Tănăsescu”. 

Reîntors în ţară în 1907, este numit asistent la Clinica chirurgicală condusă de Leon Sculy. 
Trece examenul de docenţă şi concursul de profesor-agregat, în urma cărora ajunge profesor la 
Catedra de Anatomie. 

În 1912, în urma plecării la Bucureşti a profesorului Ernest Juvara, este numit profesor de 
Anatomie topografică şi clinică chirurgicală.  

În 1913, după scizura acestei catedre, rămâne profesor la Clinica a II-a Chirurgie, care va 
deveni ulterior Clinica I Chirurgie, post pe care îl deţine până în 1940, când este pensionat. 

În 1933, printr-o neobosită stăruinţă reuşeşte să finalizeze noul şi modernul Palat al 
Clinicilor Chirurgicale la Spitalul „Sf. Spiridon”, în care se mută Clinica a II-a Chirurgicală 
Semiologică, care era, la acea vreme, una din cele mai moderne clinici chirurgicale din ţară. 

Între 1930-1935 a fost decan al Facultăţii de Medicină din Iaşi, iar în 1938 a fost ales rector 
al Universităţii din Iaşi. 

Are o activitate publicistică foarte bogată; este ales membru în diferite societăţi academice 
din ţară şi din străinătate. A fost membru titular al Academiei Române, preşedinte al Societăţii de 
Medici şi Naturalişti din Iaşi în 1914 şi 1920, membru al Societăţii de Chirurgie din Paris din 1929, 
membru asociat al Academiei de Chirurgie din Paris din 1935 şi membru al Societăţii Internaţionale 
de Chirurgie.  

A participat la diferite congrese naţionale şi internaţionale, unde a prezentat rapoarte şi 
comunicări.  

Dotat cu o putere de muncă neîntrecută şi cu un simţ al datoriei impecabil, nu lipsea 
niciodată de la serviciu, unde venea la o oră foarte matinală. 

Lecţiile sale de anatomie, disciplină descriptivă considerată aridă, erau foarte concise; prin 
claritatea expunerilor sale şi logica înlănţuirii diferitelor noţiuni pe care le raporta imediat la o 
chestiune de patologie sau de tehnică chirurgicală, profesorul Ion Tănăsescu reuşea să predea un 
curs din cele mai atrăgătoare, plin de viaţă prin aplicaţiile practice pe care le remarca la fiecare 
detaliu. 
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Ca profesor de Clinică Chirurgicală, examinarea bolnavilor pe care o făcea la vizită sau la 
curs, era de un didacticism clasic magistral. Felul în care reţinea şi sublinia anumite detalii din 
anamneză, cum scotea în evidenţă din examenul fizic anumite trăsături caracteristice ale bolii, 
interpretarea acestora, discuţiile asupra diagnosticului pozitiv şi diferenţial erau de o argumentarea 
atât de logică încât nu lăsau nici un dubiu asupra diagnosticului. 

Pregătirea anatomică solidă se remarca nu numai în cursurile de Clinică Chirurgicală, ci mai 
ales în sala de operaţie. Maniera sa de lucru era simplă, fără nici un gest spectacular. Diferiţii timpi 
operatori se succedau într-o ordine perfectă, fără a se neglija cel mai mic detaliu, cu o hemostază 
perfectă şi un respect al ţesuturilor deosebit. Fiecare timp operator putea să se constituie într-o 
planşă demonstrativă. Executa operaţiile cu un calm desăvârşit, fără grabă sau semne de enervare 
chiar în situaţiile dificile. Abilitatea sa chirurgicală se remarca, mai ales, în operaţiile pentru cancer 
uterin, în limfadenectomiile neoplazice, în intervenţiile pe căile biliare, tiroidectomii, operaţii în 
care excela. 

Profesorul Ion Tănăsescu iubea bolnavii pe care îi îngrijea cu devotament. Sub aparenţa de 
atitudine rece şi distantă ascundea o mare sensibilitate.  

Spirit integru, sobru, foarte ordonat şi exigent, profesorul I. Tănăsescu a creat o şcoală de 
anatomie cu urmaşi care au devenit celebri (I. Nubert, I. Iancu, I. Repciuc şi N. Barbilian) şi o 
şcoală de chirurgie remarcabilă (Vl. Buţureanu, N. Costinescu, V. Dobrovici). 

S-a stins din viaţă la 25 ianuarie 1954, la Bucureşti. 
 

E. Târcoveanu 
 



Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2005, Vol. 1, Nr. 1 [ISSN 1584 – 934      

                                                                                             151

RADIOFREQUENCY ABLATION FOR CANCER 
L.M. Ellis, S.A. Curley, K.K. Tanabe, Springer Verlag, 2004, ISBN 0-387-95564-X 
 

Technologic advances have provided new 
methods for the surgical treatment of malignant tumors. 
This minor revolution in surgical therapy began with 
the widespread use of laparoscopy for the diagnosis 
and treatment of various abdominal malignancies. 
More recently, radiofrequency ablation (RFA) has been 
used to treat malignant disease in the liver. Although 
prior ablative therapies such as cryotherapy or ethanol 
injection have been used for malignant liver tumors, 
the complication rates have been moderately high and 
efficacy has been suboptimal. There has been a great 
deal of enthusiasm for the increased use of RFA not 
only for liver tumors but also for tumors in other 
locations. It is well estabilished that the complication 
rate associated with RFA for tumors in various 
anatomic locations is relatively low. Specifically, when 
compared to cryoablation of liver tumors, RFA of liver 
tumors is asssociated with reduced morbidity. 
However, RFA is not yet in widespread use for 
malignant disease, and the long-term outcome of this 

treatment modality has yet to be determined. 
This book on RFA for cancer addresses mainly hepatic tumors. The use of RFA for 

malignant liver neoplasms is approved by the Food and Drug Administration (FDA) and is now 
becoming more widespread throughout the world. It is important to point out that the indications for 
the use of RFA for liver tumors vary among treating physicians. The gold standard for the treatment 
of malignant liver tumors remains resection until such time as long-term follow-up of patients 
treated with RFA demonstrates equivalent or better results with respect to survival, morbidity, and 
quality of life. The use of RFA for malignant hepatic tumors has increased the number of patients 
who are now surgical candidates because RFA can be used in combination with hepatic resection 
for bilobar tumors that would otherwise be deemed unresectable. Experienced oncologists recognize 
that highly aggressive tumors are infrequently affected by surgical therapy. Therefore, the addition 
of chemotherapy to RFA of malignant hepat ic tumors is a natural strategy to explore, and this topic 
is carefully considered in this book. With the relatively low complication rate associated with RFA, 
surgeons now have the option of “debulking” hepatic tumors. 

Recognizing that RFA can produce complete thermal tumor necrosis and is associated with 
relatively low complication rates, clinicians have investigated the use of RFA for benign and 
malignant tumors at others anatomic sites. Although one might anticipate that the complication rate 
for RFA of pulmonary and thyroid tumors would be high, initial experience suggests that  RFA for 
lesions in these sites is feasible. The results reported in this book are in a highly selective group of 
patients studied on clinical protocols. 

Lastly, it is critically important to understand the role of radiographic imaging in directing 
and monitoring the ablative process. It is also necessary for radiologists and oncologists to 
understand the radiographic changes associated with successful ablation versus recurrent disease the 
use of radiographic imaging for RFA is covered in a separate section in this book. 

Furthemore, some of the data may be difficult to interpret because RFA equipment 
continues to evolve; more powerful and larger arrays are continually being developed.  
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RECENZIE 
„Chirurgia ficatului” 

Irinel Popescu (sub redacţia) 
Ed. Universitară „Carol Davila” Bucureşti, 2004, ISBN 973-7918-58-4 

 
 În 2004, la Editura Universitară „Carol Davila” 
Bucureşti a apărut tratatul intitulat „Chirurgia ficatului”, 
în două volume, sub redacţia prof. dr. Irinel Popescu, 
viitorul preşedinte al Societăţii Române de Chirurgie, 
„părintele” chirurgiei de transplant hepatic din România.  
 Pe parcursul a peste 1200 de pagini, tratatul, bine 
structurat în 51 capitole, reuneşte o largă colaborare 
naţională şi internaţională (49 de autori), pune la 
dispoziţia specialiştilor cele mai noi date de chirurgie 
hepatică şi constituie prima lucrare complexă de acest tip 
din publicistica medicală românească.  

Tratatul este prefaţat de celebrul profesor Thomas 
E. Starzl, de profesorul B. Launois şi de prof. dr. I. 
Popescu, care are principala contribuţie în apariţia acestei 
monografii. 

După istoricul chirurgiei hepatice, în care se 
menţionează şi contribuţia şcolii româneşti de chirurgie, 
se prezintă anatomia ficatului (B. Voiculescu) şi cele mai 
noi date privind histologia moleculară a ficatului şi căilor 
biliare şi histofiziologia moleculară semnate de acad. 

prof. dr. Laurenţiu Popescu. 
Capitolele 5 şi 6 abordează anatomia patologică şi, mai ales, regenerarea hepatică (I. 

Popescu). 
Explorarea funcţională hepatică, puncţia-biopsie hepatică şi endoscopia digestivă sunt 

urmate de un capitol consistent referitor la explorările imagistice, conceput de recunoscutul 
specialist în domeniu, prof. dr. Şerban Georgescu. 

Toate aceste capitole de început ale primului volum, care acoperă deja 300 de pagini, scot în 
evidenţă experienţa deosebită în acest domeniu a Institutului Clinic Fundeni. 

Traumatismele ficatului (S. Ciurea), chistul hidatic hepatic (D. Sabău) şi abcesele hepatice 
(S. Ciurea) sunt prezentate în capitole distincte. 

Tumorile hepatice benigne şi tumorile maligne primare ale ficatului sunt descrise în detaliu, 
cu cele mai recente date, fiind privite prin bogata experienţă personală a prof. dr. Irinel Popescu. 

J.-C. Weber, de la Centrul de Chirurgie Viscerală şi Transplant din Strasbourg prezintă 
strategia şi opţiunile terapeutice în tratamentul metastazelor hepatice ale cancerelor colo-rectale. Nu 
sunt omise nici metastazele hepatice ale cancerelor non colo-rectale (S. Ciurea). 

Următoarele capitole abordează carcinomul hepatocelular (Adina Croitoru), chimioterapia 
intraarterială hepatică (L. Vlad), radioterapia în tratamentul tumorilor maligne hepatice (Rodica 
Anghel).  

Primul volum se încheie cu prezentarea cancerului veziculei biliare şi a cancerului căii 
biliare principale proximale (M. Ionescu) şi a unor boli hepatice rare de interes chirurgical (C. 
Vasilescu). 

Volumul al doilea începe cu trei capitole importante referitoare la rezecţia hepatică (I. 
Popescu), abordul laparoscopic în chirurgia hepatică (N. K. Angele) şi rezecţiile hepatice 
extraglissoniene (I. Câmpeanu). Chirurgia hipertensiunii portale este prezentată de Ş. Bancu. 

Meritul tratatului constă şi în abordarea unor subiecte de graniţă în chirurgia hepatică, 
semnate de specialişti de renume: hepatitele virale (A. Streinu-Cercel), ciroza hepatică, ascita şi 
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peritonita bacteriană spontană, encefalopatia portală, sindromul hepato-renal (C. Gheorghe, Liliana 
Gheorghe), sindromul hepato-pulmonar, aspectele particulare legate de deficienţa de α1-antitripsină, 
hemocromatoza ereditară şi boala Wilson (T. Şt. Marinescu). 

Un capitol deosebit de important de hepatologie pediatrică este semnat de prof. dr. Evelina 
Moraru de la UMF Iaşi. 

Tratatul se încheie cu cel mai atractiv subiect al chirurgiei ficatului, transplantul hepatic 
care, după cum afirma Th. Starzl, „este cel mai complex procedeu chirurgical care a fost efectuat 
vreodată”. Redactorul însuşi prezintă detaliat aspectele generale de ordin organizatoric şi 
deontologic ale acestei complexe intervenţii. Problemele imunologice, de anestezie şi terapie 
intensivă sunt amplu dezbătute. Sunt descrise variatele posibilităţi şi rezolvări ale transplantului 
hepatic, cu grefă de la cadavru sau de la donor viu, transplantul hepatic „în domino”, cel cu ficat 
redus sau împărţit, transplantul hepatic pediatric, precum şi perspectivele xenotransplantului hepatic 
la om. 

Tratatul, bazat pe o bogată experienţă românească şi internaţională şi pe studiul unei 
bibliografii recente, deşi voluminos, este uşor de parcurs datorită stilului concis, ordonat şi clar şi 
tehnoredactării moderne. Iconografia foarte bogată, cu foarte multe policromii, conferă lucrării un 
caracter academic. Condiţia grafică excelentă face cinste editurii care a tipărit acest tratat.  

Monografia se adresează în primul rând chirurgilor generalişti şi, în mod particular, celor 
care vor să se specializeze în chirurgia ficatului; ea se adresează, însă, şi hepatologilor, 
imunologilor, imagiştilor, specialiştilor în anestezie şi terapie intensivă, tuturor celor interesaţi de 
afecţiunile hepatice cu indicaţie chirurgicală. 

Apariţia acestui magistral tratat, cel mai complet şi actualizat din literatura românească, 
reprezintă un eveniment editorial deosebit, iar redactorul, cunoscut pentru înaltul său 
profesionalism, pentru pasiunea şi perseverenţa pe care le pune în tot ceea ce realizează, face parte 
din rara categorie a acelor oameni care constituie fermentul şi motorul mersului înainte. 

 
 

Prof. dr. Eugen Târcoveanu 
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TEHNICI CHIRURGICALE 
E. Târcoveanu, Ed. Polirom, Iaşi, 2003 

 
Pregătirea unui medic chirurg e o sarcină dificilă, 

complexă şi multidisciplinară. Rezidenţiatul reprezintă o formă 
reuşită de îmbinare a pregătirii teoretice şi practice într-o şcoală 
chirurgicală, de la un chirurg cu experienţă, dar şi prin 
documentare permanentă. Din acest punct de vedere apariţia 
monografiei „Tehnici chirurgicale” a distinsului profesor ieşean 
Eugen Târcoveanu reprezintă un eveniment medical de excepţie.  

Lucrarea este dedicată „rezidenţilor, care au îmbrăţişat 
arta chirurgiei”. Referentul ştiinţific al cărţii a fost regretatul 
profesor Sergiu Duca, iar prefaţa este  scrisă de Jan Lerut, 
profesor de chirurgie din Spitalul Universitar „St. Luc” din 
Bruxelles. 

Cartea cuprinde introducerea şi 37 capitole, expuse pe 484 
pagini. 

Din motive didactice, elucidarea fiecărei tehnici cuprinde 
15 puncte: definiţie, istoric, anatomie, obiective şi principii, indicaţii şi contraindicaţii, pregătirea 
preoperatorie, anestezie, instrumentar, dispozitivul operator, tehnica operatorie, variante tehnice, 
accidente şi incidente intraoperatorii, îngrijiri şi complicaţii postoperatorii, sechele, rezultate şi 
prognostic. Aceasta a permis prezentarea laconică, dar completă a celor 37 capitole cu diverse 
afecţiuni chirurgicale. 

Autorul completează textul cu o iconografie de calitate pentru explicarea unor procedee şi 
manevre tehnice, care, deşi schematice, cuprind timpii principali ai actului operator. Este salutabilă 
şi, în acest sens este un pionierat, prezentarea atât a tehnicilor clasice de tratament, cât şi a celor 
laparoscopice, element novator în monografiile de specialitate. 

Textul, scris într-un limbaj impecabil, cu trimiteri la autori şi lucrări moderne, face 
monografia accesibilă şi uşor de parcurs. 

Tehnicile chirurgicale propuse rezidenţilor sunt de actualitate, reprezentând palmaresul 
chirurgical la zi.  

La sfârşitul lucrării este prezentată „Proba clinică de concurs în chirurgie”, element esenţial 
în pregătirea chirurgului, acest capitol a cuprins toate etapele unui examen chirurgical, care poate fi 
aplicat la oricare caz clinic.  

Bibliografia prezentă la sfârşitul fiecărui capitol are un număr suficient de titluri recente. 
Nu în ultimul rând am menţiona şi calitatea poligrafică excepţională de prezentare a 

monografiei.  
Astfel, cartea „Tehnici chirurgicale” este un tratat închegat, actualizat şi este recomandat, în 

primul rând, rezidenţilor chirurgi, precum şi celor care practică chirurgia zi de zi. Felicităm pe 
Profesorul Eugen Târcoveanu, cu lucrarea prezentată şi aşteptăm noi apariţii. 
 

Prof. Dr. Gheorghe Ghidirim, 
 

Membru al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, 
Şeful Catedrei nr. 1 „Nicolae Testemiţeanu” a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu”, 

Preşedinte al Asociaţiei Chirurgilor din Moldova 
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 – GHIDUL PACIENTULUI ŞI AL MEDICULUI –  

sub redacţia dr. CĂTĂLIN PRICOP 
Editura PIM, Iaşi, ISBN 973-7967-01-1, 2003, 278 pagini

 
În peisajul publicistic actual, apariţia unei cărţi care se 

ocupă de problemele litiazei renale constituie un eveniment ce 
trebuie semnalat atât publicului larg, cât şi medicilor interesaţi. 
Abordarea acestei patologii, care pare foarte veche (primul obiect de 
interes urologic este un calcul vezical descoperit în 1901, la El-
Amrah, într-o mumie egipteană datată 5000 ani B.C.), se face într-o 
manieră mai puţin obişnuită până acum: fiecare capitol are o parte 
care se adresează pacientului cu studii medii, în care se explică, 
folosindu-se un limbaj adecvat, elemente generale de interes din 
problematica capitolului, folosindu-se pentru tehnoredactare litere 
normale; în continuarea acestei părţi autorii, folosind de această dată 
litere italice şi terminologia familiară medicilor, explică noţiunile 
pas cu pas, făcând apel la cele mai noi cunoştinţe în domeniu. Atât 
tinerii specialişti urologi, chirurgi sau anestezişti, cât şi interniştii 
sau specialiştii în imagistică medicală vor găsi în paginile dedicate 

lor informaţii utile, prezentate concis, care vor aduce clarificările dorite într-o patologie cu care ne 
confruntăm foarte des. 

Apelând la experienţa personală şi la informaţiile obţinute în stagii de pregătire în Occident 
(Anglia, Franţa, Belgia), autorii încearcă să separe „folclorul medical” de informaţiile bazate pe dovezi 
ştiinţifice, bogata experienţă şi observaţiile personale integrându-se firesc datelor din literatură. 

O atenţie specială s-a acordat medicilor de familie, aflaţi în primele rânduri ale luptei cu 
această maladie cu potenţial recidivant. Este pentru prima dată, după ştiinţa mea, când acestei specialităţi 
i se dedică un capitol special într-o carte medicală. Prezentarea clară a paşilor care trebuie făcuţi pentru a 
stabili diagnosticul, măsurile ce trebuie luate în situaţiile acute (colica renală este una dintre urgenţele 
medicale) şi, mai ales, cum trebuie supravegheat şi ajutat pacientul reîntors dintr-o clinică urologică, 
constituie suficiente motive pentru ca această carte să se afle în biblioteca fiecărui practician. 

Litiaza reno-ureterală s-a „depărtat” de bisturiu aproape în totalitate. Noile metode, care practic 
au revoluţionat strategiile terapeutice, sunt prezentate cititorului avizat într-o manieră corectă, cu părţile 
lor bune, dar şi cu efectele secundare sau contraindicaţiile lor. Într-o lume medicală în care tehnicile 
minim invazive rezolvă cazuri complicate, litotriţia extracorporeală, nefrolitotomia percutanată şi 
ureteroscopia, practicate cu succes în Clinica Urologică a UMF Iaşi şi Clinica Urologică a Spitalului 
Militar Central Bucureşti, îşi au locul lor bine definit. 

O menţiune specială trebuie făcută cu privire la capitolul „Diagnosticul diferenţial al litiazei 
reno-ureterale”. Dacă situatiile tipice sunt relativ uşor de diagnosticat, există şi situaţii când pot apare 
uşor confuzii de diagnostic. Şi din acest punct de vedere, cartea se constituie într-un ghid util celor care, 
fără o experienţă deosebită sau fără o dotare corespunzătoare, pot fi confruntaţi cu situaţii speciale. 

Experienţele urologului, anestezistului şi radiologului se combină în mod fericit, iar rezultatul 
este această carte ce se constituie într-o pledoarie pentru perfecţionarea comunicării în lumea medicală. 
Este o lucrare deopotrivă utilă pacientului, dar şi medicilor de diverse specialităţi care pot fi oricând în 
faţa unei probleme diagnostico-terapeutice creată de un pacient urolitiazic. 

Prin caracterul său precis, prin textul clar, fără divagaţii, lucrarea poartă amprenta unor 
specialişti renumiţi. 

 
R. Ştefănescu
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