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MONITORING INTRABDOMINAL PRESSURE 
Something Old, Something New, Something Borrowed… 

Ioana Grigoraş 
Anesthesia and Intensive Care Department, „St. Spiridon” Hospital 
University of Medicine and Pharmacy „Gr.T. Popa” Iaşi, Romania 

 
Systematic interest in intraabdominal pressure began about two decades ago. 

Since than, the amount of scientific data regarding this problem have been risen 
exponentially. This happened due to several reasons: description of pathophysiological 
pathways which link intra-abdominal hypertension (IAH) to multiple organ dysfunction 
syndrome refinement of measurement techniques, emergence of national, international 
and worldwide scientific organizations dedicated to IAH and the dramatic increase in 
body of published papers dealing with this topic. The critical mass of this accumulation 
was reached and the explosive dissemination of data bursted. 

Intra-abdominal hypertension is defined as sustained or repeated pathological 
elevation in intra-abdominal pressure (IAP) ≥ 12 mmHg. Abdominal compartment 
syndrome (ACS) is defined as sustained IAP ≥ 20 mmHg associated with new organ 
dysfunction. Three types of ACS were described: primary ACS, caused by a disease in 
the abdomino-pelvic area, secondary ACS, caused by conditions which do not originate 
in this region, usually associated with sepsis/systemic inflammatory response syndrome 
and/or aggressive fluid resuscitation, and recurrent ACS. 

Measurement of intra-abdominal pressure changed over time regarding 
techniques and indications, as well. Measurement techniques changed from urinary, 
gastric or rectal catheter to intravascular (inferior vena cava) evaluation, from large 
volume to low volume bladder instillation, and special devices were developed and 
marketed, as a response of companies to increasing interest. 

Indications for intra-abdominal pressure monitoring were changed, also. Initially 
indicated in case of abdominal trauma or severe abdominal emergencies (abdominal 
aorta aneurysm repair, e.g.), than indicated in intra-abdominal/extra-abdominal sepsis, 
nowadays intra-abdominal pressure monitoring is recommended in nearly all types of 
critical illness (trauma, surgical and medical). Measurement of IAP should be routine as 
monitoring of blood pressure, heart rate, temperature, respiratory rate, peripheral 
oxygen saturation, central venous pressure, and urinary output. 

What caused this dramatic change of indications? There are several responsible 
factors: the documented association between IAH and mortality, the description of 
pathophysiological consequences of IAH and ACS, the association with aggressive fluid 
resuscitation and/or sepsis and shock, the influence on treatment strategy and the 
documented interrelation with other compartment syndromes. Let’s talk a little bit about 
them! 

 
Figures of IAH prevalence among critically ill patients are amazing (Table I). 

What is sticking? First, the similar figures between septic patients and the general 
population of critically ill. This means that, not only septic patients, but all critically ill 
patients are prone to develop IAH. Secondly, the high incidence of IAH in the medical 
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critically ill. In contrast with intuitive expectations, incidence of ACS in medical 
critically ill patients is higher than in surgical patients. Moreover, Vidal et al (2008) 
demonstrates that IAP is an independent predictor of mortality [1]. 

The pathophysiological consequences of IAH are well described: decrease in 
cardiac output, venous return and arterial blood pressure, increase in central venous 
pressure and pulmonary artery occlusion pressure, increase in airway pressure, 
inadequate ventilation with hypoxia and hypercarbia, splahnic hypoperfusion, decrease 
in urine output and metabolic/mixed acidosis. When the physiological consequences 
impair function, ACS is present and respiratory, cardio-vascular, renal and digestive 
compromise may occur. 

 
Table I 

Prevalence of IAH in critically ill and septic patients 
 

Critically ill [2] Septic [3] 
IAP 

All Surgical Medical All Surgical Medical 

≥12 mm Hg 58.8% 65% 54.4% 58% 67% 52.1% 

≥15 mm Hg 28.9% 27.5% 29.8% 29% 25.2% 27.6% 

≥20 mm Hg + organ dysfunction 8.2% 5% 10.5% 6% 4.1% 9.3% 
IAP=intra-abdominal pressure, pts=patients 

 
IAH and sepsis are intrinsically linked. In sepsis failure to early optimize tissue 

perfusion may lead to cellular hypoxia, ongoing systemic inflammation and multiple 
organ dysfunction. But IAH / ACS leads to tissue perfusion compromise and may 
mimic or augment septic shock. Indeed, patients with septic shock have the highest 
reported prevalence of IAH / ACS in all critically ill patients. IAH results in intra-/ 
extra-abdominal organ dysfunction due to pressure induced vascular compression / 
hypoperfusion and immune mediated organ dysfunction. IAH may act as the second 
insult in the two-event model of multiple organ dysfunction syndrome [4]. 

Monitoring of IAP may impact on treatment strategy. Early recognition and 
treatment of IAH may improve outcome. For instance, IAH increases central venous 
pressure, but decreases venous return, which may lead to unrecognized and untreated 
hypovolemia. By the other hand, IAH may be the consequence of aggressive fluid 
resuscitation or, better said, „volume overdose“. Measurement of IAP may help to better 
integrate data about fluid load and optimize treatment.  

In severe acute pancreatitis IAP monitoring should begin at hospital admission. 
Once IAH is detected an algorithm-based treatment should guide therapy in order to 
decrease IAP [5]: percutaneous drainage of cytokines rich peritoneal fluid, early renal 
replacement therapy or decompressive laparotomy. In order to avoid disadvantages 
associated with an open abdomen a new method of decompression recommends a 
subcutaneous linea alba fasciotomy preserving skin as a cover [6].  

Since 2007 the polycompartment syndrome (PCS) was described [7,8], which 
associates increased pressure in different body compartments. Compartment syndromes 
may be: within the head - intracranial compartment syndrome (CS) (traumatic or 
hemorrhage intracranial hypertension), and orbital CS (glaucoma or trauma); within the 
thorax – thoracic CS (tension pneumothorax), or cardiac CS (pericardial tamponade); 
within the abdomen - abdominal CS (trauma and sepsis), or hepatic, or renal, or pelvic 
CS (trauma); within extremities - extremity CS (crush injuries) (Table II). The PCS 
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describes not only the physiological consequences of increased pressure on the 
surrounding tissues, but also the interactions between different body compartments. The 
PCS is associated with trauma and results in increased morbidity and mortality. Since 
1995 interactions between intraabdominal and intracranial pressures were described. 
Scalea et al [9] published 2007 a study of 102 patients with severe head injury. In 24 
patients combined decompressive craniotomy and decompressive laparotomy resulted 
in significant decrease in intracranial pressure, documenting the interactions between 
intra-abdominal and intracranial pressure and the effects of specific interventions. 

 

Table II 
The four compartments (adapted from Cheatham [8]) 

 

 Head Chest Abdomen Extremities 

Syndrome Intracranial CS Thoracic CS Abdominal CS Extremity CS 
Potential 
implications Brain death Cardio-resp. 

collapse MODS Extremity loss 

Primary 
physiological 
parameter 

Intracranial 
pressure (ICP) 

Intrathoracic 
pressure (ITP) 

Intra-abdominal 
pressure (IAP) 

Extremity 
compartment 
pressure (CP) 

Secondary 
parameter 

Cerebral 
perfusion 

pressure (CPP) 

Peak/mean 
airway pressure 

Abdominal 
perfusion 

pressure (APP) 

Peripheral 
arterial 

perfusion 
pressure 

Therapeutic 
interventions 

↓ ICP: 
CSF drainage 
↑ CPP: fluids 
vasopressors, 

↓ ITP: 
escharotomy, 

chest tube 

↓ IAP: ascites 
↑ APP: 

vasopressors, 
fluids 

↓ CP: drainage 

Resuscitative 
plan 

Decompressive 
craniectomy 

Decompressive 
sternotomy 

Decompressive 
laparotomy 

Decompressive 
fasciotomy 

Importance 

Adaptation of 
ventilatory 

support 
essential 

Recognition of 
syndrome can 
be life saving 

Prevention of 
bacterial 

translocation and 
MODS can be 

life saving 

Recognition 
may be limb 

saving 

CS=compartment syndrome, MODS=multiple organ dysfunction syndrome 
 

Kimball et al [10] concluded in a survey of intensive care physicians published 
in 2006, that while urgent, aggressive treatment for other compartment syndromes 
(increased intracranial pressure, tension pneumothorax, pericardial tamponade, 
extremity compartment syndromes) is standard of care, most intensive care practitioners 
fail to treat intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome 
with the same urgency, if at all. 

 
In conclusion, measurement of IAP is an old tool. What is new is the recognition 

of its importance for guiding therapy and for patient outcome. As in case of sepsis, 
recognition of IAH / ACS should initiate an algorithm-based approach. Something old, 
something new, something borrowed… 
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PRINCIPII ACTUALE DE TRATAMENT ÎN OBSTRUCŢIILE 
BILIARE PRIN TUMORI MALIGNE ALE CĂII BILIARE 

PRINCIPALE 
A. Vasilescu, V. Strat 

Clinica I Chirurgie „Tănăsescu-Buţureanu” Iaşi 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 

 
THE ACTUALLY PRINCIPLES IN THE TREATMENT OF BILIARY OBSTRUCTION FROM 
EXTRAHEPATIC BILE DUCTS CANCER (Abstract):  The most common type of extrahepatic bile 
ducts cancer is the proximal segment which include the bifurcation of common hepatic duct (Klatskin’s 
tumors). The diagnosis of these kinds of tumors is always challenging. Magnetic resonance 
cholangiopancreatography (MRCP) is the best imagistic procedure also for diagnosis and for staging. 
Surgical resection provides the best chance for cure in patients with biliary malignancy; unfortunately 
only 30% from patients with Klatskin’s tumors are diagnosed in resectable stages. The type and extension 
of the resection depends of the tumor stage and site. Resection of the biliary duct associated with 
hepatectomy and/or pancreaticoduodenectomy (performed especially for limphadenectomy) has good 
results, from point of view of disease-free survival. In selected cases, the extrahepatic bile duct resection 
alone and hepatico-jejunal anastomosis is also considered as curative resection. Portal vein resection may 
be performed and can improve the prognosis. Palliative procedures of nonresectable bile ducts cancer 
consist in surgical by-pass, percutaneous biliary drainage and endoscopic endoprosthesis. Because long-
term relief of jaundice is difficult without using biliary stenting, a combination of radiation therapy and 
stent placement is commonly used. As radiation therapy, external-beam radiotherapy is usually 
performed, but combined use of intraluminal brachytherapy with external beam radiation therapy is more 
useful for making the treatment more effective. Radiation therapy can be associated with chemotherapy 
(gemcitabine) in unresectable bile duct cancer to extend survival and improve quality of life. 
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INTRODUCERE 
Cea mai frecventă localizare a tumorilor maligne ale căii biliare principale este 

cea proximală, ce cuprinde canalele hepatice drept şi stâng, convergenţa şi joncţiunea 
lor (tumorile Klatskin), reprezentînd 2/3 din totalul tumorilor maligne, urmate de cele 
ale segmentului distal retroduodenopancreatic, cele mai rare fiind cele ale segmentului 
mijlociu. [1] Tumora este mai frecventă la bărbaţi, raportul bărbaţi/femei este de 1,3/1, 
în decadele V, VI, VII. Tumorile hilare au fost descrise pentru prima dată de Klatskin în 
1965 [2]. Hilul hepatic este definit de diviziunea venei porte. Bertrand în 1970 defineşte 
termenul de cancer de hil, ca fiind toate tumorile situate în partea superioară a 
pediculului hepatic, interesând convergenţa canalelor biliare [3]. Pentru tumorile căii 
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biliare principale proximale aşa numitele tumori Klatskin, cea mai utilizată stadializare 
în practica clinică este stadializarea Bismuth-Corlette (Tabel I) [4].  

 
 

Tabelul I Clasificarea Bismuth-Corlette 
 

Tipul  

I tumoră limitată la canalul hepatic comun 
II tumora interesează convergenţa 

IIIA tumora interesează convergenţa şi canalul hepatic drept 
IIIB tumora interesează convergenţa şi canalul hepatic stâng 
IV tumora interesează convergenţa şi ambele canale hepatice 

 
În tumorile segmentului distal şi mijlociu uzual se foloseşte stadializarea TNM 

(AJCC 2002) (Tabel II) [5]. 
 

Tabel II Stadializarea TNM a cancerului de căi biliare proximale - AJCC 2002 
 

Tumora primară (T) Limfonodulii regionali (N) Metastazele la distanţă (M) 
Tx - tumora primară nu poate 
fi evaluată 
T0 - tumora primară nu este 
evidentă 
Tis - Carcinom in situ 
T1 - tumoră limitată la 
peretele ductal - T1a limitată 
la mucoasă şi T1b limitată la 
musculară 
T2 - tumora depăşeşte 
peretele ductal 
T3 - tumora invadează 
organele vecine 

Nx - limfonodulii regionali nu 
pot fi identificaţi 
N0 - fără metastaze în 
limfonodulii regionali 
N1 - metastaze în limfo-
nodulii cistici, pericoledocieni, 
hilari 
N2 - metastaze în limfo-
nodulii peripancreatici 
cefalici, periportali, 
periduodenali, celiaci, 
mezenterici superiori 
 

Mx - metastazele la distanţă 
nu pot fi evaluate 
M0 - nu există metastaze la 
distanţă 
M1 - metastaze la distanţă 
prezente 
 

 
Stadiul T(tumora) N (limfonoduli) M(metastaze) 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

T1 N1-2 M0 
III 

T2 N1-2 M0 

IV A T3 N0-2 M0 

IV B T1-3 N0-2 M1 

 
În evoluţia bolii se descrie o perioada preicterică, care este de scurtă durată si 

este necaracteristică şi o perioadă icterică în care pacienţii prezintă icter progresiv, 
prurit, hepatomegalie (50-70%), dureri, febră, frisoane şi degradarea stării generale. În 
tumorile situate sub confluenţa cisticocoledociană, se poate palpa vezicula biliară 
destinsă (semnul Courvoiser Terier) [6,7]. 
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În cadrul explorărilor biologice se constată creşterea enzimelor de colestază 
(fosfataza alcalină, bilirubina totală şi directă, GGT), prelungirea timpului de 
protrombină, scăderea albuminelor serice. Se mai poate întâlni modificări ale 
hemoleucogramei cu scăderea hemoglobinei, hematocritului şi leucocitoză în cazul 
angiocolitei asociate. Acestea, însă, nu sunt specifice penru diagnostic. 

Dozarea markerilor tumorali CA 19-9 şi ACE sunt nespecifici pentru diagnostic, 
dar pot ajuta în evaluarea radicalităţii intervenţiei şi în urmărirea postoperatorie, pentru 
depistarea eventualelor recidive [5].  

Explorările imagistice preoperatorii au un rol determinant în stabilirea celei mai 
bune tactici chirurgicale [8].  

Primul pas în diagnosticul imagistic îl reprezintă ecografia abdominală care 
poate detecta dilatarea canalelor biliare extra şi intrahepatice şi sediul obstrucţiei. În 
tumorile Klatskin ecografia transabdominală descoperă dilataţia bilaterală a ductelor 
intrahepatice şi dilataţia ductelor hepatice drept şi stâng, iar tumora apare ca o 
formaţiune hipo sau hiperecogenă localizată distal de ductele biliare dilatate (Fig.1).  

 

 
În tumorile distale poate arata pe lângă dilatarea ductelor biliare extra şi 

intrahepatice şi o veziculă biliară destinsă. Ecografia Doppler color poate detecta 
tromboza portală şi invazia tumorală vasculară. De asemenea, ecografia poate detecta 
prezenţa metastazelor hepatice.  

Următorul pas în diagnostic este reprezentat de tomografia computerizată (CT) 
cu variantele spiral multifazic şi CT tridimensional, care localizează leziunea şi arată 
gradul extensiei tumorale (Fig. 2A), aducând date importante pentru stabilirea strategiei 
operatorii evidenţiind atrofia lobară sau segmentară hepatică cauzată de obstrucţia 
biliară tumorală, ocluzia venei porte şi a arterei hepatice [9]. 

Explorarea de elecţie a tumorilor căilor biliare extrahepatice este colangiografia 
prin rezonaţă magnetică (MRCP), care permite vizualizarea tractului biliar atât 
proximal, cât şi distal de obstrucţie, a structurilor vasculare, precum şi vizualizarea 
anomaliilor parenchimului hepatic (Fig. 2B) [10,11]. Sensibilitatea MRCP în 
identificarea sediului obstrucţiei este de 94%–99%, iar în diferenţierea stricturilor 

Fig. 1 Tumoră Klatskin – aspecte ecografice  
formaţiuni hipoecogene imprecis delimitate, localizate 

la nivelul convergenţei, CBIH dilatate ambii lobi. 
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benigne de cele maligne de 70-96% [11]. Dintre metodele nou apărute, colangioscopia 
percutană flexibilă urmează a-şi dovedi eficienţa [12]. 

 
O mare importanţă în diagnostic şi în evaluarea rezecabilităţii o au explorările 

intraoperatorii prin laparoscopie sau laparotomie, putându-se efectua biopsii, 
colangiografii intraoperatorii, explorare instrumentală a CBP, ecografie intraoperatorie. 
Laparoscopia diagnostică şi ecografia intraoperatorie laparoscopică pot evita o 
laparotomie inutilă în cancerele depăşite chirurgical. Laparoscopic se pot decela 
metastazele hepatice, peritoneale şi în marele epiplon care se pot biopsia, putându-se 
face deasemenea examen citologic prin lavaj peritoneal. După Launois criteriile 
laparoscopice de nerezecabilitate sunt: metastazele hepatice, peritoneale sau ale marelui 
epiplon; extensie extrahepatică sau intrapancreatică a tumorii, invazie vasculară [13]. 

 

 
Tratamentul tumorilor maligne ale căilor biliare extrahepatice este larg dezbătut 

în literatură, datorită prognosticului rezervat, diagnosticarea bolii având loc, de obicei, 
într-un stadiu avansat, în care rezecţia tumorii devine imposibilă, iar tratamentului 
adjuvant este relativ ineficient. Progrese notabile s-au înregistrat însă în ceea ce priveşte 
conduita chirurgicală în tumorile situate la convergenţa celor două canale hepatice, 
tumorile Klatskin. Singurul tratament cu potenţial curativ este rezecţia, a cărei amploare 
depinde de stadiul Bismuth al tumorii. Rezecţiile curative presupun asocierea 
limfadenectomiei regionale rezecţiei de căi biliare, iar uneori este necesar asocierea de 
rezecţii hepatice şi vasculare. Rezecţia paleativă este preferabila altor metode 
chirurgicale sau intervenţionale de rezolvare a icterului. [14] 

Drenajul biliar preoperator a fost mult timp controversat, actualmente nemaifiind 
recomandat decât la pacienţii cu stare generală alterată, cu icter prelungit şi angiocolită. 
Cel mai utilizat procedeu este drenajul biliar transparietohepatic [5].  

În funcţie de localizarea anatomică, rezecţia cu margini chirurgicale histologic 
negative rămâne singurul tratament cu potenţial curativ. Ablaţia tumorii se realizează 
prin rezecţie de cale biliară şi rezecţie hepatică în funcţie de tipul tumorii. Rezecţiile 
curative presupun asocierea limfadenectomiei regionale. Contraindicaţiile tratamentului 
chirurgical sunt de ordin local (invazie locală avansată cu invazie vasculară şi extensia 

Fig. 2 Tumoră Klatskin 
A examen CT - formaţiune hipodensă, imprecis delimitată de 32x35 mm, localizată la convergenţa 

canalelor hepatice, canal hepatic drept dilatat de 16 mm; 
B colangioIRM  – formaţiune hipofixantă T1/T2 localizată la nivelul convergenţei canalelor hepatice 
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dincolo de a 2-a bifurcaţie a canalelor hepatice) sau general (metastaze viscerale, 
insuficienţă hepatică sau/şi renală, boli grave asociate). Pentru tumorile nerezecabile 
trebuie asigurat drenajul biliar prin metode chirurgicale (rezecţia paleativă este 
preferabila altor metode intervenţionale) sau tehnici de radiologie şi endoscopie 
intervenţională.  

Rata de rezecabilitate a tumorilor hilare este de doar 20-30%, iar rata curativă în 
jur de 15% [15,16]. Un aspect important al ratei rezecabilităţii îl reprezintă asocierea 
acestui tip de tumori cu o reacţie fibroasă periductală importantă, astfel că leziunile par 
a fi mai avansate, de aceea această chirurgie este recomandat a fi efectuată doar în 
centre specializate. Odată cu creşterea agresivităţii chirurgicale şi dezvoltării 
mijloacelor tehnice a crescut rata rezecabilităţii de la 10-15% la 70-80% în ultimele 
studii care asociază rezecţiilor de căi biliare, rezecţiile hepatice şi rezecţiile vasculare 
[17]. Criteriile de nerezecabilitate sunt reprezentate de: 1) invazia canalelor hepatice 
bilateral, dincolo de a doua bifurcaţie; 2) invazia bilaterală a ramurilor portale sau 
arteriale lobare; 3) invazia canalului biliar de o parte, deasupra celei de-a 2-a bifurcaţii 
şi invazia vasculară de partea opusă (arterială sau portală) [14]. Astăzi, niciunul dintre 
aceste criterii nu mai pot fi considerat absolut. Se poate practica chiar hepatectomie 
totală şi transplant hepatic (doar pe cazuri selecţionate) în cazul invaziei ductelor biliare 
dincolo de a doua bifurcaţie, sau invaziei întregului pedicul vascular.  

Extinderea proximală hepatică atrage după sine de cele mai multe ori asocierea 
de diverse tipuri de rezecţii hepatice (hepatectomie dreaptă, hepatectomie dreaptă 
extinsă, hepatectomie stângă, hepatectomie stângă extinsă, +/- rezecţie de lob caudat, 
rezecţie de segment IVb) [1,5].  

Deşi hepatectomia asociată rezecţiei de cale biliară şi limfadenectomie este 
tratamentul standard în tumorile Klatskin, se asociază cu o rată mare de mortalitate şi 
morbiditate postoperatorie. Principala complicaţie este insuficienţa hepatică prin 
reducerea masei funcţionale hepatice. Makuuchi propune embolizarea preoperatorie a 
ramului homolateral portal cu hipertrofia compensatorie a ficatului controlateral [18], 
iar Yokoyama Y et al pe un lot de 240 pacienţi demonstrează avantajele acestei tehnici 
prin creşterea rezervei funcţionale hepatice şi scurtarea spitalizării [19].  

Pentru stadiile Bismuth I şi II, rezecţia simplă de căi biliare este suficientă 
implicând rezecţia hepaticului comun şi a bifurcaţiei cu o limită de rezecţie cuprinsă 
între 1-1,5 cm, datorită invaziei la distanţă de marginea macroscopică a tumorii, în 
mucoasă şi submucoasă [5,10]. Examenul histologic extemporaneu este obligatoriu, 
deoarece prezenţa invaziei microscopice impune recupa sau asocierea hepatectomiei de 
partea invadată (dacă extensia tumorală depăşeşte cea de-a doua bifurcaţie doar la 
nivelul unui canal). După unele studii afirmă că marginea de rezecţie este un factor de 
prognostic pentru recidiva locală, nu şi pentru supravieţuire [20], Endo I et al 
demonstrează pe un lot de 101 pacienţi că supravieţuirea după rezecţia R0 este net 
superioară rezecţiei R1 [21]. Pentru a putea rezeca cât mai mult din canalele hepatice, în 
cazul unei rezecţii limitate se poate asocia rezecţia de segment IV, care facilitează 
abordul celor două canale hepatice în hil [10,13]. Restabilirea continuităţii se face prin 
anastomoza a două sau mai multe canale hepatice cu ansă jejunală în Y.  

Pentru stadiile Bismuth III A şi IV (bifurcaţia de ordin II pe stânga liberă) sau 
stadiilor incipiente (I şi II) cu invazie vasculară lobară dreaptă se poate practica 
hepatectomie dreaptă sau dreaptă extinsă. Pentru stadiile Bismuth III B şi IV (bifurcaţia 
de ordin II pe dreapta liberă) sau stadiilor incipiente (I şi II) cu invazie vasculară lobară 
stângă se practică hepatectomie stângă sau stângă extinsă. În stadiul Bismuth IV cu 
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bifurcaţia de ordin II pe ambele canale neinvadată se practică hepatectomie centrală. 
Rezecţia lobului caudat poate fi asociată rezecţiei de cale biliară sau hepatectomiei 
deoarece acesta este frecvent invadat din cauza conexiunilor vasculare şi biliare între 
lobul caudat şi calea biliară, respectiv vena portă şi deasemenea, cele mai multe recidive 
(30%) apar în lobul caudat [14].  

Rezecţia simplă a căii biliare a fost descrisă iniţial de Cameron JL (1982) şi apoi 
a fost modificată de Lygidakis et al în 1986. Explorarea intraoperatorie va aprecia 
extensia tumorală, dacă depăşeşte capsula Glisson sau invadează parenchimul hepatic. 
Aprecierea rezecabilităţii se face prin utilizarea căii de abord posterioare a hilului 
hepatic. Ecografia intraoperatorie poate fi de asemenea de un real folos în aprecierea 
invaziei parenchimatoase, a trunchiului venei porte sau uneia din ramurile sale. Prin 
calea de abord posterioară la nivelul hilului se superficializează pediculii glissonieni 
drept şi stâng. În absenţa acestei manevre, disecţia este limitată la calea biliară 
intraglissoniană, capsula putând fi invadată microscopic tumoral. Lygidakis recomandă 
disecţia pediculului hepatic cu identificarea şi izolarea cu laţ a fiecărei structuri, 
scheletizarea lor şi limfadenectomie. Următorul timp este constituit de colecistectomie 
şi secţionarea distală a coledocului supraduodenal. Capătul proximal este ridicat cranial 
şi se disecă cu atenţie CBP şi cele 2 canale hepatice drept şi stâng de artera hepatică , 
vena portă şi ramurile lor. Este foarte important sa se identifice şi ligatura fiecare mic 
ram vascular originar din portă sau artera hepatică. În acest moment al disecţiei este 
descoperit accesul la planul avascular intrahepatic. Se scheletizează canalele hepatice 
drept şi stâng până la nivelul bifurcaţiei segmentare. După expunerea canalelor biliare 
dilatate, aceste pot fi secţionate cu o margine de siguranţă de 1 cm supratumoral, întâi 
faţa anterioară care este reperată, apoi faţa posterioară. Pe stânga, canalul hepatic fiind 
mai lung se poate secţiona la o distanţă mai mare. Canalul hepatic fiind mai scurt există 
posibilitatea secţiunii şi a canalului paramedian drept şi lateral drept. Elementul esenţial 
care trebuie să ghideze intervenţia chirurgicală este rezecţia în ţesut sănătos. 
Deasemenea în cursul disecţiei este lezat frecvent canalul biliar al lobului caudat ceea ce 
duce de multe ori la rezecţia segmentului I, de altfel cu efect benefic asupra rezecţiei în 
limite oncologice [22].  

Rezecţia fiind terminată se restabileşte tranzitul biliodigestiv printr-o 
anastomoză terminolaterală cu o ansă jejunală în Y trecută transmezocolic, prin sutura 
cu fire separate, a fiecărui canal biliar sau prin anastomozarea acestora între ele cu 
crearea unei noi convergenţe şi anastomoza acesteia cu jejunul [13,15,16]. 
Anastomozele biliodigestive pot fi protezate transanastomotic cu tub exteriorizat à la 
Völker [13]. Se pare însă, că rata morbidităţii postoperatorii nu este influenţată de 
protezarea anastomozei [16,22]. Creşterea tumorilor căilor biliare ca şi procesul lor de 
metastazare este lent, astfel că rezecţia, chiar dacă este parţială, se asociază cu o paliaţie 
pe termen lung.  

Rezecţiile complexe presupun asocierea rezecţiei de căi biliare cu rezecţii 
hepatice, iar uneori se pot asocia şi rezecţii vasculare. Asociind rezecţia hepatică pe 
cazuri selecţionate, creşte rata rezecţiilor radicale, care deşi sunt asociate cu o 
mortalitate şi o morbiditate mai mare, prezintă o supravieţuire mai lungă şi o mai bună 
calitate a vieţii. Principalele complicaţii postoperatorii sunt reprezentate de insuficienţa 
hepatică, renală, coagulopatiile şi sepsisul. Rezecţiile complexe necesită ameliorarea 
preoperatorie a stării generale, corectarea deficitelor imune, malnutriţiei şi 
coagulopatiilor. Unii autori recomandă drenajul biliar preoperator, raportând o 
mortalitate mai mică. În 1996 Tsuzuki T et al raportează 2 cazuri cu reconstrucţie de 
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venă portă cu ocazia unei hepatectomii stângi [23]. Blumgart raportează 9 cazuri cu 
invazia trunchiului venei porte, care au necesitat sutură într-un caz, iar în 2 cazuri 
rezecţia bifurcaţiei cu ananstomoza trunchiului portal la ramul stâng. Într-un studiu 
japonez rata rezecabilităţii cancerelor biliare a fost de 80,5%, cu hepatectomie asociată 
în 62,5% din cazuri, iar în 1/3 din cazuri s-a practicat şi rezecţie de venă portă [24]. 

Tipul de rezecţie hepatică se stabileşte în funcţie de extensia tumorii pe canalul 
hepatic drept sau stâng şi invazia parenchimului hepatic şi presupune: rezecţia lobului 
caudat (autorii japonezi o recomandă în toate cazurile), hepatectomie dreaptă sau 
dreaptă extinsă, hepatectomie stângă sau stângă extinsă şi hepatectomie centrală 
(trisegmentectomia IV, V, VIII) [25]. Tehnica operatorie urmează aceeaşi timpi până la 
disecţia convergenţei, unde se evaluează cu atenţie invazia hepatică şi vasculară. De real 
folos este examenul histopatologic extemporaneu, deoarece majoritatea pacienţilor 
prezintă invazie difuză microscopică la distanţă, prin limfaticele din submucoasă, 
perineurale, periductale, periarteriolare şi perivenulare [21]. 

Rezecţia hepatică urmează principiile oncologice, iniţial prin secţionarea 
canalului hepatic drept sau stâng, intrahepatic, proximal de tumoră şi convergenţă, după 
care se practică hemihepatectomie sau trisegmentectomie. În cazul existenţei invaziei 
vasculare, canalele hepatice sunt rezecate la nivelul bifurcaţiei segmentare şi se pot 
practica rezecţii vasculare (rezecţia segmentelor invadate ale arterei hepatice sau venei 
porte) cu reconstrucţii vasculare. Rezecţia de căi biliare asociată cu rezecţia vasculară 
poate să nu fie asociată rezecţiilor hepatice atunci când există doar invazia structurilor 
vasculare regionale: arteră hepatică cu ramurile sale drept şi stâng sau venă portă cu 
ramurile sale. În cazul invaziei vasculare bilaterale se începe cu rezecţia hepatică şi se 
continuă cu rezecţia segmentelor vasculare invadate ale venei porte şi arterei hepatice a 
ficatului rezidual.  

Reconstrucţia vasculară se poate face prin sutură, cu grefon venos sau sintetic. 
Rezecţia hepatică şi a arterei hepatice controlaterale are rezultate aleatorii. Dacă artera 
hepatică este comprimată sau invadată de tumoră cu un flux arterial redus, ligatura sa nu 
are consecinţe. Dacă fluxul arterial este normal, continuitatea arterială trebuie să fie 
imperativ restabilită pentru a evita riscul unei necroze hepatice. Lygidakis descrie 
reconstrucţia arterei hepatice cu artera splenică (capătul distal se anastomozează 
terminolateral cu artera gastroduodenală) [22]. Rezecţia portală este însoţită de o 
hepatectomie dreaptă lărgită la segmentul IV. După disecţia pediculului hepatic, 
trunchiul venei porte este clampat la mijlocul pediculului hepatic; de asemenea şi ramul 
stâng portal la recesusul lui Rex. În continuare se rezecă porta şi se restabileşte 
continuitatea venoasă prin anastomoza trunchiului portal cu ramul stâng. Scizura 
ombilicală este descoperită la dreapta ligamentului rotund şi ligamentului falciform 
unde pediculul segmentului IV este disecat şi secţionat. Secţiunea parenchimatoasă se 
efectuează pentru a practica în acelaşi timp hepatectomia cu limfadenectomia şi ablaţia 
cancerului ilar [14]. Restabilirea continuităţii venoase se efectuează, în general, fără 
interpoziţie venoasă; congruenţa poate fi facilitată prin incizia marginii inferioare a 
ramului stâng portal. În cazul în care există o tracţiune în anastomoză, este preferabil 
utilizarea unui grefon venos. Şcoala franceză recomandă utilizarea venei iliace primitive 
care are un perete solid şi un diametru identic cu trunchiul venei porte [13]. Prelevarea 
sa se efectuează prin incizie mediană subombilicală. Circulaţia venoasă a membrului 
inferior nu este întreruptă dacă grefonul venos este prelevat în aval de vena hipogastrică. 
Se mai poate utiliza grefon venos din jugulara internă sau grefon venos conservat. 
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Actualmente, se recomandă de rutină rezecţia lobului caudat cu beneficii clare în 
supravieţuire şi rata recidivelor locale, datorită conexiunilor frecvente vasculare şi 
biliare pe care lobul caudat le are cu trunchiul biliar şi vena portă şi în special cu ramul 
stâng al canalului hepatic [26]. Rezecţia porţiunii libere a lobului caudat, care mai este 
numit şi lobul Spiegel, sau segmentul I, începe cu ligatura ramurilor portale care merg la 
lobul caudat urmată de ligatura venelor spiegeliene şi disecţia lobului de faţa anterioară 
venei cave inferioare. În acest moment poate fi secţionat de procesul caudat relativ 
exsang. Uneori este necesar şi rezecţia procesului caudat şi a segmentului IX (porţiunea 
paracavă) efectuându-se o rezecţie completă a lobului caudat, aşa numita „high dorsal 
resection”[27]. Disecţia, care este mult facilitată de folosirea bisturiului cu ultrasunete, 
continuă pe faţa anterioară a venei cave inferioare în planul dintre procesul caudat şi 
segmentele VI şi VII până unde se vizualizează atât vena hepatică dreaptă cât şi vena 
hepatică medie. Rezecţia lobului caudat asociat rezecţei convergenţei reprezintă 
tratamentul standard actual în tumorile Klatskin stadiul I şi II, contribuind la creşterea 
ratei de succes a rezecţiilor R0 şi implicit a supravieţuirii [5].  

Prin hepatectomia dreaptă se rezecă segmentele V, VI, VII, VIII, planul anterior 
fiind reprezentat de linia lui Cantlie (1 cm la dreapta scizurii principale, până la nivelul 
marginii posterioare şi superioare, 1 cm la dreapta venei cave inferioare), iar inferior şi 
posterior de scizura principală (1 cm la dreapta scizurii principale, până la marginea 
dreaptă a plăcii hilare, trecând peste procesul caudat, de unde incizia se curbează dorsal 
şi merge cam la 1 cm la dreapta venei cave inferioare). Primul timp îl constituie 
mobilizarea ficatului drept prin secţiunea ligamentului falciform, triunghiular drept şi 
coronar drept. Deşi tehnica Lortat-Jacob (a descris în 1952 prima hepatectomie dreaptă 
reglată) prezintă mai puţine pierderi sangvine, este dificil de executat în cancerul de 
convergenţă, necesitând abordul pediculului hepatic la nivelul hilului. Pentru o mai 
bună evidare ganglionară se foloseşte tehnica transparenchimatoasă Ton That Tung cu 
descoperirea intrahepatică a pediculilor principali la sfârşitul disecţiei parenchimului 
care se efectuează prin digitoclazie, cu pensa sau mai uşor cu bisturiul cu ultrasunete. 
Manevra Pringle prin care pediculul hepatic este înconjurat cu degetul (după secţiunea 
micului epiploon) şi ridicat pe un laţ este utilă în controlul hemoragiei intraoperatorii, 
iar în cazul în care disecţia se prelungeşte trebuie făcută intermitent pentru a nu 
ischemia ficatul. Se disecă parenchimul hepatic şi se identifică, se ligaturează şi 
secţionează progresiv vasele şi canalele biliare. Trebuie identificate ramurile vasculare 
importante: ramura segmentului V pentru vena hepatică medie, pediculul glissonian 
primar al hemificatului drept (la nivelul planului transvers), posterior, colateralele venei 
hepatice medii (trebuie avut grijă ca în timpul disecţiei să nu fie lezat trunchiul venei 
hepatice medii pentru a nu afecta drenajul venos al segmentului IV). Prin deschiderea 
scizurii principale disecţia ajunge până la marginea dreaptă a venei cave inferioare unde 
se pune în evidenţă vena hepatică dreaptă care este secţionată, iar capătul dinspre vena 
cavă este suturat cu dublu surjet 5-0 pe pensă Satinsky. Ultimul timp îl constituie 
ligatura şi secţiunea tuturor venelor accesorii care se deschid în vena cavă inferioară. În 
cazul în care nu există invazie vasculară hilară se poate folosi şi abordul combinat 
descris de Bismuth, o combinaţie între abordul hilar şi cel transparenchimatos. Această 
tehnică prezintă avantajul identificării planului de secţiune a ficatului cu limitarea 
concomitentă a sângerării, (abordul hilar), precum şi evitarea interceptării unor elemente 
bilio-vasculare destinate ficatului rezidual, caracteristică abordului transparenchimatos). 

Sub numele de hepatectomie stângă este cunoscută operaţia prin care se rezecă 
segmentele II, III şi IV ale ficatului, din clasificarea lui Couinaud. Rezecţia curativă în 
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cancerul hilar include şi segmentul I (lobul caudat) operaţia fiind numită “hepatectomie 
stângă completă”. Planul de rezecţie este situat, ca şi pentru hepatectomia dreaptă, la 
nivelul scizurii principale a cărei proiecţie la suprafaţa ficatului este linia Cantlie. 
Inferior, incizia pleacă de la nivelul marginii anterioare, de la intersecţia cu linia 
Cantlie, până la extremitatea dreaptă a plăcii hilare, continuând apoi la 1 cm deasupra 
plăcii hilare până la nivelul scizurii porto-ombilicale, unde se curbează dorsal, de-a 
lungul plăcii ligamentului venos. Şi în hepatectomia stângă primul timp constă în 
mobilizarea ficatului stâng prin secţionarea ligamentului falciform, triunghiular stâng şi 
ligamentul coronar până la nivelul venei cave inferioare, unde se pune în evidenţă vena 
hepatică stângă şi „triunghiul posterior de atac”. În tehnica transparenchimatoasă Ton 
That Tung, disecţia începe anterior spre placa hilară ligaturând ramurile colaterale 
drepte ale venei hepatice medii. Deasupra convergenţei se disecă spre stânga până la 
nivelul scizurii portoombilicale, unde este ligaturat şi secţionat pediculul glissonian al 
ficatului stâng. Următorul timp este constituit de eliberarea lobului caudat de vena cavă 
inferioară. Disecţia posterioară a parenchimului identifică vena hepatică stângă care este 
ligaturată şi secţionată, uneori fiind necesar chiar ligatura şi secţiunea trunchiului comun 
al venelor hepatice medie şi stângă. O problemă importantă o constitue invazia venei 
cave inferioare. Deşi mult timp era un criteriu de nerezecabilitate, actualmente se poate 
rezeca o porţiune din perete dacă invazia este doar anterioară şi refăcută cu patch venos 
sau rezecată porţiunea afectată în invazia circumferenţială şi reconstruită cu grefon 
venos sau sintetic.  

Pentru hepatectomiile drepte şi stângi extinse, majoritatea autorilor optează 
pentru intervenţia în 2 timpi după după ligatura sau embolizarea selectivă de venă portă, 
urmată de evaluare volumetrică a ficatului la 2 luni şi rezecţie într-un al doilea timp, 
dacă s-a produs hipertrofia compensatorie a ficatului controlateral [18,19,27].  

Hepatectomia stângă extinsă presupune şi rezecţia segmentului V, VIII sau 
ambele („trisegmentectomie”). Oncologic trebuie asociată şi rezecţia segmentului I. 
Linia de rezecţie este situată în planul scizurii laterale drepte, la 1 cm la stânga faţă de 
traiectul venei hepatice drepte. În cursul disecţiei parenchimului se vor ligatura şi 
secţiona venele hepatice stângă şi medie, precum şi venele segmetelor V şi VIII 
(pediculul medial sau anterior) care se deschid în vena hepatică dreaptă. Este necesar 
prezervarea pediculului lateral (posterior) al venei hepatice drepte pentru a evita o 
insuficienţă hepatică postoperatorie, fatală. Rezecţia lobului caudat implică aşa cum am 
mai arătat eliberarea de faţa anterioară a venei cave inferioare cu ligatura şi secţionarea 
venelor spiegeliene şi a ramurilor caudate ale arterei hepatice stângi şi ramului stâng 
portal. Cu toate progresele tehnice, rămâne o intervenţie cu morbiditate şi mortalitate 
mare (10%) [28].  

Hepatectomia dreaptă extinsă presupune şi rezecţia segmentului IV. Planul de 
disecţie al parenchimului hepatic este reprezentat de planul scizurii porto-ombilicale, 
delimitat superior de inserţia ligamentului falciform, iar inferior de şanţul venei 
ombilicale şi de şanţul ligamentului venos (Arantius). Cel mai frecvent pediculul 
segmentului IV se abordează la nivelul scizurii ombilicale prin deschiderea acesteia la 
circa 1 cm în dreapta ligamentului falciform. La nivelul hilului, disecţia se continuă 
transversal, se expune pediculul glissonian al ficatului drept, care va fi ligaturat şi 
secţionat. Mai profund, vor fi ligaturate şi secţionate, intraparenchimatos, vena hepatică 
medie şi vena hepatică dreaptă. Intervenţia se încheie cu ligatura şi secţiunea venelor 
accesorii ale venei cave inferioare. Rezultate promiţătoare după hepatectomia dreaptă 
extinsă descriu Neuhaus P şi Thelen A cu o supravieţuire la 5 ani de 60%, fiind singura 
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tehnică în care se aplică regula de no-touch, rezecţia convergenţei facându-se în bloc cu 
ramul drept al arterei hepatice [29]. Pentru refacerea continuităţii biliare se poate 
practica, pe cazuri selecţionate, pe lângă anastomoza cu o ansă jejunală în Y şi o 
anastomoză între ductul hepatic stâng, secţionat la baza fisurii ombilicale şi  
coledoc [30].  

Hepatectomia centrală este de fapt o trisegmentectomie IV, V, VIII. Planul de 
disecţie este reprezentat la stânga de planul scizurii porto-ombilicale, delimitat superior 
de inserţia ligamentului falciform, iar inferior de şanţul venei ombilicale şi de şanţul 
ligamentului venos (Arantius), iar la dreapta în planul scizurii laterale drepte, la 1 cm la 
stânga faţă de traiectul venei hepatice drepte,  care desparte sectorul paramedian 
(segmentele V şi VIII), de sectorul lateral (segmentele VI şi VII) ale ficatului drept.. 
Pediculul segmentului IV se abordează la nivelul scizurii ombilicale, cu conservarea 
pediculilor segmentelor laterale stângi, II şi III. În cursul disecţiei în planul scizurii 
laterale drepte, se vor ligatura ramurile colaterale, provenite din segmentele V şi VIII 
pentru vena hepatică dreaptă, păstrându-se trunchiul principal al acesteia. Cele două 
planuri de secţiune vor fi unite printr-o linie transversală care trece la circa 1 cm 
deasupra hilului. După separarea completă a ficatului central se ligaturează şi 
secţionează vena hepatică medie. Se obţin astfel 2 tranşe hepatice pe care se observă 
vena hepatică dreaptă, stângă şi posterior, vena cavă inferioară.  

Procentul cel mai mare de rezecţii curative R0 (93%) a fost constatat după 
hepatectomia totală cu rezecţie de pedicul hepatic, duodenopancreatectomie cefalică şi 
limfadenectomie extensivă, dar cu rată mare de morbiditate şi mortalitate [2,5]. Rezecţia 
completă, incluzând hepatectomia ca o componentă obligatorie a tratamentului 
chirurgical rămâne singura opţiune de tratament ce oferă o supravieţuire pe termen lung. 
Dacă comparaţiile între supravieţuirea pacienţilor cu rezecţii radicale R0 şi rezecţiile R1 
(examenul piesei de exereză evidenţiază ţesut microscopic tumoral la nivelul marginilor 
de rezecţie) sunt controversate, în ceea ce priveşte supravieţuirea pacienţilor cu rezecţie 
R2 (ţesut tumoral restant macroscopic), aceasta este echivalentă cu cea a pacienţilor cu 
tumoră nerezecabilă [5,14].  

Prognosticul neoplasmului de cale biliară rezecat depinde de tipul rezecţiei, 
radicală (R0 - supravieţuirea la 5 ani 25-50%) sau paleativă (R1, R2), invazia 
limfonodulară (invazia N2 – fără supravieţuire la 2 ani), extensia perineurală, invazia 
vasculară, tipul histologic şi gradingul tumoral [14]. Prognosticul este mai favorabil 
pentru carcinoamele papilare, acestea fiind tumorile cu cel mai înalt grad de 
rezecabilitate. Leziunile localizate porţiunea distală şi mijlocie a căii biliare principale 
(CBP) au un prognostic mai bun decât tumorile Klatskin. 

Transplantul hepatic pentru colangiocarcinoamele hilare rămâne în continuare 
controversat. El a fost practicat atât pentru cancere hilare rezecabile, cât şi pentru cele 
nerezecabile. Incidenţa mare a invaziei limfonodulare a făcut ca această indicaţie de 
transplant să nu intre în practica de rutină. Pichlmayr et al au raportat o serie de 249 de 
pacienţi cu cancer de hil pentru care, la 125 dintre ei s-a practicat rezecţie, iar la 25 
transplant hepatic. Ei au constatat că rata supravieţuirii la 5 ani după rezecţie este 
echivalentă sau superioară transplantului (27,1% versus 17,1%) în toate stadiile bolii 
[31]. Klempnauer et al raportează supravieţuire la 5 ani de doar 4(12.5%) pacienţi din 
32 la care s-a practicat transplant hepatic pentru colangiocarcinom hilar. În aceeaşi 
perioadă 151 de pacienţi au suferit rezecţii curative şi 28(18.5%) de pacienţi au 
supravieţuit la 5 ani [32]. Chamberlaine şi Blumgart recomandă rezecţia radicală ca 
fiind singurul tratament care prelungeşte supravieţuirea cu o bună calitate a vieţii 
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[10,16]. Pe de altă parte Rea şi colab. a demonstrat că după chimioterapie neoadjuvantă 
şi transplant hepatic, rata recidivelor este semnificativ mai mică decât după rezecţie 
(13% vs 27%). [33] 

În cancerului segmentului mijlociu al căii biliare principale (hepatocoledoc) 
tratamentul chirurgical curativ constă în rezecţie de la convergenţă până imediat 
supraduodenal, limfadectomie şi refacerea continuităţii prin hepatico-jejunoanastomoza. 
Sunt utilizate 2 tipuri de rezecţie de cale biliară şi anume rezecţie segmentară (rezecţia 
tumorii la cel puţin 2 cm limitele macroscopice ale tumorii) şi rezecţia segmentară înaltă 
(proximal sunt secţionate cele 2 canale hepatice comune drept şi stâng).  

Rezecţia segmentară a CBP presupune ridicarea ţesutului fascial înconjurător 
împreună cu limfonodulii găsiţi pe faţa posterioară a capului pancreatic decolat şi în 
unghiul coledoco-duodenal. Timpul cel mai delicat al intervenţiei constă în izolarea 
coledocului de elementele vasculare ale pediculului hepatic: artera hepatică proprie, 
care va fi suspendată pe un laţ şi vena portă. Separarea coledocului de vena portă este 
mai uşoară în partea de jos, retroduodenală, unde coledocul se depărtează progresiv de 
trunchiul venos. Se secţionează coledocul distal, iar tracţiunea sa, înlesneşte separarea 
CBP de planul portal. Separaţia tumorii de planul venos până aproape de convergenţă se 
va face cu gesturi blânde fiind facilitată de utilizarea bisturiului cu ultrasunete. La acest 
nivel, canalul hepatic comun va fi secţionat. Refacerea tranzitului se face prin 
anastomoza  canalului hepatic comun restant cu duodenul sau cu jejunul. 

 

 
Anastomoza hepatico-duodenală este indicată când calibrul hepatocoledocului 

supratumoral este mai mare de 10 mm şi este facilitată de decolarea duodenopancreatică 
(manevra Kocher), care a fost făcută în timpul de explorare. Anastomoza se face într-un 
singur plan, total, pe canalul hepatic, extramucos sau total pe duoden, cu nodurile 
înăuntru pentru planul posterior şi în afară, pentru planul anterior, la distanţă de 3 mm, 
cu cu fire neresorbabile, separate (Fig. 3). 

Cea mai utilizată anastomoză este însă anastomoza hepatico-jejunală care se 
poate realiza în 2 variante: pe ansă în „Y” (Roux) sau pe ansă continuă (în „omega”). 
Prezintă avantajul că se opune refluxului alimentar şi prezintă o rată mai mică de fistulă. 
Anastomoza hepatico-jejunală pe ansă în , „Y” (Roux) este cea mai folosită în practica 
clinică, fiind recomandată când canalul hepatic este sub 10 mm diametru.  

Fig.3 Anastomoză hepatico-duodenală 
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Ansa anastomotică este trecută transmezocolic în etajul supramezocolic, iar 
anastomoza se efectuează terminolateral, care este mai sigură având o rată de 
complicaţii postoperatorii mai mică. Anastomozele precolice şi terminoterminale nu 
sunt recomandate decât în cazuri selecţionate. Lungimea ansei excluse din circuitul 
alimentar trebuie să fie de cel puţin 50 cm pentru a împiedica refluxul alimentar în căile 
biliare. Ansa trebuie suspendată deoparte şi de alta a anastomozei, la capsula hepatică, 
patul colecistic şi micul epiploon. Anastomoza în omega se poate efectua precolic sau 
transmezocolic cu anastomoză Braun la piciorul ansei. Totuşi acest montaj nu suprimă 
însă, posibilitatea refluxului alimentar în calea biliară. Pentru evitarea acestui dezavantaj 
Juvara recomandă stricţiunea ansei aferente iar ansa eferentă trebuie să fie lungă. 

În rezectia segmentara înaltă a CBP, proximal sunt secţionate cele două canale 
hepatice, drept şi stâng. Este indicata în tumorile canalului hepatic comun aproape de 
convergenţă şi în caz de convergenţă joasă. Refacerea continuităţii se face prin 
anastomoza hepatico-jejunală pe ansă în „Y” (Roux) cu implantarea separată a celor 2 
canale hepatice. Datorită calibrului mic al celor 2 canale hepatice se recomandă 
protezarea anastomozelor fie cu tub pierdut, fie cu tub Kehr.  

Mortalitatea perioperatorie este de sub 5%, iar morbidităţile pot ajunge şi până la 
20% după diferite studii. Principalele complicaţii postoperatorii sunt fistulele biliare la 
nivelul anastomozei biliodigestive (dacă fistula este mică, tratamentul este conservator 
cu aspiraţie continuă, şi administrare de octreotide), dehiscenţa anastomozei cu 
instalarea unei fistule duble, biliare şi digestive (obligă la reintervenţie, cu drenaj biliar 
extern Kehr, transfistular, sutură, plombaj epiplooic sau fistulă dirijată pe duoden), 
nefuncţionalitatea anastomozei, peritonite localizate sau generalizate, supuraţii parietale. 
Complicaţiile generale sunt comune chirurgiei biliare şi digestive [13,34]. 

În tumorile maligne ale coledocul distal, ca şi în cancerele ampulare, intervenţia 
curativă este reprezentată de duodenopancreatectomia cefalică care constă în exereza 
blocului duodeno-pancreatic şi rezecţia CBP până la convergenţă [37]. Mortalitatea 
postoperatorie variază după diferite studii între 5-15%, iar morbiditatea între 30-50%. 
Principala complicaţie este fistula pancreatică. Prognosticul este mai bun decât în cazul 
celolalte tipuri de cancer de căi biliare, supravieţuirea ajungând până la 54% la 5 ani, 
dacă rezecţia a fost R0 şi nu există invazie limfonodulară [35]. Factorii de prognostic 
negativ sunt invazia limfonodulară şi gradul de diferenţiere al tumorii. Criteriile de 
nerezecabilitate după Popescu I sunt: boli asociate ce contraindică intervenţii 
chirurgicale de amploare, metastaze la distanţă, tumori multifocale şi invazie extinsă a 
trunchiului venei porte [14,36].  

Din nefericire, în majoritatea cazurilor, tumorile sunt diagnosticate deseori în 
stadii nerezecabile, intervenţiile paleative fiind indicate mai frecvent decât cele 
radicale. Scopul tratamentului paleativ este decompresia căilor biliare, cu remiterea 
icterului, evitarea insuficienţei hepatice şi scăderea riscului unei colangite.  

Metodele de decompresiune biliară se împart în: 1) metode nechirurgicale 
invazive prin drenaj transparietohepatic, de tipul drenajului extern, sau intern după 
forajul tumoral şi forajul transtumoral endoscopic; 2) metode chirurgicale de tipul 
derivaţiilor biliodigestive, forajul transtumoral urmat de drenaj extern sau intern (tub 
pierdut) sau drenaj extern transhepatic. Metodele chirurgicale de rezolvare a icterului 
sunt superioare celorlalte metode radiologice sau endoscopice [5,14].  

Alegerea tipului de drenaj depinde atât de disponibilităţi (tehnice şi financiare) 
cât mai ales de tipul obstrucţiei, localizare, de posibilităţile tehnice de a introduce sau nu 
un fir ghid şi apoi un cateter prin zona de obstrucţie tumorală. 
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Drenajul biliar transparietohepatic este indicat în obstrucţiile maligne înalte, 
fiind totodată folosit şi ca metodă de decompresie a căilor biliare înainte de intervenţia 
chirurgicală cu viză curativă. Pentru obstrucţiile joase abordul endoscopic pare mai 
potrivit în special atunci când se intenţionează plasarea unui stent. Procedurile 
endoscopice sunt utile mai ales pentru leziunile ampulei Vater şi coledocului distal.  

Drenajul biliar transparietohepatic presupune introducerea unor stenturi 
metalice expandabile în căile biliare intrahepatice prin tehnici de radiologie 
intervenţională .  

Primul drenaj extern a fost descris de Kaude et al la începutul anilor '70. Hoevels 
et al în Europa şi Nakayama în Japonia au realizat ulterior primele drenaje interne. În 
România, primele drenaje biliare percutane transhepatice s-au efectuat la Clinica 
Radiologică a Spitalului Universitar „Sf. Spiridon” Iasi, de Prof. Daniil C et al în anul 
1982 [38,39]. Contraindicaţiile metodei sunt date în principal de tulburările de 
coagulare, ascita voluminoasă, caşexia neoplazică cu stare generală gravă şi un indice 
Karnovsky sub 40%. Se practică un foraj transtumoral şi se plasează stentul trecut pe un 
fir ghid, sub ghidaj fluoroscopic subtumoral în coledoc sau în duoden. Vârful acestuia 
este auto-retentiv. Se obţine astfel un drenaj bilar extern-intern, cu drenajul bilei iniţial 
atât la exterior cât şi în intestin (pentru decompresia iniţială) urmată de drenaj strict 
intern, calea externă fiind păstrată ca rezervă pentru eventuale manipulări ulterioare. În 
caz de nereuşită a forajului transtumoral, stentul poate fi plasat deasupra tumorii 
realizându-se un drenaj biliar extern. În general un stent are o durată de viaţă de 6 luni, 
după care în majoritatea cazurilor se colmatează şi trebuie înlocuit [40]. La cca. 80-90% 
din pacienţi se poate realiza un drenaj intern iniţial, la 5% nu se poate realiza decât un 
drenaj extern iar la 5%, fie nu se poate realiza drenajul, fie volumul hepatic 
decomprimat nu este suficient pentru a determina reducerea simptomatologiei. 
Complicaţiile posibile sunt: hemoperitoneul, coleperitoneul, hemobilia, colangita, dar şi 
posibilitatea însămânţării celulelor tumorale cu apariţia carcinomatozei peritoneale sau a 
metastazelor parietale. Complicaţiile la distanţă se întâlnesc cu o frecvenţă mai mare, 
40-50%, fiind reprezentate de funcţionarea defectuoasă a cateterului, fie prin colmatare 
fie prin dislocare. Mortalitatea procedeului este de 1,5-3% [5,14,41]. 

Endoprotezarea căilor biliare este procedura prin care se plasează o proteză din 
plastic sau metalică în interiorul căilor biliare prin abord percutan transhepatic prin 
radiologie intervenţională, pe cale endoscopică sau prin tehnica „rendez-vous” (abord 
atât endoscopic cât şi percutan) [42]. 

Protezarea căilor biliare a fost realizată prima dată în 1978 de către Burchard şi 
Pereiras, care au utilizat proteze de plastic, fără rezultate încurajatoare datorită 
obstrucţiei precoce. Ulterior, folosirea unor proteze mai mari de 12-14 F au arătat că 
acestea îşi păstrează permeabilitatea pe o perioadă de 19-26 de săptămâni. Protezele 
metalice au intrat în practica clinică curentă din 1989. Durata medie de păstrare a 
permeabilităţii a acestora este de 24-39 săptămâni. În România, primele endoprotezări 
percutane transhepatice a căilor biliare s-au efectuat în Clinica Radiologica a Spitalului 
Universitar „Sf. Spiridon” Iaşi, de Prof. Daniil C. et al în anul 1984. După ce firul ghid 
trece de zona tumorală până în duoden, se fac dilataţii cu balonaş a stricturii tumorale şi 
se introduce stentul metalic care se expandează. Proteza trebuie să depăşească cu 2 cm 
nivelul proximal al obstrucţiei. Dacă nu, se introduce încă o proteză care să se 
suprapună parţial cu prima, pe o lungime de 2 cm. Plasarea stentului se verifică printr-o 
colangiografie de control [41,43].  
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În tehnica „rendez-vous”, pe ghidul trecut în duoden sub control fluoroscopic se 
introduce endoscopic proteza retrograd.  

Principalul avantaj al endoprotezării este o mai bună calitate a vieţii, 
dezavantajul lor fiind că nu pot fi înlocuite, de cele mai multe ori fiind înglobate în 
tumoră. Legat de supravieţuirea pacienţilor, rezultatele nu sunt încurajatoare în ciuda 
tehnicii în permanentă îmbunătăţire. Astfel, scopul tratamentelor paliative rămâne 
îndepărtarea simptomatologiei determinate de obstrucţia biliară în încercarea de a 
diminua mobiditatea asociată şi a prelungi supravieţuirea în condiţiile unei calităţi a 
vieţii cât mai bune . 

La bolnavii cu risc chirurgical crescut şi mai ales la vârstnici forajul transtumoral 
endoscopic evită complicaţiile radiologiei intervenţionale, indicaţiile fiind tumorile 
hepatocoledocului pedicular şi coledoc distal nerezecabile. În ultimii ani, plasarea 
endoscopică de stenturi a devenit o alternativă la operaţiile tradiţionale de bypass 
biliodigestiv în tratamentul paliativ al pacienţilor cu obstrucţii biliare maligne. Ultimile 
studii efectuate în acest sens au demonstrat că tratamentul endoscopic este tratamentul 
de primă intenţie, chirurgia rămânând indicată doar atunci când apare obstrucţia 
duodenală (doar la 13% dintre supravieţuitori). Mortalitatea combinată intraoperatorie şi 
în primele 30 de zile postoperatorii este de 15-30% faţă de mortalitatea după abordul 
endoscopic care este de 0-2%, cu o rată de succes de 90% [44-46]. Sonnenfield et al a 
relatat într-un studiu nerandomizat de comparare a endoprotezelor versus bypass-ul 
chirurgical că nu există diferenţe semnificative în supravieţuire dar cu o durată a 
spitalizării şi complicaţii majore mai mari în grupul chirurgical. De asemenea inserţia 
stentului endoscopic prezintă o rată mai mică a complicaţiilor şi mortalităţii 
postprocedură faţă de inserţia de stent percutan [44]. Andersen et al au efectuat un 
studiu pe 50 de pacienţi cu tumori maligne ale căilor biliare, din care la 25 s-a protezat 
endoscopic CBP, iar la 19 pacienţi s-a putut practica o anastomoză biliodigestivă. Nu a 
găsit diferenţe semnificative statistic în ceea ce priveşte supravieţuirea (84 de zile în 
lotul endoscopic versus 108 zile), spitalizare sau calitatea vieţii. Durata de funcţionare a 
protezelor a fost de până la 450 de zile pentru protezele de 7 F şi între 68-234 de zile în 
cazul protezelor de 10 F. Andersen recomandă ca în spitalele cu dotare tehnică pentru 
introducerea unui stent pe cale endoscopică, acesta să fie prima opţiune terapeutică [45]. 
Liu et al prin aplicarea mai multor stenturi endoscopic descrie o rata de succes pentru 
tumorile Klatskin de 73% [47]. Van den Bosch et al recomandă tratamentul endoscopic 
paliativ al obstrucţiilor biliare maligne pentru pacienţii care au o speranţă de viaţă sub 6 
luni şi tratamentul chirurgical de bypass biliodigestiv pentru pacienţii care au o speranţă 
de viaţă mai mare de 6 luni. [43] Tehnica protezării endoscopice a căii biliare constă în 
introducerea unui fir ghid până cel puţin 5 cm supratumoral, după care se practică 
sfincterotomie cu ansa diatermică. Se introduce proteza expandabilă pe firul ghid până 
în poziţia dorită. Se expandează proteza injectând substanţă de contrast până la 5 
atmosfere şi se efectuează o radiografie de control. Majoritatea stenturilor se 
expandează până la 75% din diametrul lor maxim. Complicaţiile care pot apare sunt: 
hemoragia, pneumotoraxul, septicemia, hemobilia, iar la distanţă: migrarea stentului, 
hemoragie digestivă superioară (prin eroziuni duodenale) şi colmatarea protezei datorită 
formării aderenţelor bacteriene sau creşterii tumorale. Durata până la colmatare este în 
medie de 4-5 luni pentru protezele de polietilenă şi de 8 luni pentru stenturile metalice, 
demonstrând superioritatea acestora. La ora actuală drenajul endoscopic este 
recomandat în leziunile Bismuth II, III, iar drenajul percutan in leziunile de tip IV [48]. 
În tumorile Klatskin, în absenţa colangitei este suficient drenajul ficatului dominant. 
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Protezarea bilaterală, deşi se însoţeşte de o supravieţuire mai lungă are un procent de 
reuşită de 65% din cazuri [49].   

Dintre tehnicile chirurgicale, cel mai utilizat procedeu este forajul transtumoral. 
Se disecă coledocul supraduodenal, se practică coledocotomie, se trece o sondă metalică 
dincolo de tumoră, după care stenoza tumorală este dilatată progresiv (în jur de 5 mm) 
prin creşterea calibrului instrumentului explorator. Ulterior se plasează o proteză 
siliconată (tub pierdut) (fig. 5) sau un tub în T al cărui ram proximal traversează masa 
tumorală ajungând într-un canal biliar de deasupra tumorii şi drenând astfel bila extern 
sau intern, în duoden atunci când tubul este pensat. 

 

 
Altă variantă este cea a drenajul bipolar cu tub în „U” (Terblanche) sau cu tub 

pierdut Huguet (ramul distal al tubului este scos prin incizia de coledocotomie sau trecut 
transpapiloduodenal şi exteriorizat printr-o incizie în peretele duodenal după tehnica 
Witzel) [1]. Principalele complicaţii sunt reprezentate de perforaţia tumorii, a căii 
biliare sau a unui ram portal, iar la distanţă, colmatarea tubului de dren.  

Alte tipuri de drenaje externe în care şcoala românească are o importantă 
contribuţie sunt drenajele biliare axiale. În 1965 Burlui face primul drenaj axial. Prin 
breşa de coledocotomie se pătrunde cu un explorator metalic gen benique, se depăşeşte 
zona tumorală, ajungându-se în canalele biliare intrahepatice, până în vecinătatea 
suprafeţei exterioare a ficatului unde este exteriorizat i se ataşează un tub de dren, care 
este tras transhepatic, trece transtumoral, ajungând în coledocul subtumoral. Peste 2 ani 
în 1967, Burlui şi Raţiu aduc o ameliorare tehnică a drenajului axial, creând un 
instrumentar (compus dintr-o serie de dilatatoare drepte şi 5 mandrene de diametre şi 
curburi diferite care se pot fixa la un mâner universal) ce permite exteriorizarea drenului 
coledocian prin vena ombilicală repermeabilizată sau transligamentar. Metoda a fost 
brevetată în 1976. Drenajul biliar axial cu toate variantele lui, nu este superior celorlalte 
tehnici de drenaj, dar, pe de altă parte, oferă o altă posibilitate terapeutică paleativă de 
dezobstrucţie biliară [50].  

Derivaţiile interne bilio-digestive au ca scop drenarea retrogradă a bilei şi sunt 
de fapt derivaţii interne intrahepatice supratumorale. Dacă convergenţa nu este invadată, 
cea mai bună soluţie este efectuarea unei anastomoze între canalul hepatic stâng şi o 
ansa jejunală în Y. În cazul invaziei tumorale a convergenţei, se poate practica în funcţie 
de canalul hepatic invadat: anastomoză intrahepatică stângă, dreaptă şi bilaterală. 

Fig. 5 Tumoră Klatskin 
foraj transtumoral (stânga) şi protezare transtumorală cu tub pierdut (dreapta) 
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În cancerele nerezecabile ale hepatocoledocului pedicular, de multe ori, forajul 
tumoral este imposibil. În aceste cazuri se preferă o anastomoză paleativă supratumorală 
sau la nivelul convergenţei. [13] 

În cancerele coledocului distal nerezecabile sunt utilizate diferite tipuri de 
derivaţii bilare: colecistodigestive- stomac, duoden, jejeun, sau coledocodigestive-
duoden-jejun.[51]  

Pentru anastomozele intrahepatice stângi, cele mai utilizate procedee la ora 
actuală sunt colangiojejunostomiile. Colangiojejunostomia Hepp-Couinaud, presupune 
secţiunea ligamentului rotund şi disecarea capătului său hepatic, în interiorul şanţului 
ombilical, până la nivelul unde ligamentul pătrunde în parenchim, prin cele două 
prelungiri laterale, stângă şi dreaptă. Incizia parenchimantoasă este facilitată de 
utilizarea unui disector cu ultrasunete. Canalul biliar al segmentului III este situat 
deasupra şi în faţa ramului portal al segmentului III fiind elementul superior şi anterior 
al pediculului segmentar, identificarea sa fiind facilitată de ecografia intraoperatorie. 
După ce este reperat, canalul dilatat este incizat longitudinal pe 1-2 cm. Se scoate din 
circuitul digestiv o ansă în „Y” de 80 cm şi se practică anastomoză colangiojejunală, 
laterolaterală în plan total pe canalul hepatic şi extramucos pe jejun cu fire lent 
resorbabile 5-0. Acest tip de anastomoză se poate practica şi cu canalul segmentului IV; 
calea de abord este paralelă, dar situată la dreapta ligamentului rotund. În acest caz este 
necesar drenajul transanastomotic. O altă anastomoză biliodigestivă care se poate utiliza 
este colangiojejunostomia intrahepatică stângă (Longmire), care constă în rezecţia 
hepatică segmentară laterală stângă (lobectomie stângă), într-un plan care trece la 1 cm 
de ligamentul falciform. La nivelul tranşei de hepatectomie se evidenţia canalul biliar 
lobar stâng, acesta urmând să fie anastomozat la o ansă jejunală în Y. 
Colangiogastrostomia Couinaud este asemănătoare celei precedente, dar anastomoza se 
efectuează cu stomacul. Făgărăşanu descrie hepatogastroanastomoza, în care tranşa de 
rezecţie a segmentului III hepatic se anastomozează cu stomacul şi se asigură cu o 
plastie cu ligament rotund [1]. 

Colangiojejunostomia intrahepatică dreaptă, se practică de obicei cu canalul 
segmentului VI. După ce acesta este reperat prin puncţie ghidată ecografic se practică o 
incizie cuneifomă centrată de acul de puncţie şi se evidenţiază canalul la nivelul tranşei 
de hepatotomie, se trece la realizarea anastomozei colangiojejunale. Anastomozele 
intrahepatice drepte sunt indicate în cadrul anastomozelor bilaterale, în tumorile 
Bismuth II şi III când nu există comunicare între cele 2 teritorii hepatice. Există 2 tipuri 
de anastomoză dreaptă utilizate: cu şi fără rezecţie hepatică. Anastomoza intrahepatică 
dreaptă cu rezecţie constă în hepatectomie atipică a vârfului anteroinferior drept al 
ficatului, tranşa hepatică fiind suturată în ansamblul său cu o ansă în „Y”, iar canalele 
biliare sunt intubate cu un dren Völker care traversează ansa în „Y” [14]. Dintre 
anastomozele intrahepatice dreapte fără rezecţie cea mai utilizată este 
colangiojejunostomia terminolaterală Bismuth-Lechaux cu canalul segmentului V prin 
incizia marginii anterioare a ficatului la 3 cm, la dreapta veziculei biliare. Prioton 
recomandă abordul transcizural anterior al segmentului V printr-o incizie transversală la 
dreapta hilului, iar Launois, abordul transcizural posterior al canalelor biliare drepte, cu 
o rată mai mică de fistule biliare [13].  

Anastomoza intrahepatică bilaterală este utilizată când invazia tumorală prinde 
convergenţa şi în cazul eşecului dublei protezări transtumorale, chirurgicale sau 
endoscopice, dar şi pentru că reduce riscul sepsisului, ce poate apare prin dezvoltarea 
colangitei în teritoriul hepatic nedrenat. Colangiojejunostomia bilaterală 
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transparenchimatoasă, tehnică propusă de Bismuth, presupune rezecţia parţială a 
segmentului IVb. Deseori aceste anastomoze, nu pot fi executate tehnic, datorită 
invaziei tumorale sau sunt rapid invadate de extensia procesului tumoral. De aceea este 
preferată colangiojejunostomia cu canalele biliare ale segmentelor III şi VI. 

Alte derivaţii biliodigestive care pot fi folosite sunt colangiocolecistoanastomoza 
Kolsky, în care se anastomozează vezicula biliară cu un canal biliar dilatat, evidenţiat 
prin dezinserţia porţiunii mediale a colecistului şi disecţia în patul hepatic, după care 
vezicula biliară este reinserată cu fire separate şi hepatico-colecisto-enteroanastomoză, 
recomandată în condiţiile în care canalul cistic este obstruat de tumoare [5]. 

Dacă anastomozele biliodigestive sunt bine executate, oferă cea mai bună soluţie 
de paliaţie a icterului cu o bună calitate a vieţii. Totuşi rata morbidităţilor şi mortalităţii 
postoperatorii se menţine mare, datorită fistulelor anastomotice şi proceselor 
inflamatorii de colangită în segmentele hepatice nedrenate. Pe aceste considerente se 
poate afirma că drenajul transtumoral poate fi mai eficient decât o anastomoză 
biliodigestivă periferică, dar pe de altă parte existenţa unei anastomoze paliative permite 
completarea unui tratament paliativ cu radioterapie intraluminală utilizând Iridiu 192 
[13,22,52]. 

Deşi s-au făcut progrese remarcabile în ultimii ani, tratamentul adjuvant în 
tumorile maligne ale căilor biliare principale nu ameliorează semnificativ supravieţuirea 
acestor pacienţi.  

Pentru că majoritatea cancerelor căilor biliare sunt nerezecabile, cel mai utilizat 
tratament este forajul transtumoral cu plasarea unui stent, chirurgical, radiologic sau 
endoscopic. Scopul radioterapiei este de a prelungi supravieţuirea, a menţine 
permeabilitatea cât mai lungă a stentului şi de a ameliora durerile. Deoarece, durata de 
viaţă a pacienţilor depăşeşte durata de permeabilitate a stenturilor, radioterapia externă 
şi intraluminală devine obligatorie în managementul postoperator al acestor pacienţi. 
Radioterapia externă trebuie să depăşească 50 Gy pentru a fi eficientă în 
adenocarcinoamele de căi biliare [53]. Dacă în cancerele de veziculă biliară şi în 
ampuloamele vateriene, studiile au demonstrat ineficienţa radioterapiei externe, în 
cancerele nerezecabile de căi biliare, aceasta reprezintă cel mai bun tratament adjuvant 
cu ameliorare semnificativă a calităţii vieţii [54,55]. Dar utilizarea unei doze de peste 50 
Gy afectează organele aflate în câmpul de radiaţie: ficatul, rinichiul şi tractul digestiv. 
Din această cauză, dacă doza necesară depăşeşte 80Gy, atunci radioterapia externă 
trebuie asociată cu brahiterapia. Asocierea radioterapiei externe cu brahiterapia au un 
efect benefic în principal în cazul rezecţiilor R1, şi mai ales în tumorile mici, prelungind 
supravieţuirea şi timpul de apariţie al recidivei locale [56,57]. De asemenea radioterapia 
intraluminală, aplicată prin proteze biliare plasate percutanat sau endoscopic, folosind 
Ir192 controlează proliferarea tumorală, prelungind astfel permeabilitatea stentului 
transtumoral. Alte avantaje ale asocierii brahiterapiei cu radioterapia externă constau în 
ameliorarea durerii, controlul hemoragiei tractului digestiv şi în tratamentul fistulelor 
biliare [58,59].  

Chimioterapia este indicată la pacienţii cu cancere nerezecabile (avansate local), 
cu metastaze la distanţă şi în recidivele după rezecţie [60]. Poate fi practicată sub forma 
chimioterapiei sistemice sau sub forma chimioterapiei locale intraarteriale. Cancerul de 
căi biliare este foarte puţin sensibil la chimioterapie. Monochimioterapia cu 5 FU, 
Mitomicină C sau Doxorubicină se însoţeşte de o rată de răspuns de 10-20%. Regimul 
FAM (5 FU, Doxorubicină şi Mitomicină), repetat la 8 săptămâni a determinat o rată de 
răspuns de 29% [61], iar asocierea 5 FU (oral) cu Streptozotocin sau metil-CCNU 
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(MeCCNU) s-a însoţit de răspuns la 3 pacienţi din 34. Rezultatele au început să se 
îmbunătăţească după 1999 când, a început să fie folosită gemcitabina. Aceasta poate fi 
folosită singură sau în asociere cu 5 FU, oxaliplatin sau irinotecan. Asocierea 
gemcitabinei cu cisplatin obţine cea mai mare rată de răspuns 35-38%, cu o 
supravieţuire care poate ajunge şi la 11 luni [62]. Gemcitabina este la ora actuală în 
Japonia, chimioterapicul, recomandat a fi utilizat în tratamentul cancerului de căi biliare 
nerezecabil. Rezultate promiţătoare s-au obţinut şi după tratamentul cu anticorpi 
monoclonali de tipul erlotinibului (anti-EGFR) [63].  

Chimioterapia regională cu 5 FU, Fluorodeoxyuridine sau Doxorubicină în 
administrare intraarterială (în artera hepatică) a avut o rată de răspuns mai crescută (40-
50%) în raport cu cea a chimioterapiei sistemice [14]. Lygidakis, publică rezultate bune 
folosind imunochimioterapia loco-regională, administrată pe calea arterei hepatice [52]. 
În ceea ce priveşte chimioterapia adjuvantă postoperatorie după rezecţia curativă, 
aceasta nu îmbunătăţeşte semnificativ statistic supravieţuirea. Rezultatele după 
tratamentul cu gemcitabină încep să fie promiţătoare, dar numărul prea mic de studii şi 
loturi prea mici de pacienţi nu au impus-o încă. 

Asocierea radioterapiei externe cu brahiterapia şi regimurile de chimioterapie cu 
gemcitabină măresc rata supravieţuirii pe termen lung după rezecţia radicală.   

O altă metodă de tratament adjuvant este terapia fotodinamică (TFD) pe stent 
introdus endoscopic sau percutan, cu o rată de supravieţuire în tumorile nerezecabile 
comparabilă cu rezecţia R1 . În condiţiile în care rata mediană de supravieţuire este de 3 
luni fără tratament şi de doar 4-6 luni cu protezarea căii biliare, terapia fotodinamică 
este o opţiune de luat în considerare [64]. Această metodă paliativă este încă la început 
şi până la ora actuală există puţine studii şi cu un număr mic de pacienţi pentru a se 
putea impune, dar rezultatele fiind încurajatoare: Zoepf et al. pe un lot de 39 de pacienţi, 
raportează prelungirea supravieţuirii mediane faţă de plasarea unui stent transtumoral de 
la 7 luni la 21 de luni [65]. Shim et al raportează o rată de supravieţuire la 1 an de 
59.6% şi o rată de supravieţuire mediană de 18 luni, dar obţine totodată şi o  
scădere a dimensiunilor tumorale, măsurată ecografic de aproape 3 cm la 4 luni după 
tratament [66].  

 
CONCLUZII 
Cea mai frecventă localizare a cancerului căii biliare principale este cea 

proximală, ce cuprinde canalele hepatice drept şi stâng, convergenţa şi canalul hepatic 
comun (tumori Klatskin). Colangiografia prin rezonaţă magnetică (colangioIRM) este 
superioară celorlalte metode de explorare preoperatorie, permiţând diagnosticul şi 
stadializarea tumorilor. 

Rezecţiile complexe, ce presupun asocierea rezecţiei de căi biliare cu rezecţii 
hepatice, iar uneori şi rezecţii vasculare, deşi sunt asociate cu o mortalitate şi o 
morbiditate mai mare, prezintă o supravieţuire mai lungă şi o mai bună calitate a vieţii.  

Tratamentul paleativ constă în asigurarea drenajului biliar prin derivaţii bilio-
digestive sau prin stenturi introduse chirurgical, radiologic, percutan sau endoscopic.  

Deşi mult timp radiochimioterapia nu a prezintat rezultate încurajatoare în 
ameliorarea prognosticului, asocierea radioterapiei externe cu brahiterapia şi regimurile 
de chimioterapie cu gemcitabină cresc rata supravieţuirii.  
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MANAGEMENT OF TRAUMATIC RUPTURE OF THE AORTIC ISTHMUS (Abstract): Traumatic 
rupture of the aortic isthmus is a rare lesions occurring usually in patients subjected to sudden 
deceleration in cars accidents. This lesion is a potentially fatal injury that leads to death in 75-90% of 
cases at the time of injury. However, patients who survive to reach the hospital have the chance to 
overpass this dramatic situation. Computer tomography and transesophageal echocardiography are of 
great value in making the diagnosis. Open surgery with conventional repair is still considered the gold 
standard technique for cases of isolated rupture. Delayed management approach with controlled 
hypotension and radiological monitoring is a safe and recommended option for patients with severe 
multiple injuries or co-morbidities that put surgery at high risk. Urgent endovascular stenting offers a 
minimally invasive method that has been shown to be a feasible, safe and efficient technique which may 
be proposed as a therapeutic alternative for patients with multiple trauma instead of delayed surgical 
repair after stabilization. In Romania few patients with traumatic aortic rupture arrive alive at the hospital. 
However, with the progresses in the first aid and transportation of the trauma patients, in our hospitals 
such cases will appear more frequently and surgeons working in emergency hospitals should be prepared 
to manage such dramatic cases.   
 
KEY WORDS: AORTIC ISTHMIC RUPTURE, TRAUMA, SURGERY. 
 
Corespondenţă: Dr. Corneliu Moroşanu, Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Ioan” Iaşi, Clinica de Urgenţe 
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INTRODUCERE 
Leziunile de istm aortic au loc în urma unor traumatisme închise, cel mai 

frecvent secundar unor traumatisme prin deceleraţie bruscă, urmare a unor accidente 
rutiere. Gravitatea lor este deosebită, de aceea încercarea de a stabili o conduită corectă 
poate oferi pacienţilor ce ajung vii la spital, şanse mai mari de supravieţuire. Vitezele 
din ce în ce mai mari de deplasare ale autovehiculelor au dus şi la o creştere importantă 
a numărului de accidente rutiere şi la o gravitate şi complexitate din ce în ce mai mare a 
acestora. În cadrul leziunilor produse prin accidente rutiere se diferenţiază ca o entitate 
bine conturată ruptura traumatică de aortă [1-3]. 

Studii necropsice [1] arată că doar 7-13% din pacienţii cu ruptură traumatică de 
aortă supravieţuiesc atât de mult încât să ajungă la spital în viaţă. Un studiu arată că 
aproximativ 38% dintre pacienţi supravieţuiesc mai mult de 30 de minute, dar numai 
8%, mai mult de 4 ore [1]. 
 

CONDUITA TERAPEUTICĂ 
Conduita este diferenţiată în funcţie de starea pacientului, tipul leziunii si 

prezenţa leziunilor asociate [4-7]. Uneori, importanţa hemoragiei impune controlul 
chirurgical imediat al acesteia, de maximă urgenţă, limitând la strictul necesar 
examinările sau explorările. Alteori, relativa benignitate a leziunii permite o examinare 
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mai complexă a pacientului. Examinarea clinică şi paraclinică a pacientului trebuie 
adaptate gravităţii cazului. Rezolvarea unei leziuni traumatice aortice presupune 
implicarea unei echipe medico-chirurgicale complexe. 

Ca pentru orice traumatizat grav se începe cu asigurarea funcţiilor vitale, în 
paralel cu aceasta efectuându-se şi examenul clinic, apreciindu-se totodată necesităţile şi 
posibilităţile efectuării investigaţiilor paraclinice [1,2,8]. Dacă situaţia permite, se fac 
investigaţiile necesare pentru diagnosticul leziunii aortice: radiografie toracică, 
computer tomografie (CT), rezonanţă magnetică nucleară (RMN), echocardiografie 
transesofagiană (ETE), iar pentru aprecierea leziunilor asociate în cazul 
politraumatismelor: radiografii de coloană vertebrală, bazin, membre, investigarea 
traumatismelor cerebrale. 

 
Ierarhizarea rezolvării leziunilor [1,2,9,10] 
În situaţia în care pacientul prezintă leziuni asociate abdominale hemoragice sau 

leziuni expansive intracraniene, acestea se rezolvă înaintea celei aortice. Pacientul se 
poziţionează în decubit lateral drept şi este intubat cu o sondă traheală cu dublu lumen 
cu posibilitatea ventilării selective a plămânilor, condiţii ce permit la nevoie toracotomia 
de urgenţă dacă apar probleme în timpul desfăşurării intervenţiei abdominale sau 
cranio-cerebrale. Pe toată durata intervenţiei abdominale sau cranio-cerebrale se 
monitorizează leziunea aortică prin echografie transesofagiană şi tensiunea arterială 
(TA) care trebuie menţinută între 100-120 mmHg cu betablocante dacă debitul cardiac 
este suficient pentru a reduce riscul de ruptură înainte de repararea leziunii. Dacă 
situaţia impune, în cazul hemoragiilor masive pacientul este transportat de urgenţă în 
sala de operaţie unde se instituie măsurile mai sus menţionate şi se poate efectua ca 
investigaţie paraclinică echocardiografia transesofagiană sau toracoscopia diagnostică, 
în cazul în care există timpul necesar pentru a le efectua.  

S-a încercat stabilirea unor protocoale de conduită în cazul rupturii traumatice de 
aortă [1,2,5,11]: 

1. trebuie suspicionată o leziune aortică la toţi pacienţii cu accidente prin 
deceleraţie violentă; 

2. se evaluează pacientul concomitent cu resuscitarea până la obţinerea unei 
presiuni arterială la ambele braţe şi la membrele inferioare; 

3. radiografia toracică – examinarea radiografiei pentru lărgirea mediastinului 
(peste 8 cm la nivelul coastei C3) sau dispariţia butonului aortic. Următoarele 
semne sunt sugestive pentru o posibilă leziune aortică: 
- hematom apical pulmonar stâng; 
- depresiunea bronhiei principale stângi; 
- traheea şi esofagul deviate la dreapta; 
- fracturi costale C1, C2; 
- dispariţia ferestrei aortopulmonare; 

4. examinarea pacientului pentru evidenţierea diferenţelor de tensiune arterială 
între cele două membre superioare sau superioare şi inferioare; sugestive sunt 
diferenţa mai mare de 10 mmHg (pseudocoarctaţie) sau murmur infrascapular 
stâng; 

5. dacă se consideră probabilă leziunea aortică, se va evita hipertensiunea arterială 
în orice moment al resuscitării prin administrarea de betablocante cu acţiune 
scurtă [1,5,12]; 
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6. dacă este descoperit un mediastin lărgit şi pacientul poate sta vertical se face 
radiografie în această poziţie; dacă mediastinul nu mai este lărgit, dar nu se 
observă butonul aortic se face computer tomografie cu secţiuni la nivelul arcului 
aortic; 

7. dacă mediastinul este tot lărgit sau radiografia în poziţie verticală nu se poate 
efectua, se va face CT sau ETE: dacă la CT nu se evidenţiază sânge periaortic se 
exclude leziunea aortică, iar dacă la ETE nu se evidenţiază ruptura aortică atunci 
se exclude de asemenea, leziunea aortică; 

8. angiografia aortică trebuie obţinută în următoarele circumstanţe:  
- radiografia toracică arată mediastin lărgit iar CT-ul şi ETE nu se pot efectua; 
- CT-ul arată sânge în mediastin sau ruptură de aortă (necesitatea angiografiei 

se va stabili de către chirurg); 
- ETE arată ruptura de aortă sau rezultatul e îndoielnic. Dacă ETE arată 

ruptură de aortă intervenţia chirurgicală poate fi realizată numai pe baza 
ETE; 

- diferenţa marcată a pulsurilor între braţul drept şi stâng; diferenţa marcată a 
pulsului între membrele superioare şi inferioare. 

 
TRATAMENT CHIRURGICAL 
Tratamentul chirurgical trebuie să respecte câteva principii de bază pentru a se 

bucura de succes [1,2,5]: 
- monitorizarea atentă a pacientului; 
- anestezie adecvată intervenţiei; 
- abordul trebuie să confere vizibilitate bună şi confort în plagă; 
- controlul rapid al hemostazei; 
- asigurarea unei protecţii cerebrale adecvate; 
- asigurarea unei perfuzii adecvate a porţiunii corpului de sub clampaj; 
- tratamentul chirurgical efectuat de urgenţă în condiţii de monitorizare atentă 

a pacientului (Tabelul I). 
 

Tabelul I 
Monitorizarea pacientului 

 

- Electrocardiograma; 
- TA sângerândă la artera radială şi, de preferat, şi la artera femurală; 
- Presiunea venoasa centrală (PVC); 
- Saturaţia în oxigen a sângelui arterial SaO2; 
- Sondă urinară pentru monitorizarea debitului urinar; 
- Cateter Swan-Gantz; 
- Temperatura centrală rectală sau urinară. 

 
Anestezia trebuie să evite variaţiile tensionale importante, în perioada clampării 

şi declampării aortei, mai ales atunci când nu se foloseşte o metodă pentru perfuzia 
jumătăţii inferioare a corpului [1,8]. Cu pacientul în decubit dorsal se practică intubaţie 
oro-traheală cu o sondă cu dublu lumen şi cu posibilitatea ventilării separate a 
plămânilor, pentru a opri ventilaţiile plămânului stâng în timpul toracotomiei. 

Poziţia pacientului şi abordul trebuie să confere o bună vizibilitate şi 
posibilitatea de a controla hemostaza la distanţă şi de a lucra în condiţii bune, de aceasta 
depinzând viteza şi calitatea intervenţiei şi implicit viaţa pacientului [1-3]. Când 
leziunea se află la nivelul crosei distale sau istmului aortic cum se întâmplă cel mai 
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frecvent în rupturile de aortă toracică, poziţia este în decubit lateral drept, iar abordul 
prin toracotomie postero-laterală stângă prin spaţiul IV i.c. sau cu rezecţia coastei a V-a. 

Controlul hemostazei prin compresiune digitală, posibilă doar în cazul plăgilor 
punctiforme cu sutura leziunii sau prin clamparea venelor cave („inflow occlusion”) 
oferă chirurgului un interval de timp de 1-2 minute pentru rezolvarea leziunii sau cel 
mai frecvent prin clamparea aortei proximal şi distal de leziune, apoi abordul leziunii 
aortice şi repararea ei [1,2,13,14]. 

Măsuri de protecţie a părţii inferioare a corpului (cea situată sub nivelul 
clampajului) în timpul ischemiilor prelungite, pentru a evita complicaţiile secundare 
acesteia; rapoartele recente recomandă, ca şi consens general, folosirea unei metode 
pentru a asigura fluxul vascular aortic distal, ca fiind mai sigură decât metoda simplului 
clampaj. Pentru rupturile de aortă, în care se întâlnesc de obicei asocieri lezionale ce 
contraindică folosirea heparinei se aplică alte metode pentru a asigura vascularizaţia 
părţii inferioare a corpului.  

Clampajul simplu şi rezolvarea leziunii („Clamp-Sew” Technique) [1,11,14] 
are câteva avantaje care fac din aceasta o metodă preferată de unii chirurgi. Este cea mai 
uşoară metodă şi poate fi folosită de orice chirurg cu experienţă. Metoda este utilă la 
pacienţii instabili care sângerează activ din leziunea aortică, la aceşti pacienţi nefiind 
timp pentru a instala un sistem de perfuzie distală. Metoda „clamp-sew” poate fi folosită 
de chirurgii generalişti, chirurgii vasculari sau cei traumatologi care nu au experienţă în 
instituirea circulaţiei extracorporeale. Dacă timpul de clampaj aortic rămâne sub 25-30 
min frecvenţa paraplegiei este mică. Timpul mediu de clampaj raportat în literatură 
pentru repararea rupturilor de aortă este de 41 min. Multe cazuri de ruptură de aorta 
necesită mai mult de 30 min de clampaj datorită hematomului existent, friabilităţii aortei 
şi dificultăţilor în identificarea anatomiei locale. Aceasta, mai ales dacă ruptura se 
extinde spre orificiul arterei subclaviculare stângi, când este necesar clampajul între 
artera carotidă comună stângă şi subclaviculară stângă, asociat cu clampajul separat al 
arterei subclaviculare stângi. Ocluzia arterei subclaviculare stângi creşte incidenţa 
paraplegiei. 

Tehnici pentru perfuzia parţii inferioare a corpului [1,11,13]; perfuzia părţii 
inferioare a corpului trebuie monitorizată şi menţinută peste 60 mmHg. Sistemul trebuie 
să fie simplu de aplicat, disponibil şi sigur. Metodele de circulaţie extracorporeală, care 
necesită heparinizare crescută sunt contraindicate la pacienţii cu leziuni multiple şi 
potenţial hemoragic, sunt asociate cu o creştere a mortalităţii şi problemelor pulmonare 
şi nu mai sunt folosite pentru leziunile de aortă istmică. Pacienţii traumatizaţi sunt 
frecvent hipotermici şi de aceea schimbătorul termic este foarte util la pacienţii la care 
temperatura centrală este sub 35º. Există mai multe tehnici pentru a realiza perfuzia 
părţii inferioare a corpului: 

1. By-pass-ul parţial stâng [1]. Este o metodă foarte folosită în repararea 
transecţiilor de aortă şi implică plasarea unei canule în atriul stâng fie direct, fie prin 
intermediul unei vene pulmonare stângi. Canula arterială este plasată în artera femurală 
stângă, sau preferabil în aorta distală. Absenţa canulei aortice permite ca întreaga 
operaţie să fie efectuată prin intermediul toracotomiei şi este convenabilă şi rapidă. By-
pass-ul parţial stâng mai are avantajul că descarcă cordul stâng şi facilitează controlul 
hipertensiunii proximale în timpul clampajului. Canula atrială reduce apariţia aritmiilor 
ventriculare şi circuitele de perfuzie extracorporeală facilitează controlul volumelor 
intravasculare şi constituie o metodă prin care se poate administra rapid la nevoie 
cantitatea necesară. Partea inferioară a corpului este bine perfuzată iar debitul poate fi 
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monitorizat şi ajustat în funcţie de necesităţi. Dezavantajele sunt: heparinizarea, dar cu 
circuitele tapetate cu heparină, heparinizarea sistemică poate fi omisă, cu creşterea 
foarte mică a riscului de tromboză sau embolie. Suprafaţa mică a circuitului de perfuzie 
reduce substanţial stimulul trombotic şi de aceea nu se recomandă droguri 
antifibrinolitice; riscul major este fibrilaţia venticulară. Deoarece, cel mai frecvent, 
acest sistem este folosit fără schimbător termic trebuie avut grijă la pierderile de căldură 
şi la menţinerea temperaturii cât mai aproape de normal. 

2. By-pass-ul atriu drept-artera femurală [1,6]. Recent a început să fie folosită o 
tehnică nouă care foloseşte ca linie venoasă un cateter lung introdus prin vena femurală 
dreaptă până în atriul drept şi ca linie arterială un cateter introdus prin artera femurală 
dreaptă. Aceasta foloseşte o pompă centrifugală şi poate, sau nu, folosi oxigenator. 
Avantajul acestei tehnici faţă de by-pass-ul parţial stâng este că se efectuează canularea 
periferic înainte de toracotomie şi astfel, atriul stâng şi venele pulmonare de lângă 
hematomul mediastinal nu mai trebuie disecate. Când se foloseşte oxigenator nu se 
administrează heparină sistemic dar se foloseşte un circuit tapetat cu heparină şi întregul 
circuit se menţine închis. Tot sângele din câmpul operator este aspirat în cell-saver şi 
spălat înainte de a se întoarce în perfuzat. Dacă sistemul este folosit fără oxigenator, 
heparina nu se administrează deloc, sau în cantitate mică ca şi pentru by-passul parţial 
stâng. Partea inferioară a corpului este perfuzată la un debit normal (2-3 L/min), dar 
presiunea arterială a oxigenului este de 40 mmHg, iar saturaţia de 45-60%. Aceasta 
saturaţie este suficientă pentru necesităţile ţesuturilor dacă hemoglobina este peste 10 
g/100mL. Sângele intens desaturat din vena cava inferioară se amestecă cu cel mai puţin 
desaturat din vena cavă superioră. Deşi existau temeri că reducerea saturaţiei arteriale a 
oxigenului poate produce leziuni la nivelul măduvei spinării, acestea nu a apărut. 

3. Şuntul aortic pasiv proximal distal (Gott shunt) [1,13]. Şuntul Gott este un 
şunt ascuţit tapetat cu heparină („heparin-coated”), confecţionat din polivinil astfel încât 
ambele capete pot fi folosite ca şi canule. Capătul proximal este plasat de obicei în aorta 
ascendentă sau în arc. Canularea ventriculară este rar folosită datorită fluxului scăzut, 
aritmiilor produse, sângerărilor şi incidenţei crescute a paraplegiei. Datorită presiunii 
scăzute atriul stâng nu poate fi folosit pentru canula de intrare. Capătul distal este plasat 
în aorta descendentă toracică sau artera femurală stângă sau iliacă externă stângă. 
Diametrul şuntului este fix, de aceea fluxul este pasiv, nemonitorizat şi dependent strict 
de diferenţa de presiune. Nu există o garanţie a unui flux anumit spre diferite organe, 
presiunea în artera femurală trebuind monitorizată. Tehnica necesită expunerea şi 
canularea arcului aortei sau aortei ascendente şi poate necesita extensia anterioară a 
inciziei. Şuntul Gott este o metodă simplă şi uşor de folosit şi probabil cea mai folosită 
metodă pentru a asigura fluxul în partea inferioară a corpului pentru că se poate găsi în 
fiecare spital şi nu necesită by-pass cardio-pulmonar.  

Rezolvarea leziunii aortice. Odată efectuată incizia şi expunerea adecvată se 
finalizează decizia de asigurare a circulaţiei în partea inferioară a corpului. Această 
decizie poate fi luată şi înainte de incizie dacă se preconizează folosirea canulărilor 
femurale, ca în cazul by-passului atriu drept – artera femurală. Dacă este destul de 
simplu de obţinut controlul distal, cel proximal este însă, mai dificil de obţinut. Este 
indicat ca locul pentru clampajul proximal să fie disecat primul deoarece există riscul 
ruperii hematomului mediastinal în timpul manevrelor de disecţie la nivelul atriului sau 
venelor pulmonare stângi. Pleura mediastinală este incizată de-a lungul suprafeţei 
anterioare a arterei subclaviculare stângi, iar nervul vag e identificat şi protejat. Disecţia 
continuă medial sau lângă arcul aortic până la nivelul arterei carotide comune stângi. 
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Faţa anterioară a arcului aortic între aceste două vase este disecată înapoia traheei şi 
superior până la bronhia principală stângă. Faţa posterioară este disecată iniţial cu 
foarfecele, apoi digital până când un clamp şi un şnur de tracţiune pot fi trecute în jurul 
aortei. Se plasează un buldog pe artera subclavie stângă la 2-3 cm de la originea sa. 
După ce se obţine controlul proximal şi distal al aortei şi se instituie circuitul de 
perfuzie se clampează aorta şi se deschide hematomul mediastinal. Dacă hematomul 
mediastimal este deja rupt şi există sângerare masivă în cavitatea pleurală, în timp ce 
ajutorul efectuează compresiunea manuală la nivelul sângerării, chirurgul disecă rapid 
arcul aortic deasupra hematomului, între artera carotida şi subclavia stângă şi clampează 
aorta. Aorta descendentă este clampată la mijlocul toracelui şi apoi se pătrunde în 
hematom. Nu se tentează nici un procedeu de perfuzie a părţii inferioare a corpului, dar 
trebuie avut grijă ca tensiunea arterială să fie menţinută normală sau chiar uşor crescută 
pentru a reduce posibilitatea ischemiei medulare. Repararea aortei prin sutură directă 
sau interpoziţie de grefon se efectuează cât mai repede posibil. Se recomandă folosirea 
unor proteze de dacron impregnate cu colagen sau gelatină, pentru a se reduce tensiunea 
şi a evita disecţia şi sacrificiul arterelor intercostale. Sutura se face cu fir monofilament 
3-0 sau 4-0 surjet continuu, prinzând bine din adventice şi ţesuturile mediastinale. După 
terminarea anastomozelor se declampează proximal, apoi distal şi se restabileşte astfel 
fluxul. Se suprimă canulele dacă au fost montate, iar toracele se închide în planuri 
anatomice, plasându-se un dren pleural de obicei. 

 
Tabelul II 

Complicaţii postoperatorii 
 

Autor Schmidt Cowley Kodali 
Număr pacienţi 73 pacienţi 51 pacienţi 50 pacienţi 
Procente % % % 
Paraplegie 5,4 19,6 10,0 
Insuficienţă renală 9,6 9,8 4,0 
Sepsis 13,7 9,8 - 
Pneumonie/ARDS 21,9 17,7 34,0 
Paralizie de corzi vocale stângi 4,1 13,7 14,0 
Paralizie de nerv frenic stâng 1,4 5,9 - 
Accident vascular cerebral 2,7 - 4,0 
Reexplorare pentru sângerare 1,4 9,8 4,0 
Embolism pulmonar 1,4 3,9  
Tromboza venoasa profundă 2,7 - - 
Pericardită 1,4 3,9 - 
Ameţeli 1,4 - - 
Infecţii ale plăgii - 3,9 - 
Chilotorax - 3,9 - 
Decese (pacienţi) 7/77 (9,6%) 22/51 (43,1%) 14/50 (28%) 

 
Când ruptura se extinde proximal la baza arterei subclavii stângi, clampajul 

proximal trebuie plasat astfel încât va obstrua originea arterei carotide stângi. Ocluzia 
arterei carotide stângi este bine tolerată fără a se produce suferinţă cerebrală pentru o 
perioadă de 10-15 minute. Artera subclavie stângă va fi complet detaşată şi 
reanastomozată la proteza aortică prin interpoziţia unui grefon.  

Protezarea endolumenală. Aplicabilă la pacienţi stabili cu rupturi de istm aortic, 
necesită aparatură specializată şi o echipă antrenată cu manevrele endovasculare, 
condiţii ce nu pot fi întrunite des într-un spital de urgenţe. 
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Tratamentul leziunilor asociate. Leziunile abdominale sângerânde sau leziunile 
expansive intracraniene se repară de obicei înaintea rupturii de aortă dacă aceasta nu 
sângerează. Aceasta este însă riscant, deoarece în timpul rezolvării acestor leziuni s-au 
raportat decese ale pacienţilor datorită rupturii hematomului mediastinal, de aceea 
trebuie avut grijă ca TA să fie menţinută între 100-120 mmHg. Leziunile osoase şi 
maxilo-faciale sunt rezolvate după tratarea leziunii aortice ca parte a aceleaşi anestezii 
fără ca această creştere a duratei anesteziei să determine şi o creştere a morbidităţii, dar 
îmbunătăţind semnificativ rezultatele. 
 

Tabelul III 
Incidenţa paraplegiei postoperatorii în relaţie cu conduita chirurgicală 

 

Conduita Pacienţi (număr) Paraplegia (%) Timpul de clampaj 
aortic (minute) 

Fără şunt 443 19,2 31,8 
Şunt pasiv 424 11,1 46,8 
By-pass 490 2,4 47,8 

 
REZULTATE 
Aproximativ 41% din pacienţii operaţi pentru leziuni de aortă suferă complicaţii 

postoperatorii majore (Tabelul II) [1,2,10,15-20]. 
Paraplegia şi parapareza apar cu o medie de 9,9% după o statistică a lui von 

Opell [10] care include 1492 de pacienţi operaţi pentru leziuni aortice. Limitele sunt 
între 2,4% când sunt folosite mijloace de perfuzie active pentru jumătatea inferioară a 
corpului şi 11,1% când sunt folosite şunturile pasive, mergând şi până la 19,2% când nu 
s-a folosit nici o metodă pentru perfuzia jumătăţii inferioare a corpului (Tabelul III) 
[15,18-20]. 

Într-un lot recent de 32 pacienţi cu timpul mediu de clampaj de 16 min (limite 6-
45 min) Schmidt [19] raportează un singur caz de paraplegie postoperatorie. Datele din 
literatura arată clar că incidenţa paraplegiei postoperatorii creşte cu durata clampajului 
şi în condiţiile neutilizării mijloacelor de perfuzie a părţii inferioare a corpului. 

Odată cu îmbunătăţirea acordării primului ajutor la locul accidentului şi a 
transportului rapid al pacienţilor şi în spitalele din România vor apărea astfel de cazuri 
ce pot fi salvate dacă există echipe antrenate capabile sa acţioneze rapid.  
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MECHANICAL ESOPHAGEAL ANASTOMOSIS: RETROSPECTIVE STUDY OF 56 PATIENTS 
(Abstract): Aim: To analyze outcomes of intrathoracic esophageal anastomosis performed using 
mechanical stapling devices . Methodology: We retrospectively analyzed the records of 56 consecutive 
patients who underwent esophagectomy, total gastrectomy, or degastro-gastrectomy with mechanical 
intrathoracic esophageal anastomosis between 1995 and 2006. The mean age of patients according to 
procedure were 62.5, 67.4, and 69.6 years, respectively. Results: We observed only one anastomotic leak 
(1.6%), which we treated medically. Postoperative mortality was 12.5%; no deaths were related to the 
presence of an anastomotic leak or to surgical complications. Four of the 45 satisfactorily-followed 
patients (8.8%) presented with anastomotic stenosis; all patients were treated successfully by endoscopic 
dilatation. Conclusion: Intra-thoracic esophageal anastomoses can be performed more efficiently using 
mechanical stapling devices. The risk of stenosis is reduced when the anastomoses are termino-lateral and 
when their diameter is as wide as possible. Strictures can be treated efficiently by endoscopic dilatation. 
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INTRODUCTION 
Mechanical stapling devices came into widespread use near the end of the 1970s, 

making digestive anastomosis procedures safer and quicker. Esophageal anastomoses 
are delicate procedures because of the distinct vascularization and longitudinal 
disposition of muscular fibers in the esophagus. The aim of this retrospective study was 
to analyze the results obtained using mechanical stapling devices for intrathoracic 
esophageal anastomosis. 
 
 

PATIENTS AND METHODS 
We retrospectively analyzed the medical records of 56 consecutive patients who 

underwent esophagectomy with gastric pull-up (n=28), total gastrectomy (n=22), or 
degastro-gastrectomy (n=6) in our department from May 1995 to December 2006 
(Table I), in order to estimate short- and long-term local and general complications due 
to mechanical anastomosis. When follow-up was considered to be insufficient, the 
patient’s physician contacted the patient by email or telephone. 

                                                 
* received date: 3.01.2009 
accepted date: 31.01.2009 
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During esophagectomy, esophageal resection was carried out either via double 
access (abdominal and right thoracic, n=18) or by a left thoracotomy and phrenotomy 
(n=10). Abdominal access, which allowed preparation of the stomach and the 
exploration of the abdominal cavity, was achieved by coelioscopy in 7 of 28 patients 
(25%). 

Surgical procedure 
The patient was placed in the left lateral decubitus position, which allowed 

abdominal and thoracic access. First, the abdominal cavity was explored by median 
laparotomy. The duodenum was mobilized by Kocher’s maneuver and pyloroplasty was 
performed. Stomach preparation consisted of gastrolysis of the great curvature, taking 
care to preserve the gastroepiploic vessels. The spleen was preserved except in the event 
of tumoral invasion or incontrollable hemorrhagic lesion. The lower esophagus was 
released at the level of the diaphragmatic hiatus once the stomach had been completely 
mobilized. 

 
Table I.  

Patient characteristics and diagnoses 
 

 Esophagectomy Total Gastrectomy Degastro-
gastrectomy 

Number of patients 28 22 6 

Sex ratio (m/f) 24/4 14/8 6/0 
Mean age, years (range) 62.5 (44-89) 67.4 (29-93) 69.6 (60-81) 

Diagnosis 

Squamous cell carcinoma 12 0 1 
Adenocarcinoma 15 19 3 

Stage 
 Stage I and II 12 Stage I and II 4 Stage I and II 0 

 Stage III and 
IV 15 Stage III and 

IV 15 Stage III and 
IV 4 

Localization 

 Middle third 5 Lesser 
curvature 5  

 Lower third 23 Fundus 3  
  Antrum 6  
  Linitis plastica 5  

Lymphoma and other 
tumors 0 3  

Benign lesions 1 0 2 
Pre-operative chemo- or 

radiotherapy 9 1 0 

 
Next, right thoracotomy was performed in the fifth intercostal space. Exploration 

of the thoracic cavity was possible after depression of the right lung. The esophagus was 
completely dissected from its mediastinal adherences; then, the stomach was pulled up 
and placed on the posterior mediastinum and polar gastrectomy was performed by linear 
stapling. The esophagus was resected above the tumor with a margin of 3 to 5 cm. The 
resected piece was sent for pathological evaluation to determine whether the margins 
were free of tumoral invasion. The anvil of the circular stapling device was introduced 
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into the esophagus and secured by a purse-string suture. The stapler was passed through 
a separate gastrotomy, advanced through the proximal greater curvature of the stomach, 
locked into the anvil, and tightened. The „doughnuts” from the circular stapler were 
always checked for completeness and sent for pathological analysis to rule out tumoral 
invasion. The gastrotomy was closed by linear stapling. The thoracic cavity was closed 
after installing a thoracic drain and a Penrose drain near the anastomosis. 

Left thoracotomy access was achieved by opening the eighth left intercostal 
space. Abdominal cavity access was possible after left phrenotomy. 

All total gastrectomies were carried out by bilateral abdominal subcostal 
incision. After exploration of the abdominal cavity, the lesser sac was exposed and the 
right gastroepiploic and the pyloric arteries were ligated. The lesser curvature was 
released by dissection of the pars flaccida, and the left gastric artery was ligated. The 
abdominal esophagus was dissected and put on lakes. A distal section of the stomach 
was performed 2 centimeters after the pylorus by linear stapling. The anvil of the 
circular stapler was introduced after dissection of the distal esophagus and was fixed by 
a purse-string suture. The resected piece was sent for pathological analysis. 

Reconstruction of digestive continuity was realized by a trans-mesocolic Roux-
en-Y esojejunostomy. At the end of the procedure, the abdominal cavity was closed 
after Penrose drain installation and a nasogastric tube was placed beyond the 
anastomosis. 

 
Table II 

Characteristics of surgery 
 

 Esophagectomy Total 
Gastrectomy 

Degastro-
gastrectomy Total 

Operation time in min, 
mean  (range) 240 (150-450) 190 (130-330) 220 (120-250) 225  

(130-450) 
Bleeding in ml, mean 

(range) 760 (150-3500) 750 (100-
4120) 

1400 (600-
3500) 

900  
(100-4120) 

Mean number of lymph 
nodes resected (range) 7 (0-22) 13 (5-48) 9 (0-14) 10 (0-48) 

Clean resected margins / 
Total resected margins 27/27 21/22 4/4 52/53 

(98%) 

Associated procedures 11 in 7 patients 5 in 4 patients 6 in 5 patients 22 in 16 
patients 

 
Postoperative procedures 
All patients were followed in the intensive care unit (ICU) during the immediate 

post-operative period. A gastrographine swallow examination was carried out between 
the fourth and seventh days, before starting oral feeding and mobilization of the drains. 

The patients were followed in consultation (surgery and gastroenterology) after 
1, 3, 6, and 12 months, and after the first year, every 6 months. Forty-five of 49 patients 
(92%) were well followed, with an average follow-up duration of 28 months. 
 

RESULTS 
The median operation time for the entire study sample was 225 minutes (range, 

130-450). For esophagectomy, the median operation time was 240 minutes (range, 150-
450); for total gastrectomy, the median time was 190 minutes (range, 130-330); and for 
degastro-gastrectomy, the median time was 220 minutes (range, 120-250). The median 
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bleeding volume was 900 mL (range, 100-4120); 760 mL (range, 150-3500) for 
esophagectomy, 750 mL (range, 100-4120) for total gastrectomy, and 1400 mL (600-
3500) for degastro-gastrectomy. The resected margins were free of disease in 98% of 
cases.  

For one patient who suffered from gastric lymphoma, we chose not to restart 
anastomosis event though intraoperative histopathologic assessment indicated tumoral 
invasion of the resected margins. This patient received adjuvant chemotherapy and was 
free of disease free at 49 months follow-up (Table II). 

During the interventions, 22 additional procedures were necessary among 16 
patients. The types of interventions are detailed in Table III. In total, we performed 8 
splenectomies for uncontrollable hemorrhage. Tumoral invasion necessitated 3 
splenectomies, 3 caudal pancreatectomies, and 1 transverse colectomy. A partial 
hepatectomy was performed for suspicion of metastasis, and radio-frequency ablation 
was performed on a tumor in the upper lobe of the right lung of one patient. Two 
anastomosis were repeated: one after an unsatisfactory leak test and one after 
examination of the resected margins indicated tumoral invasion. Two broncho-
pulmonary breaches were sutured (Table III). 

 
Table III 

Associated procedures 
 

 Esophagectomy Total 
Gastrectomy 

Degastro-
gastrectomy Total 

Splenectomy for hemorrhage 4 2 2 8 

Splenectomy for tumoral invasion 0 1 2 3 
Caudal pancreatectomy for tumoral 
invasion 1 1 1 3 

Transverse colectomy for tumoral 
invasion 0 0 1 1 

Segmental resection of the liver 0 1 0 1 

Radioablation of pulmonary tumor 1 0 0 1 

Re-anastomosis 3 0 0 3 

Suture of broncho-pulmonary injury 2 0 0 2 

Total 11 5 6 22 

 
The median stay of the entire study group was 14 days (range, 10-60; see Table 

IV for breakdown according to the type of surgery). The median duration of stay in the 
ICU was 3 days (range, 1-74). Oral feeding was authorized after a median of 6 days 
(range, 4-21), following swallow radiography on the fifth day. 

Local and general complications are detailed in Table V. Among the local 
complications, we observed only 1 anastomotic leakage (1.6%). The leakage was 
diagnosed 5 days after the surgical procedure by contrast swallow radiography. The 
patient was treated with naso-gastric suction and total parenteral nutrition for 20 days. 
The patient did not develop any anastomotic stenosis thereafter. 

Seven of 56 patients (12.5%) died during their hospital stay. The details 
concerning in-hospital mortality are listed in Table VI. After excluding patients who 
received neoadjuvant therapy, in-hospital mortality was 6.5%: 5.2% in patients who 
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underwent esophagectomy, 4.7% in patients who underwent total gastrectomy, and 17% 
in patients who underwent degastro-gastrectomy. No deaths were related to the presence 
of an anastomotic leak (Table VII). 

 
 

Table IV 
Hospitalization 

 

 Esophagectomy Total 
Gastrectomy 

Degastro-
gastrectomy Total 

Radiological control in 
days, median (range) 5 (4-11) 5 (4-6) 4.5 (4-7) 5 (4-11) 

Delay of re-alimentation 
in days, median (range) 7 (5-21) 6 (4-7) 6.5 (4-7) 6 (4-21) 

Number of 
complications 27 14 6  

Number of deaths during 
hospitalization, n/N (%) 4/28 (14%) 2/22 (9%) 1/6 (17%) 7/56 

(12.5%) 

Delay of death in days 1°,5°,5° and 
60° 27° and 28° 21°  

Duration of stay in the 
ICU in days, median 
(range) 

5 (2-74) 2.5 (1-7) 3 (2-6) 3 (1-74) 

Duration of post-
operative hospitalization 
in days,  median (range) 

14 (10-60) 14 (10-42) 10 (10-38) 14 (10-60) 

Table V 
Local and general complications 

 

 Oesophagectomy Total Gastrectomy Degastro-gastrectomy Total 
General Complications 

Cardio-vascular Complications 
Cardiac Failure 1 0 0 1 
Atrial Fibrillation 3 0 1 4 
Transient Ischemic Attack 1 2 0 3 
Pulmonary Complications 
Pulmonary Infection 5 5 0 10 
Multi Organ Failure 2 0 0 2 
Pleural Effusion 3 0 1 4 
Other 
Acute Kidney Failure 0 2 0 2 
Hepatic decompensation 1 0 0 1 
Mental Confusion 2 0 0 2 
Urinary Infection 2 1 0 3 
Septicemia 1 1 2 4 
Fever of Undetermined Origin 1 3 0 4 

Local Complications 
Pancreatic Fistula 0 0 1 1 
Anastomotic Leakage 1 0 0 1 
Parietal Abcess 4 0 1 5 

Total 27 14 6 47 
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Forty-nine patients left the hospital and 45 patients were followed satisfactorily. 
Eight patients (18%) suffered from dysphagia. Stenosis was observed by endoscopy or 
contrast swallow assessment in 4 of these patients; all were treated by endoscopic 
dilation 2 to 4 months after the initial intervention. Four patients had dysphagia without 
stenosis. Nine patients (20%) suffered from bile reflux, observed by endoscopy. Two 
patients suffered from a dumping syndrome. The rate of loco-regional recurrence was 
12%. The mortality rate during follow-up was 62% and the average time to death was 9 
months (Table VIII). 
 
 

Table VI 
In-hospital mortality - diagnosis 

 

Pt Operation Delay Cause ASA Diagnosis Stage Neoadjuvant 
Therapy 

1 Esophagectomy Day 5 Multi-organ 
failure 3 Squamous cell 

carcinoma III Radio-
chemotherapy 

2 Esophagectomy Day 5 Multi-organ 
failure 3 Squamous cell 

carcinoma III Radio-
chemotherapy 

3 Esophagectomy Day 1 Hemorrhage 1 Adenocarcinoma I None 

4 Esophagectomy Day 60 Pulmonary 
failure 3 Adenocarcinoma III Radio-

chemotherapy 

5 Total 
Gastrectomy Day 28 Pulmonary 

embolism 4 Adenocarcinoma IV Radio-
chemotherapy 

6 Total 
Gastrectomy Day 27 Multi-organ 

failure 2 Adenocarcinoma II None 

7 Degastro-
gastrectomy Day 21 Cardiocirculat

ory arrest 4 Adenocarcinoma IV None 

 
 

Table VII 
In-hospital mortality - global mortality 

 

Esophagectomy Total Gastrectomy Degastro-gastrectomy Total 

4/28 (14%) 2/22 (9%) 1/6 (17%) 7/56 (12.5%) 

Mortality after excluding patients treated with neoadjuvant radiochemotherapy 

Esophagectomy Total Gastrectomy Degastro-gastrectomy Total 

1/19 (5.2%) 1/21 (4.7%) 1/6 (17%) 3/46 (6.5%) 
 

 
 
DISCUSSION 
Surgery of the esophagus is challenging. The patients often suffer from a 

malignant disease accompanied by weight loss or other deficiencies, or suffer from 
cardio-respiratory problems. In addition, the cervical, thoracic, and abdominal situation 
of the esophagus and its distinct vascularization and histological structure make the 
esophagus a difficult tissue to suture. The development of technical improvements that 
would make esophageal suturing safer has long been a goal of surgeons [1]. 
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Manual or mechanical sutures? 
With the development of mechanical stapling devices, digestive anastomosis has 

become far more efficient. These instruments are simple to use and have contributed to 
making anastomosis more routine, reproducible, and faster, decreasing the time of 
intervention [2]. As well, these devices are invaluable for performing anastomosis in 
restricted spaces. 

Some series have compared mechanical esogastric anastomoses with manual 
anastomoses. Beitler and Urschel [3] compared manual anastomoses with mechanical 
anastomoses in a meta-analysis and found that the risks for anastomotic leakage were 
comparable, but that mechanical esogastric anastomosis caused more stenoses than did 
manual anastomosis. Takeyoshi et al [4] retrospectively analyzed the records of 390 
patients who underwent gastrectomy and compared manual esojejunal anastomoses with 
circular mechanical anastomoses. They concluded that the rate of leakage was 
significantly lower with mechanical anastomoses. Stenoses appeared to be more 
important in patients who received mechanical sutures than manual sutures, but this 
difference was not statistically significant. Lee and his collaborators [5] retrospectively 
analyzed 352 esophagectomies and confirmed that the risk of anastomotic leakage was 
more important when the anastomosis was manual. However, the type of anastomosis, 
whether manual or mechanical, does not seem to influence the quality of life after 
esophagectomy [6]. 

 
Table VIII 
Follow-up 

 

 Esophagectomy Total 
Gastrectomy 

Degastro-
gastrectomy Total 

Percentage of patients 
followed 96% (23/24) 85% (17/20) 100% (5/5) 92% 

(45/49) 
Mean time follow-up - months 
(range) 27.3 (3-95) 24.3 (1-93) 42.8 (1-100) 27.9 (1-

100) 

Dysphagia (%) 6/23 (26%) 2/17 (12%) 0/5 8/45 
(18%) 

Stenosis (%) 4/23 (17%) 0/17 0/5 4/45 (9%) 

Fistula (%) 1/28 (4%) 0/22 0/6 1/56 
(1.7%) 

Reflux (%) 2/23 (9%) 4/17 (24%) 3/5 (60%) 9/45 
(20%) 

Loco-regional recurrences 4/22 (18%) 1/17 (6%) 0/4 5/43 
(12%) 

Dumping syndrome (%) 0/23 1/17 (6%) 1/5 (20%) 2/45 (4%) 

Mortality (%) 15/23 (65%) 10/17 (59%) 3/5 (60%) 28/45 
(62%) 

Mean delay of death (months) 12.2 (3-36) 11.1 (1-48) 5.3 (1-11) 8.9 (11-
48) 

 
Which type of mechanical suture? 
Mechanical anastomosis can be performed linearly or circularly. Blackmon and 

colleagues [7] retrospectively compared outcomes of 214 patients who received either 
linear or circular manual sutures and found that dysphagia and stenoses were more 
frequent when anastomosis was performed manually. This series also showed that 
among the mechanical anastomoses, there were less stenoses when a linear stapler was 
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used. This conclusion is identical to that of Johansson and colleagues [8], who analyzed 
data of 206 patients who underwent esojejunal (n=149) or esogastric (n=57) mechanical 
anastomosis. In addition, this retrospective study concluded that stenoses were more 
frequent following esogastric anastomoses than esojejunal anastomoses, as observed in 
our series. Lastly, the authors observed that the risk of stenosis was decreased by 
increasing the diameter of circular anastomosis. Lee and collaborators [5] also 
concluded that in circular mechanical anastomosis, the risk of stenosis is decreased by 
carrying out a termino-lateral anastomosis rather than a termino-terminal anastomosis. 
All of our anastomoses were termino-lateral. 
 

Cervical or thoracic anastomosis? 
In our experience, thoracic mechanical anastomosis is the preferred technique. 

Defenders of cervical anastomosis claim that complications that occur at the cervical 
level are less serious than those that occur at the thoracic level. Walther and colleagues 
[9] reported the results of a randomized study comparing 41 cervical manual 
anastomoses with 42 intrathoracic circular mechanical anastomoses. This study detected 
a significant difference in the time of operation and time necessary to execute the 
anastomosis, in favor of thoracic anastomosis. However, they did not observe any 
significant differences in mortality, morbidity, survival, or tumor resection. 
 

Pyloric drainage procedures? 
A variety of pyloric drainage procedures can be used: pyloroplasty, 

pyloromyotomy, or pyloric dilation with the finger [10]. In our center, we perform 
pyloroplasty during esophagectomy with stomach reconstruction in order to limit the 
risk of chronic dysmotility of the gastric remnant following bilateral vagotomy after 
esophagectomy. On one hand, pylorus drainage may facilitate gastric emptying and 
reduce gastroesophageal reflux. On the other hand, it may promote bile reflux into the 
esophagus. In our series, bile reflux occurred in 8% of patients. 

Palms and collaborators [11] retrospectively compared 198 patients divided into 
3 groups: without pyloric drainage, with pylorotomy, and with pyloroplasty. They found 
that neither pyloromyotomy nor pyloroplasty improved gastric emptying nor reduced 
pulmonary complications and anastomosis healing disorders, but did significantly 
promote reflux esophagitis and bile reflux in the long term. Lanuti and colleagues [12], 
who retrospectively compared 83 patients without pyloric drainage with 159 patients 
with pyloric drainage, came to the same conclusions concerning gastric emptying. 
Reflux was not studied. In addition, they observed no significant difference in 
pulmonary or anastomotic complications between the two groups. These observations 
are in contrast to the conclusions of a meta-analysis by Urschel [13], which noted a 
reduction in gastric emptying disorders in the immediate post-operative period when 
pyloric drainage was used. On the other hand, all studies agree that local and general 
complications, in the short or long term, are not influenced by the use of pyloric 
drainage. 

 
Outcomes after splenectomy 
In a retrospective analysis of 738 esophagectomies, Black et al [14] reported that 

6.5% of splenectomies were performed for bleeding (as compared to 14% in our series). 
The authors reported that significantly more lesions of the spleen required a 
splenectomy during the Ivor-Lewis procedure that survival rates were identical whether 
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or not the patient had undergone splenectomy. than after left thoracotomy and 
phrenotomy. This study also concluded that splenectomy did not influence the incidence 
of pulmonary, parietal, or anastomotic complications and 

 
Left thoracotomy: is it still a valid approach? 
In our series, 10 of 28 esophagectomies were carried out by left thoracotomy and 

phrenotomy. We find that this access, achievable without changing the position of the 
patient, offers excellent visibility of the esophageal hiatus and the stomach. Other 
studies have confirmed these observations [15-18]. 

 
Contrast swallow testing before refeeding? 
In our center, contrast swallow testing is routine before restarting oral feeding. 

Tonouchi and colleagues [19] studied 17 cases of anastomotic leakage that occurred in a 
series of 331 gastrectomies (5%). In this series, only 2 of 17 leakages were diagnosed 
after the first radiological swallow analysis. The authors reported that 100% of the 
patients who suffered an anastomotic leakage presented a biological inflammatory 
syndrome and fever. They recommended a computed tomography-scan in cases of 
doubt. Other authors [20] have asserted that radiological analyses before refeeding are 
useless and need not be routine after total gastrectomies with mechanical esojejunal 
anastomosis. 

 
Table IX 

Literature review 
 

 N Follow-up 
In-hospital 
mortality 

(%) 

Fistula 
(%) 

Stenosis 
(%) 

Mean number of 
dilatations per 

patient 
Forschaw* [15] 38 NC 3 7.9 23.7 NC 

Palmes* [11] 198 12 months 2.5 15.1 4.4 NC 

Walther* [9] 42 60 months 2.4 0 28.6 2 

Johansson* [8] 206 12 months 2 4 26 1 

Hofstetter [7] 147 25 months 4 7.5 21.1 NC 

Takeyoshi [4] 324 NC NC 3.1 4.9 NC 

Our series* 46 28 months 6.5 (5.2)** 1.7 9 2 
* 30 days mortality without neo-adjuvant treatment; ** Esophagectomy; NC, not communicated 

 
In-hospital mortality 
In our series, overall in-hospital mortality was 12.5%. After excluding patients 

who had preoperative radiochemotherapy, in-hospital mortality was 6.5%, including 
5.2% after esophagectomy (Table IX). Among the 7 patients in our series who died, 4 
received neoadjuvant therapy. Of these, 3 died of respiratory insufficiency or acute 
respiratory distress syndrome (ARDS); the fourth died of pulmonary embolism. In a 
prospective study of 200 patients, Reynolds and collaborators observed that patients 
were at greater risk for developing respiratory insufficiency or ARDS if they had 
esophagectomy after radiochemotherapy [21]. Hagry et al found that in-hospital 
mortality was increased among patients with high-grade esophageal cancer who had 
received neoadjuvant radiochemotherapy [22].  
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However, some recent meta-analyses concluded that neoadjuvant 
radiochemotherapy improved the survival rate and tumoral resectability without 
significantly increasing postoperative morbidity and mortality [23-25]. 
 

CONCLUSION 
Intra-thoracic esophageal anastomoses can be performed more quickly and more 

easily with the aid of mechanical stapling devices. The risk of stenosis is reduced when 
the anastomosis is termino-lateral and when the diameter is as wide as possible. 
Strictures can be treated efficiently by endoscopic dilatation. 
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THYROGLOSSAL DUCT CYST (Abstract): The thyroglossal duct cyst (TDC) results from a failure in 
obliterating the embryogenic duct produced during thyroid migration and it represents the most common 
type of developmental cyst encountered in the neck region. Ectopic thyroid tissue neoplasias are rare, and 
even rarer when associated with the TDC. Methods: During the period 1998-2008, in the First Surgical 
Clinic, University Hospital “St. Spiridon” Iasi, 14 patients with thyroglossal duct cyst were diagnosed and 
treated. All records were reviewed for age and sex, diagnostic methods, sizes, surgical management and 
recurrences. Results: All patients with thyroglossal duct cysts are described as midline cysts of the neck. 
The ratio females/males was 6/1 with mean age 37.6 years (13-60 years). One case was with an external 
fistula. The treatment performed was a variant of Sistrunk’s procedure in which the thyroglossal tract was 
excised to a variable extent, but in all cases with central hyoidectomy. The size of the cyst ranged from 
1.2 to 4 cm (mean 2.6 cm). Postoperative course was unventful in all cases. No recurrence was recorded 
in this series. We describe a case, a 19 years old female with thyroid papillary carcinoma evolving from a 
TDC. The literature is reviewed. Conclusion: The standard surgical approach to TDC is Sistrunk's 
operation with low recurrence rates. Malignancy within a thyroglossal duct cyst is very rare but should be 
included in the differential diagnosis of a neck mass. In such cases total thyroidectomy with removal of 
the tumour of thyroglossal duct and the body of the hyoid bone are recommended – because the 
carcinoma may be multifocal and because a lymphatic invasion of the thyroid may take place – in order to 
ensure a correct follow-up. 
 
KEY WORDS: THYROGLOSSAL DUCT CYST, SISTRUNK'S OPERATION, THYROID 
PAPILLARY CARCINOMA 
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INTRODUCTION 
The thyroglossal duct cyst (TDC) is a well recognized developmental 

abnormality which arises in some 7% of the population. Consequently, it represents the 
most common type of developmental cyst encountered in the neck region. TDC results 
from a failure in obliterating the embryogenic duct produced during thyroid migration. 
TDCs are most often diagnosed in the pediatric age group and a minority of patients 
with TDCs are over 20 years of age at the time of diagnosis. A cyst may develop from 
the secretory residual epithelium. Ectopic thyroid tissue neoplasias are rare, and even 
rarer when associated with the TDC. It has been reported that over 62% of them may 
have some ectopic thyroid tissue. It typically presents itself as a mobile, painless mass 
in the anterior midline of the neck, usually in close proximity to the hyoid bone. 
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METHODS 
During the period 1998-2008, in First Surgical Clinic, „St. Spiridon” Hospital of 

Iaşi, 14 patients with thyroglossal duct cyst were diagnosed and treated. 1902 
thyroidectomies for thyroid disease were performed during this period. All records were 
reviewed for age and sex, diagnostic methods, sizes, surgical management and 
recurrences. All patients underwent clinical examination and screening laboratory tests, 
cervical and chest radiography, ultrasound scan, scintigraphy with 131I and thyroid 
function tests. 
 

RESULTS 
This TDC group consisted of 11 females (78.6%) and 3 males (21.4%) with mean age 
37.6 years (13-60 years). The mean age of onset of symptoms was 24 years. The history 
of the disease varied from 1 month to 35 years. 13 patients with thyroglossal duct cysts 
are described as midline cysts of the neck. In this series 1 cyst was situated laterally. 

The level of the cysts in the neck was as follows: two in the suprahyoid region, 9 
in the prehyoid region, three at the level of the thyroid cartilage. In this series no cysts 
were seen in the chest. 

A case with an external fistula with recurrence of 10 years after cyst removal by 
a variant of Sistrunk procedure is reported.  

 

 
The commonest reason for seeking treatment was the discovery of an 

asymptomatic lump in the anterior part of the neck in 10 cases. Thyroid pathology 
(goiter) was associated in two cases. A tender inflamed lump and external fistula were 
noticed in another case. The clinical diagnosis was suggested by the presence of a cystic 
mass situated towards the front of the midline neck, which moved with protrusion of the 
tongue and could be transilluminated.  

In this series all patients were operated on. One case was initially treated with 
antibiotics for infected thyroglossal cysts. The treatment performed was a variant of 
Sistrunk’s procedure in which the thyroglossal tract was excised to a variable extent, but 
in all cases with central hyoidectomy.  

The original 1920 monograph by an american surgeon, Walter Ellis Sistrunk 
from the Mayo Clinic, described the surgical management of this congenital 
abnormality and remains the classic basic reference. The „Sistrunk operation” consists 

Fig.1 Thyroglossal duct cyst in the midline of neck 



Articole originale                                                    Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2009, Vol. 5, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 47

en bloc cystectomy and central hyoidectomy, with tract excision up to the foramen 
cecum.  

The size of the cyst ranged from 1.5 to 6 cm (mean 2.8 cm). Postoperative 
course was unventful in all cases. In this series no recurrence was recorded. Three of the 
patients were not followed up. 

In one case the histopathologic diagnosis was a papillary carcinoma evolving 
from a TDC. We describe this case in view of its extreme rarity and in order to highlight 
the therapeutic options in the management of malignancies arising in thyroglossal cysts. 
A 19 years old female noticed a painless mass in the midline of her neck, one month 
prior to her first visit to our clinic (Fig. 1). 
 

 
She had no past history of neckinjury. She did not complain of dysphagia or 

odynophagia, or of phlogistic signs. During the clinical examination, we noticed a deep 
nodular lesion, of about 3x2 cm. It was fibroelastic, mobile during swallowing and at 
tongue protrusion. There were no clinically significant nodes. The thyroid gland was 

Fig.2 Ultrasound scan revealed a cystic mass, with a thick content 

Fig. 3 Excision of thyroglossal duct cyst with a well defined smooth surface accompanied 
by the suprahyoid tract. 
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normal at palpation. Ultrasound scan showed a cystic mass, with a thick content; the 
thyroid was within normal limits (Fig. 2). 

The thyroid scintigraphy was normal. We performed a Sistrunk's procedure 
(removal of the mid-portion of the hyoid bone in continuity with the TDC and excision 
at the core of tissue between the hyoid bone and the foramen cecum (Fig. 3). 

The histopathologic exam revealed a papillary carcinoma in situ evolving from a 
TDC (Fig. 4). We didn’t performed any other thyroidian procedure because the clinical 
exam as well as thyroidian ultrasonography and scintigraphy didn’t revealed any 
lession. The patient has been followed for seven years. No metastasis occurred. 
 

DISCUSSION 
Embryologically, by the seventh or eighth week of development, the thyroid 

reaches its normal position, the area below the thyroid cartilage, descending through the 
thyroglossal duct (TDC). During the 10th week of fetal life, the TDC is usually 
obliterated. Failure of obliteration may result in the development of a cystic dilatation at 
any time in life. The body of the hyoid bone subsequently develops in the mesoderm 
joining the ventral ends of the second and third branchial arches and may incorporate 
the thyroglossal tract into its substance. TDCs are localized towards the midline, 
between the base of the tongue and the pyramidal lobe of the thyroid gland. 
 

 
TDCs are present in approximately 7% of the general population; up to 62% of 

these may contain ectopic and functional thyroid tissue, thereby enabling the 
development of thyroid-related tumours. 70% are diagnosed in childhood and 7% are 
diagnosed in adulthood. Malignant neoplasms rarely arise in thyroglossal cysts, in less 
than 1% of cases [1]. They usually take the form of either papillary carcinoma of 
thyroid origin (arising from thyroembrionic remnants in the duct or a cyst: 85-95% of 
cases), squamous carcinoma (arising from metaplastic columnar cells that line the duct: 
5% of cases), or anaplastic, and Hurthle cell carcinoma. Criteria for the diagnosis of 
primary papillary carcinoma arising in a TDC after Widstrom are: 1) histologic 
identification of TDC demonstrating that the cyst or duct has an epithelial lining with 
normal thyroid follicles in the cyst wall; 2) there is normal thyroid tissue adjacent to the 
tumor; and 3) histopathologic examination of the thyroid gland reveals no signs of 

Fig.4 Histopathologic exam – papillary carcinoma in TDC (hematoxilin-eosine ob. 10x) 
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primary carcinoma [2]. In this paper we describe a case with primary papillary 
carcinoma.  

As TDCs are most often diagnosed in the pediatric age group, only a minority of 
cases with TDCs, are operated on at an adult age.  

The most common clinical sign was a non-tender, mobile neck mass, which was 
painful at swallowing in the anterior midline of the neck, usually in close proximity to 
the hyoid bone. Less often, TDCs may show signs and symptoms of secondary infection 
or present evidence of a fistula. The cystic mass is situated anteriorly towards the 
midline of the neck, which moved with tongue protrusion and could be transilluminated. 
In rare cases the cysts are situated laterally [3]. Hatada T et al report a case with 
intrathyroid thyroglossal duct cyst [4]. 

Preoperative evaluation of thyroglossal duct cyst includes: cervical and chest 
radiography, ultrasound scan, scintigraphy with 131I and thyroid function tests. An 
ultrasound exam is useful in malignancy by demonstrating a mural nodule, calcification 
or lymph node metastases. Computerized tomography has also been used in case of 
malignancy and ectopic cysts. Clinical confirmation of aberrant thyroid tissue is proved 
by a radioactive iodine scan. The ultrasound-guided fine-needle aspiration (FNA) is 
only moderately sensitive for a preoperative evaluation of TDCs. Cytomorphologic 
features are not always specific, but associated with clinical and radiological signs, they 
may be helpful for an accurate diagnosis. Thyroid epithelium is rarely identified [5]. 

 

 
The differential diagnosis involves: dermoid cyst, epidermoid cyst, branchial 

cleft cyst, lymph nodes, lymphangioma, thyroid pathology. The thyroglossal duct cyst 
raised many differential diagnostic problems obvious even in the Renaissance paintings 
(Fig. 5). Thus H.E. Emson contradicts L. Bondenson stating that Piero della Francesca’s 
self portrait from the Polyptych of the Misericordia betrays a thyroglossal duct cyst and 
not goiter [6]. 

The standard surgical approach to TDCs dating back to early 20th century is 
Sistrunk's operation encompassing removal of the mid-portion of the hyoid bone in 
continuity with the TDC and excision of a core of tissue between the hyoid bone and the 

Fig. 5 Autoportret Piero della Francesca in Polyptych of the Misericordia 
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foramen cecum [7]. The Sistrunk procedure is recommended as the main operation of 
choice, especially in adults in whom a more extended tract resection should be 
performed [8]. 

The risk of recurrence is high in case of inadequate tissue resection from the 
tongue base with such multiple tracts. In our series we performed a complete 
thyreoglossal tract in one case with recurrence, 10 years after the simple cyst removal. 

The alternative solution for surgical treatment is percutaneous ethanol injection. 
If the presence of a malignant lesion can be excluded, percutaneous ethanol injection 
may be considered a secondary treatment in patients with thyroglossal duct cysts in 
selected cases [9]. 

Primary carcinoma is rare and is seen in less than 1% of cases [10,11]. 
Carcinoma arises slightly more often in females in the fourth decade of life. The 
malignancy should be suspected by rapid increase in size, dysphagia, hoarseness of 
voice and pain . The thyroglossal duct cyst is hard, fixed and irregular. The diagnosis is 
usually based on pathological examination of the cyst. Approximately 200 cases have 
been reported in the literature worldwide, diagnosed with papillary carcinoma arising 
from the thyroglossal duct. The tall cell variant is a rare papillary carcinoma and has a 
poor prognosis [12]. 

Following the Sistrunk's procedure, when a histopthological examination reveals 
a malignancy, the thyroid gland must be studied radiologically and scintigraphically. 
Sistrunk’s procedure would suffice if the thyroid gland was found to be normal. Total 
thyroidectomy is recommended in selected cases, as a papillary carcinoma, may be 
present [13]. Cervical bilateral node dissection is not necessary in all cases, only in 8% 
of cases a significant involvement of regional lymph nodes was present [14]. In our 
case, we used a radical surgical method with total tyroidectomy. For all patients with 
papillary carcinoma of thyroglossal cyst, radioactive iodine and thyroid suppression are 
recommended, if the the patient had or not a thyroidectomy or the thyroid scan is 
normal [1,15]. 

Patel et al made a retrospective study and analysed the prognostic factors 
predictive of overall survival in patients with TDCs, and revealed that the only 
significant predictor of outcome was the extent of surgery for TDCs. Patients who had 
simple excision have had a 10-year overall survival rates of 75%, in comparison with 
100% in the patient who suffered Sistrunk’s procedure [16]. The patients with squamous 
carcinoma arising in a thyroglossal cyst have a poorer prognosis and should be treated 
with postoperative external beam radiotherapy [10].  
 

CONCLUSION 
TDC results from a failure in obliterating the embryogenic duct produced during 

thyroid migration. The cyst usually appears as an asymptomatic swelling in the 
prehyoid region of the neck. The standard surgical approach to TDC is Sistrunk's 
operation with low recurrence rates. 

Malignancy within a thyroglossal duct cyst is very rare but should be included in 
the differential diagnosis of a neck mass. The therapy includes surgery, radioactive 
iodine and thyroid suppression, as is the case with differentiated thyroid cancers. In 
such cases total thyroidectomy with removal of the tumour of thyroglossal duct and the 
body of the hyoid bone are recommended because the carcinoma may be multifocal and 
because a lymphatic invasion of the thyroid may take place in order to ensure a correct 
follow-up. 
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TRATAMENTUL CHIRURGICAL LAPAROSCOPIC AL HERNIEI 
HIATALE - STUDIU ASUPRA UNUI LOT DE 40 CAZURI  
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LAPAROSCOPIC TREATMENT OF HIATAL HERNIA – STUDY OF 40 CASES (Abstract): 
Minimally invasive surgery has changed the therapeutic approach in the most frequent eso-gastric 
diseases. With the excellent results in the control of symptoms and low associated morbidity, 
laparoscopic surgery is indicated in hiatal hernia, as a superior alternative to the classical surgical 
treatment. Aim: The authors performed a retrospective study analyzing the functional results and the long 
term outcome of laparoscopic repair of hiatal hernias. Material and methods: From 1994 to 2006, 40 
patients underwent a laparoscopic procedure for a symptomatic hiatal hernia, 7 of them being converted 
into open surgery. Results: mean operating time was 154±37 minutes, mean hospital time was 6.16 days 
for successful laparoscopic surgery and 14.8 days in case of conversions. The associated morbidity was 
related with conversion (19.44%), splenic rupture (4.84%) and respiratory diseases (4.65%). Mortality 
rate was 0.5%. Discussions: the obtained results were compared with the published data allowing us to 
discuss about indications of laparoscopic surgery, technical difficulties and clinical outcome. For hiatus 
hernia and gastroesophageal reflux, Nissen fundoplication by laparoscopy is the technique of choice. 
Conclusions: Objective anatomical studies are required in order to determine the indications and 
contraindications of laparoscopic surgery. 
 
KEY WORDS: HIATAL HERNIA, LAPAROSCOPY, NISSEN OPERATION 
 
Corespondenţă: Dr. Lăcrămioara Perianu, Departamentul de Anatomie, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi, Bd. Independenţei, nr. 1, 700111, Iaşi;* 
 
 

INTRODUCERE 
Laparoscopia constituie o metodă modernă de diagnostic şi tratament care 

prezintă avantajul minimizării impactului şi a incidenţei potenţiale a complicaţiilor. 
Abordul laparoscopic permite analiza integrităţii diafragmului, evaluarea şi 
reconstrucţia directă a defectelor congenitale şi a leziunilor organelor abdominale 
apărute secundar herniilor dobândite [1]. Până în ultimile 3 decade, intervenţiile 
chirurgicale pentru herniei hiatală sau reflux gastroesofagian erau abordate în două 
maniere clasice: transtoracică şi transabdominală. Din 1991, când se aplică pentru prima 
dată fundoplicatura Nissen prin abord laparoscopic, această metodă chirurgicală 
reprezintă o alternativă de elecţie a chirurgiei clasice, prin avantajele incontestabile pe 
care le aduce în ceea ce priveşte rezultatul imediat şi eficacitatea pe termen lung privind 
îmbunătăţirea calităţii vieţii pacientului [2,3]. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Între 1994 şi 2006, pe o perioadă de 12 ani, se realizează un studiu retroprospectiv 

pe un lot format din 40 de pacienţi internaţi, evaluaţi şi trataţi laparoscopic în Clinica I 
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Chirurgie a Spitalului de Urgenţă „Sf. Spiridon”. Din cei 40 de pacienţi, 33 au fost trataţi 
exclusiv laparoscopic, iar în 7 cazuri s-a impus conversia în chirurgie clasică (17,5%). 
Datele preoperatorii, intraoperatorii şi postoperatorii au fost analizate prospectiv şi 
exprimate în termeni de valori medii, exprimări procentuale şi deviaţie standard. 
Prelucrarea statistică a fost realizată prin intermediul programului Statistica 6.0.  

 
REZULTATE  
Simptomele tipice ale herniei hiatale au fost prezente la toţi pacienţii: pirozis 

(93,55%), disfagie (59,68%), regurgitaţie acidă (72,58%), senzaţie de greaţă şi vărsături 
(51,61%). Pacienţii au fost trataţi laparoscopic prin abord transabdominal, prin unul din 
procedeele chirurgicale standard utilizate în chirurgia clasică, uşor modificate datorită 
particularităţilor legate de tipul de abord. 

 
Tabelul I  

Tipuri de intervenţii chirurgicale laparoscopice efectuate 
 

Tip intervenţie Nr. 
cazuri % Intervenţii asociate 

NISSEN 15 37,5 

recalibrarea hiatusului la 5 pacienţi (într-un caz 
a fost necesară utilizarea unei proteze de 
polipropilenă); 
colecistectomie la 4 pacienţi; 

NISSEN-
ROSSETTI 13 32,5 recalibrarea hiatusului la 1 pacient; 

colecistectomie la 2 pacienţi; 
TOUPET 3 7,5 colecistectomie laparoscopică la 1 pacient; 

DOR 9 22,5  

 
Prin analiza datelor statistice s-a constatat că durata medie a intervenţiei 

chirurgicale laparoscopice a fost de 154±37 minute, iar spitalizarea medie a fost de 6,16 
zile, prelungindu-se la 14,8 zile în cazul conversiilor. O mărturie a complexităţii 
intervenţiilor laparoscopice o reprezintă rata crescută a conversiilor - 19,44% (7 cazuri). 
Cauzele conversiei au fost: leziuni esofagiene (1 caz), gastrice (2 cazuri), splenice (3 
cazuri), dificultăţi tehnice (3 cazuri). Ulterior s-au practicat fundoplicatura Nissen (5 
cazuri) şi respectiv procedeul Dor (2 cazuri). 

În postoperator s-a efectuat controlul radiologic prin tranzit baritat 
esogastroduodenal la toţi cei 40 de pacienţi, iar la 8 pacienţi s-a efectuat şi examen 
endoscopic. 

S-a constatat o rată înaltă a morbidităţii postoperatorii (16,67%) care a impus 
reintervenţia: abces intraabdominal (2 cazuri), fistulă esofagiană (1 caz), fistulă gastrică 
(2 cazuri), abces mediastinal (1 caz). 

Disfagia precoce a fost întâlnită la 91,94% dintre pacienţi şi nu a fost influenţată 
de conversie (p>0,5), iar disfagia tardivă a apărut la un interval mediu de 3,6 luni şi a 
fost constatată la 12,9% dintre pacienţi. 

Mortalitatea postoperatorie a fost de 0,5%. 
 
DISCUŢII 
Abordul laparoscopic este considerat actualmente, tehnica standard de tratament 

a herniilor hiatale. Abordul laparoscopic permite vizibilitatea zonei de lucru (spaţiul 
subfrenic fiind mai greu accesibil chirurgiei deschise decât laparoscopiei), având 
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rezultate anatomice şi funcţionale mai bune, prin păstrarea integrităţii structurilor 
joncţiunii eso-gastrice şi refacerea facilă a anatomiei regiunii. Incidenţa recidivelor 
herniilor hiatale este minimă (0-5%), laparoscopia conferind avantajele 
minitraumatismului parietal, mai ales pentru pacienţii cu tare importante asociate 
(obezitate, patologie cardiacă şi pulmonară). Alte argumente care pledează în favoarea 
abordului laparoscopic în tratamentul herniilor hiatale sunt reprezentate de rata mai 
scăzută a complicaţiilor intra- şi postoperatorii (leziuni splenice, eventraţii), reducerea 
semnificativă a hemoragiei intraoperatorii, durerea scăzută postoperator, confort 
postoperator mai bun, rezultat estetic mai bun comparativ cu cel din chirurgia clasică, 
durată de spitalizare mai redusă cu reluarea mai rapidă a activităţilor cotidiene [4]. 

În literatura de specialitate sunt discutate în special două aspecte: reducerea ratei 
complicaţiilor precoce severe, care impun reintervenţii şi respectiv, alegerea tipului de 
procedeu antireflux. Elementele de risc tehnic din cursul chirurgiei laparoscopice sunt 
reprezentate de disecţia pilierilor diafragmatici, reducerea completă a sacului herniar 
localizat în torace, mobilizarea esofagului distal cu identificarea traiectului nervilor vagi 
anterior şi posterior, mobilizarea completă a fundusului gastric cu secţiunea vaselor 
gastrice scurte, sutura pilierilor diafragmatici, confecţionarea unei fundoplicaturi 
complete şi eficiente [4].  

Complicaţiile severe care impun reintervenţii imediate, deşi pe statistica 
prezentată au o incidenţă înaltă, de peste 15%, sunt raportate în literatură cu o rată de 
sub 1% [4]; în general sunt reprezentate de perforaţii esofagiene, gastrice, migrări ale 
fundoplicaturii în torace sau hemoragii. Reintervenţiile deschise după intervenţii 
chirurgicale pentru herniile hiatale sunt asociate cu o morbiditate de 20-40% şi o 
mortalitate de 2% [2,4]. 

Minimizarea morbidităţii şi mortalităţii cu remisia simptomatologiei, 
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi durabilitatea rezultatelor intervenţiei rămân obiectivele 
oricărui tratament chirurgical [3,5]. Abordul laparoscopic are un impact major asupra 
fiecăruia dintre aceşti factori, eficacitatea ei depinzând de acurateţea actului chirurgical 
propriu-zis care la rândul său depinde de trainingul chirurgului [1,5]. 

În cazul identificării perforaţiilor intraoperatorii este indicată conversia imediată 
a laparoscopiei în chirurgie clasică. Reintervenţia laparoscopică este tehnic laborioasă şi 
presupune disecţia şi secţionarea aderenţelor, desfacerea suturilor, expunerea completă a 
hiatusului, pregătirea extremităţii distale şi poziţionarea intratoracică a esofagului, 
desfacerea suturilor pilierilor, înlăturarea ţesutului fibros excesiv parahiatal, refacerea 
hiatusului diafragmatic normal şi reconstrucţia unei noi valve. Cu toate aceste 
dificultăţi, mortalitatea după refundoplicatura laparoscopică este comparabilă cu cea din 
procedeele primare [6]. 

Alegerea tipului de procedeu antireflux se realizează în funcţie de caracteristicile 
anatomo-clinice ale herniei hiatale şi mai ales de preferinţa şi trainingul chirurgului [5]. 
Rezultatele imediate şi la distanţă a diferitelor tipuri de procedee antireflux par a fi 
similare [7]. Totuşi, studii recente consideră că operaţia Toupet pare a avea rezultate 
mai bune, având o rată mai scăzută decât operaţia Nissen a disfagiei postoperatorii şi 
controlând, cu o eficienţă similară, refluxul [8].  
 

CONCLUZII 
Tratamentul laparoscopic trebuie să urmărească reducerea herniei, disecţia 

esofagului în mediastin în momentul coborârii sfincterului esofagian inferior în 
cavitatea abdominală, reconstrucţia unghiului lui Hiss, refacerea anatomiei structurilor 
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regiunii esogastrice şi diafragmatice corespunzătoare, refacerea anatomiei regiunilor 
interesate pentru tot restul vieţii pacientului, obţinerea celei mai reduse rate de 
complicaţii posibile.  

Intervenţia laparoscopică, deşi se asociază uneori cu o rată crescută a 
morbidităţii postoperatorii, este abordul standard pentru tratamentul herniilor hiatale. 
Rata morbidităţii postoperatorii este influenţată de trainingul chirurgului. 

Tehnicile antireflux au rezultate la distanţă similare, atât din punct de vedere al 
recidivei, cât şi al disfagiei tardive şi controlului refluxului gastro-esofagian. 
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AVANTAJELE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL 
LAPAROSCOPIC ÎN TUMORILE OVARIENE CHISTICE  
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LAPAROSCOPIC ADVANTAGE IN MANAGEMENT OF CYSTIC OVARIAN MASSES (Abstract): 
The aim of the study was to spotlight the advantages of using laparoscopic surgery in the treatment of 
ovarian cysts, by comparing the results obtained on two groups of patients: the first group of 165 patients 
treated by conventional surgery (laparotomy) and the second group of 44 patients laparoscopicaly treated. 
The patients were hospitalized, diagnosed and treated in the 2-nd Clinic of Obstetrics and Gynecology 
and in the 1-st Clinic of General Surgery in Iassy. More conservative surgical techniques were performed 
by laparoscopic surgery than by conventional surgery. We found a lower incidence of intra- and 
postlaparoscopic surgery complications than intra- and postlaparotomy. The postoperative hospitalization 
was shorter after laparoscopy than after laparotomy. The functional prognosis (menstrual function and 
fertility) was favorable in the laparoscopicaly treated patients. In conclusions, laparoscopic surgery has 
unchallenged advantages in the treatment of ovarian cysts, especially in young women. 

 
KEY WORDS: OVARIAN CYST, LAPAROSCOPY, LAPAROTOMY 
 
Corespondenţă: Dr. Cristina David, Clinica a II-a Obstetrică Ginecologie, Spitalul „Cuza Vodă” Iaşi,  
str. Cuza Vodă, nr. 34, Iaşi, România; tel. 0232 215468, fax 0232 215468* 

 
INTRODUCERE 
Laparoscopia a cunoscut în ultimii ani o evoluţie remarcabilă, atât în domeniul 

chirurgiei generale, cât şi în chirurgia ginecologică. Acest tip de chirurgie prezintă 
avantaje incontestabile în comparaţie cu chirurgia convenţională: cicatrici abdominale 
estetice, durere postoperatorie redusă, recuperare postoperatorie rapidă, durată redusă de 
spitalizare, medicaţie minimă, risc redus de aderenţe postoperatorii, posibilitatea 
efectuării unor tehnici chirurgicale miniminvazive conservatoare, cu păstrarea funcţiei 
menstruale şi reproductive a femeii. Intervenţiile chirurgicale laparoscopice constituie, 
de cele mai multe ori, un succes, cu condiţia selectării corecte şi riguroase a cazurilor 
care se pretează acestui tip de chirurgie. Patologia tumorală ovariană benignă (chistul de 
ovar) este una dintre patologiile care beneficiază în cel mai înalt grad de avantajele 
chirurgiei laparoscopice. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Lotul de studiu a cuprins 44 de cazuri de tumori ovariene chistice, tratate 

laparoscopic, iar lotul martor a inclus 165 de cazuri cu tumori ovariene chistice tratate 
convenţional. Aceste cazuri au fost spitalizate, diagnosticate şi tratate în Clinica a II-a 
Obstetrică Ginecologie şi în Clinica I Chirurgie Iaşi, în perioada 2001-2008. 

Studiul realizat a respectat metodologia studiilor clinice comparative. Analiza 
celor două loturi s-a realizat prin compararea tehnicilor chirurgicale practicate, a 
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intensităţii durerii postoperatorii, a ratei complicaţiilor intra- şi postoperatorii, a duratei 
medii de spitalizare postoperatorie şi a prognosticului menstrual şi de fertilitate al 
pacientelor. Au fost folosite testele de semnificaţie statistică Mann-Whitney şi χ2 
Pearson. Au fost utilizate instrumentarul şi aparatura STORZ şi OLYMPUS pentru 
chirurgie endoscopică. 

 
REZULTATE 
Vârsta pacientelor a fost cuprinsă între 16 şi 41 ani în lot de studiu, tratat 

laparoscopic şi între 24 şi 75 ani în lotul martor. 
Vârsta medie a pacientelor tratate laparoscopic a fost 24,27 ani, iar a celor tratate 

convenţional a fost de 40,56 ani. Majoritatea pacientelor din lotul martor au făcut parte 
din grupa de vârstă 25-29 ani, deci o grupă de vârstă apropiată de cea în care s-au situat 
pacientele lotului de studiu (25-29 ani şi 30-34 ani). Se observă că tratamentul 
chirurgical laparoscopic a fost aplicat, în special, pacientelor de vârstă tânără, la care 
suspiciunea de tumoră ovariană malignă a fost minimă sau absentă şi la care s-a dorit 
obţinerea unui prognostic funcţional menstrual şi de fertilitate favorabil (Fig. 1). 

 

 
În lotul martor au existat şi paciente aflate în perioada menopauzală şi 

postmenopauzală, în cazul cărora s-a considerat mai sigură intervenţia chirurgicală 
convenţională, chiar dacă nu au existat elemente de suspiciune de malignitate. De 
asemenea, prezenţa unor afecţiuni generale asociate a împiedicat intervenţia laparoscopică 
(contraindicaţii pentru pneumoperitoneu). 

Din punct de vedere al diagnosticului anatomo-clinic, loturile studiate au cuprins 
cazuri de tumori chistice ovariene benigne, suspecte şi maligne. 

În lotul martor au existat 155 cazuri (93,90%) de tumori ovariene chistice 
benigne, 8 cazuri (4,80%) de tumori ovariene chistice borderline şi 2 cazuri (1,20%) de 
tumori ovariene maligne. În lotul de studiu toate tumorile ovariene chistice au fost 
benigne (Fig. 2). 

 

Fig. 1 Structura pe grupe de vârstă a loturilor investigate 
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Din punct de vedere al diagnosticului anatomo-patologic, loturile studiate au 
cuprins cazuri de: chist seros, chist hematic, chist mucinos, chist dermoid, 
endometriom, tumoră borderline şi adenocarcinom. 

 

În lotul de studiu au predominat cazurile de chist seros hematic, mucinos, 
dermoid şi endometriozic. Toate cazurile de tumori ovariene chistice au fost de natură 
benignă, ceea ce demonstrează o bună selectare a cazurilor prin metodele diagnostice 
actuale. Aplicarea testelor de semnificaţie statistică pentru diagnosticul anatomo-
patologic pe cele două loturi studiate a arătat frecvenţa mai crescută a chisturilor seroase 
simple atât în lotul martor (59,40%), cât şi în lotul de studiu (34,10%), acestea fiind 
urmate ca frecvenţă, de chistul hematic şi endometriom. Rezultă, deci, că tumorile 
ovariene chistice benigne au predominat în ambele loturi studiate, permiţând astfel 
evaluarea comparativă a metodelor clasice şi moderne de tratament. 

Analiza tipului de tehnică chirurgicală practicată (conservatoare sau radicală) a 
demonstrat predominanţa tehnicilor chirurgicale conservatoare (chistectomie) în lotul de 
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Fig. 2 Rezultatele anatomo-patologice analizate comparativ pe cele două loturi 

Fig. 3 Analiza comparativă a tehnicii chirurgicale pe cele două loturi 

35 39

9

126

0

20

40

60

80

100

120

140

conservator radical

1 ‐ lot chir. laparoscopica

2 ‐ lot chir. conventionala



Articole originale                                                    Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2009, Vol. 5, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 59

studiu, tratat laparoscopic (Fig. 3), în comparaţie cu lotul martor, tratat convenţional, la 
care au predominat tehnicile chirurgicale radicale (ovariectomie, anexectomie). 

Intervenţiile radicale practicate la pacientele lotului martor au fost decise şi de 
vârsta mai înaintată a unora dintre paciente, la care nu a fost importantă păstrarea 
funcţiei menstruale şi reproductive. Intervenţiile laparoscopice oferă posibilitatea unor 
tehnici chirurgicale miniminvazive, conservatoare, care asigură prognostic menstrual şi 
reproductiv favorabil (Fig. 4). 

 

 
Analiza statistică comparativă şi aplicarea testelor de semnificaţie statistică au 

arătat o diferenţă statistic semnificativă între cele două loturi, din perspectiva 
intervenţiilor conservatoare: în lotul de studiu, acest tip de intervenţii a predominat. 

Analiza comparativă a intensităţii durerii postoperatorii în cele două loturi a 
arătat o intensitate redusă a durerii postoperatorii la toate cazurile tratate laparoscopic şi 
la doar 18% dintre cazurile tratate convenţional, restul pacientelor din lotul martor 
resimţind durerea postoperatorie cu intensitate moderată sau severă. 

De menţionat că toate pacientele au beneficiat de anestezie generală prin IOT. 

Fig. 4 Aspecte intraoperatorii 
A Puncţionarea chistului seros; B Fenestrarea chistului seros 

A B 

Fig. 5 Analiza comparativă a intensităţii durerii postoperatorii 
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Intensitatea durerii posoperatorii resimţite a fost stabilită prin chestionarea 
pacientelor, acestea fiind rugate să situeze senzaţia dureroasă pe o scară de la 0 la 10 (1-
3 durere minimă, 4-7 durere moderată, 8-10 durere severă) (Fig. 5). 

Aplicarea testelor de semnificaţie statistică a arătat că există diferenţe 
semnificative statistic privind intensitatea durerii postoperatorii pentru cele două tipuri 
de intervenţii chirurgicale (Tabel I). 

 
Tabel I 

Rezultatele aplicării testelor de semnificaţie statistică pentru  
compararea intensităţii durerii postoperatorii 

 

Test de semnificaţie statistică Valoare 
calculată 

Df (grade 
libertate) 

Semnificaţie 
statistică 

Pearson Chi-pătrat 53,675 2 0,0001 
Raportul de probabilitate 55,012 2 0,0001 
N (Nr. cazuri) 209  SS* 

*SS-semnificativ statistic 

 

Durerea postoperatorie minimă în cazul intervenţiilor laparoscopice se explică 
prin faptul că în cursul acestor intervenţii nu se deschide larg peretele abdominal, 
manevrele chirurgicale sunt blânde şi efectuate cu instrumente atraumatice şi 
complicaţiile intraoperatorii şi postoperatorii imediate sunt rare. Durerea postoperatorie 
cu localizare abdominală şi iradiere în umăr sau în hipocondrul drept poate fi cauzată, în 
cazul intervenţiilor laparoscopice, de persistenţa intraperitoneală a CO2. Această durere 
poate fi redusă sau chiar evitată prin exsuflarea atentă şi completă a gazului, la sfârşitul 
intervenţiei laparoscopice.   

 
Tabel II 

Complicaţiile intraoperatorii comparativ pe cele două loturi 
 

Complicatii intraoperatorii 
Tip chirurgie 

absente prezente 

Total 
 

N 158 7 165 
Chirurgie convenţională 

% 95,80 4,20  
N 44 0 44 

Chirurgie laparoscopică 
% 100 0  
N 202 7 209 

Total 
% 96,70 3,30  

 
În ceea ce priveşte aspectul complicaţiilor intra- şi postoperatorii, analiza 

comparativă a frecvenţei acestora pentru cele două tipuri de intervenţii  
chirurgicale arată o prevalenţă semnificativ mai scăzută a complicaţiilor intra- şi 
postoperatorii la lotul de studiu, tratat laparoscopic, comparativ cu lotul martor, tratat 
convenţional (Fig. 6). Complicaţiile intraoperatorii survenite în cazurile de tumori chistice 
ovariene tratate convenţional au constat în depolisări accidentale ale anselor intestinale, în 
timpul unor adeziolize dificile. În cazurile tratate laparoscopic nu s-au înregistrat 
complicaţii intraoperatorii (Tabel II).  
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Complicaţiile postoperatorii au predominat în cazurile tratate convenţional, 
majoritatea fiind complicaţii infecţioase (la nivelul plăgii operatorii) şi vasculare 
(tromboflebite pelvine şi ale membrelor inferioare) (Fig.6).  

 

 
Tabel III 

Complicaţiile postoperatorii comparativ pe cele două loturi 
 

Complicatii postoperatorii 
Tip chirurgie 

absente prezente 
Total 

 

N 146 19 165 
Chirurgie convenţională 

% 88,50 11,50 100,00 
N 43 1 44 

Chirurgie laparoscopică 
% 97,70 2,30 100,00 
N 189 20 209 

Total 
% 90,40 9,60 100,00 

 
Tabel IV 

Rezultatele aplicării testelor de semnificaţie statistică pentru compararea complicaţiilor 
postoperatorii 

 

Test de semnificaţie 
statistică 

Valoare 
calculată 

Df (grade 
libertate) 

Semnif. asimpt. 
(2-sided) 

Semnif. exacta 
(1-sided) 

Pearson Chi-pătrat 3,429 1 0,064  
Raportul şanselor 4,480 1 0,034  
Testul exact Fisher    0,048 
N (Nr. cazuri) 209   SS* 

*SS-semnificativ statistic 

 
În cazurile tratate laparoscopic s-a înregistrat doar un caz de tromboflebită 

postoperatorie a membrelor inferioare (Tabel III). 
Aplicarea testelor de semnificaţie statistică pentru complicaţiile postoperatorii a 

arătat o diferenţă semnificativă statistic între cele două loturi (Tabel IV). 
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Fig. 6 Complicaţii intra- şi postoperatorii- comparativ pe cele două loturi 
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Durata de spitalizare postoperatorie a fost o altă variabilă analizată comparativ 
în cele două loturi. 

Durata medie de spitalizare postoperatorie a lotului de studiu (lotul 
laparoscopic) a fost de 3,23 zile, fiind semnificativ mai redusă, faţă de cea a lotului 
martor, care a fost de 9,19 zile. 

Durata cea mai redusă de spitalizare postoperatorie a fost întâlnită în cazuri tratate 
laparoscopic (2 zile), iar durata cea mai lungă de spitalizare postoperatorie a fost 
întâlnită în cazuri tratate chirurgical convenţional (18 zile) (Tabel V). 

 
Tabel V 

 Indicatorii statistici de tendinţă centrală- pentru durata de spitalizare 
 

Lot de studiu Lot martor 
Durata de spitalizare Valoare 

calculată 
Eroarea 
standard 

Valoare 
calculată 

Eroarea 
standard 

Nr. cazuri (N) 44  165  
Valoarea medie 3,23 0,121 9,19 0,157 

Limita inferioară 2,98  8,88  
CI 95% 

Limita superioară 3,47  9,50  
Mediana 3,00  9,00  
Varianţa 0,645  4,093  
Eroarea standard ±0,803  ±2,023  
Minimum 2  5  
Maximum 5  18  
Percentila 25 3,00  8,00  
Percentila 50 3,00  9,00  
Percentila 75 4,00  10,00  
Asimetria 0,686 0,357 1,570 0,189 
Boltirea 0,383 0,702 4,538 0,376 

 

Aplicarea testelor de semnificaţie statistică pentru durata de spitalizare 
postoperatorie arată diferenţa semnificativă statistic între cele două loturi (Tabel VI). 

 
Tabel VI 

Rezultatele aplicării testului neparametric Mann-Whitney pentru durata spitalizării postoperatorii 
 

Variabila Loturi comparate Nr.cazuri Rangul 
mediu 

Suma 
rangurilo

r 
Testul aplicat Valoarea 

calculată 

Lotul de studiu 44 2,55 92,00 Mann-Whitney 
U 2,000 

Lotul martor 165 26,99 0953,00 Wilcoxon W 992,000 
    Z 10,303 

Durata 
spitalizării 

postoperatori
i 

Total 209   Semnificaţie 
statistică 0,0001 SS* 

*SS-semnificativ statistic 
 
Durata de spitalizare postoperatorie este semnificativ mai redusă în cazul 

intervenţiilor laparoscopice decât în cazul intervenţiilor convenţionale, deoarece 
recuperarea cazurilor tratate laparoscopic se face mai rapid: pacientele nu acuză dureri 
postoperatorii intense, frecvenţa complicaţiilor intra- şi postoperatorii este redusă, 
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medicaţia necesară este minimă, mobilizarea pacientei se face precoce şi reluarea 
tranzitului intestinal este, de asemenea, mai rapidă. 

Funcţia menstruală postoperatorie a fost analizată comparativ la pacientele cu 
vârste sub 45 de ani din cele două loturi. Analiza comparativă a acestei variabile a arătat 
o proporţie mai crescută a pacientelor cu funcţie menstruală normală la 6 luni 
postoperator în lotul de studiu, în comparaţie cu pacientele lotului martor (Fig. 7). 

 

 
Aplicarea testelor de semnificaţie statistică a arătat că există diferenţe 

semnificative statistic privind funcţia menstruală postoperatorie pentru cele două tipuri 
de intervenţii chirurgicale practicate (p = 0,0001). 

Prognosticul menstrual mai bun la pacientele tratate laparoscopic este determinat de 
proporţia mai mare de intervenţii laparoscopice conservatoare, care permit păstrarea 
unor zone mai mici sau mai mari de parenchim ovarian normal, funcţional. La pacientele 
lotului martor, la care intervenţiile radicale au fost mai frecvente, rata tulburărilor ciclului 
menstrual a fost mai mare, înregistrându-se amenoree, hipomenoree sau oligomenoree. 

Fig. 7 Funcţia menstruală analizată comparativ pe cele două loturi. 
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Fig. 8 Fertilitatea postoperatorie analizată comparativ pe cele două loturi 
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Fertilitatea postoperatorie, exprimată prin obţinerea unei sarcini în primul an 
postoperator, a fost analizată comparativ la pacientele cu vârste sub 45 de ani din cele 
două loturi.  

Doar 12 paciente (7,30%) din lotul martor au obţinut o sarcină în primele 9 luni 
postoperator, în timp ce 15 paciente (34,10%) din lotul de studiu au obţinut o sarcină în 
acelaşi interval de timp postoperator (Fig. 8). Analiza comparativă şi aplicarea testelor de 
semnificaţie statistică pentru fertilitatea postoperatorie la cele două loturi investigate a 
arătat diferenţe semnificative statistic (p = 0,0001). 

 
DISCUŢII 
Managementul maselor anexiale chistice de origine ovariană este în ultima 

vreme bine codificat şi depinde de vârsta pacientei şi de necesitatea păstrării funcţiei 
menstruale şi/sau a fertilităţii, precum şi de caracteristicile imagistice (scor ecografic, 
examinare în modul Doppler) ale tumorilor chistice ovariene sau, în unele circumstanţe 
(menopauză, postmenopauză), de valoarea CA125. 

Riscul general de apariţie a unei tumori ovariene maligne este de 13% pentru 
femeile aflate în perioada premenopauzală şi de 45% pentru cele aflate în perioada 
postmenopauzală [1,2].  

În faţa unui caz cu masă anexială ovariană chistică, se pun două probleme: 1) 
necesitatea intervenţiei chirurgicale conservatoare sau radicale, convenţională sau 
laparoscopică sau posibilitatea monitorizării clinice; 2) care este probabilitatea ca masa 
anexială să fie malignă.  

Controversele majore în ceea ce priveşte conduita în cazurile de mase anexiale, 
sunt legate de momentul şi modul în care acestea trebuie tratate. 

În perioada peripubertară majoritatea maselor anexiale ovariene chistice au 
caracter funcţional şi pot fi tratate expectativ sau medicamentos; ele regresează de cele 
mai multe ori spontan [3] Tumorile chistice complexe întâlnite în această etapă de viaţă 
sunt teratomul matur, tumori de sinus endodermal sau coriocarcinomul. 

În cazul tumorilor ovariene chistice simple, cu caracter organic, cât şi în cazul 
teratoamelor mature se indică o atitudine terapeutică minim invazivă - tratament 
chirurgical laparoscopic conservator (chistectomie sau cel mult ovariectomie parţială). 
Această atitudine terapeutică este dictată de necesitatea păstrării funcţiei menstruale şi 
reproductive la aceste paciente tinere. 

În cazul tumorilor chistice suspecte, laparoscopia se poate practica în scop 
diagnostic fiind urmată imediat, în cazurile confirmate ca fiind maligne, de tratament 
chirurgical convenţional, cu respectarea protocolului oncologic complet. 

În perioada reproductivă predomină chisturile ovariene funcţionale, 
chistadenoamele seroase, mucinoase şi endometrioamele. Atitudinea terapeutică este 
similară celei din perioada peripubertară, în vederea obţinerii unui prognostic funcţional 
(menstrual şi reproductiv) favorabil. Dacă se decide intervenţia chirurgicală, aceasta 
trebuie să fie minim invazivă, conservatoare, în cazul tumorilor chistice sigur benigne. 

Perioada meno- şi postmenopauzală este caracterizată de frecvenţa crescută a 
tumorilor ovariene chistice maligne. Evaluarea ecografică şi dozarea CA125 sunt foarte 
importante. Atitudinea expectativă poate fi adoptată în cazul tumorilor ovariene chistice 
simple, cu diametrul sub 3-5 cm [1,4]. Dacă se decide intervenţia chirurgicală, de obicei 
ea este practicată convenţional radical (anexectomie uni- sau bilaterală, asociată sau nu 
cu histerectomie totală) [5].  
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În cazul tumorilor ovariene chistice fără elemente diagnostice care să sugereze 
malignitatea, se poate practica laparoscopia operatorie, cu o primă etapă diagnostică. 
Dacă apar elemente de suspiciune de malignitate, atunci cazul se converteşte la 
chirurgie convenţională [1,4].  

Majoritatea autorilor proscriu intervenţia laparoscopică în perioada 
menopauzală, din cauza riscului ridicat de malignitate şi de diseminare a celulelor 
maligne în timpul intervenţiei laparoscopice [1,2,4]. Laparoscopia diagnostică care pune 
în evidenţă o tumoră ovariană malignă, trebuie să fie urmată imediat de intervenţie 
chirurgicală convenţională, cu respectarea protocolului oncologic [4,6].  

Cu siguranţă însă, la pacientele adolescente sau la cele de vârstă reproductivă, 
laparoscopia reprezintă metoda terapeutică adecvată în cazurile de mase anexiale, având 
în vedere riscul redus de malignitate la vârstele tinere [3]. 

Orice intervenţie chirurgicală laparoscopică este precedată de pregătirea 
preoperatorie a pacientei (evacuarea tubului digestiv, cateterizarea vezicii urinare), 
precum şi de consimţământul informat al pacientei, privind intervenţia chirurgicală. 

Pentru evitarea accidentelor intra-operatorii se vor practica testele de  
securitate la efectuarea pneumoperitoneului, se va crea o presiune intraperitoneală 
adecvată (14-15 mm Hg), iar introducerea trocarelor se va face conform regulilor de 
securitate [3,7-10]. Evaluarea intraabdominală constă în inspecţia întregii cavităţi 
peritoneale. Descoperirea unei tumori maligne impune laparotomia imediată sau 
direcţionarea pacientei către un serviciu de oncologie, după prelevarea unei biopsii şi 
lavajul atent şi abundent al cavităţii peritoneale şi al traiectelor trocarelor [8-11]. După 
confirmarea originii ovariene a masei anexiale, se prelevează lichid peritoneal pentru 
examen citologic şi bacteriologic. 

Următorul timp este evaluarea masei anexiale ovariene: localizare, dimensiuni, 
aspectul peretelui chistic, vegetaţii extrachistice, conţinut, aderenţe peritumorale [8,11]. 
În cazul unui chist seros funcţional sau organic, se practică fenestrarea peretelui chistic, 
aspirarea conţinutului acestuia, cu examen citologic, chistoscopie (examinarea feţei 
interne a peretelui chistic pentru excluderea unor vegetaţii sau septuri intrachistice) şi 
chistectomie, prin stripping-ul peretelui chistic de pe parenchimul ovarian. Peretele 
chistic decolat se va extrage în endobag, iar la nivelul parenchimului ovarian restant se 
va efectua hemostaza cu electrocauterul bipolar. Se efectuează astfel o intervenţie 
conservatoare, minim invazivă, cu păstrarea structurii şi funcţiei ovarului afectat. Acest 
tip de intervenţie este posibil doar la pacientele tinere, la care nu există niciun element 
de suspiciune de malignitate a tumorii chistice ovariene [8,12].  

Cazuri particulare de tumori ovariene chistice sunt chistul dermoid şi 
endometriomul. În cazul chistului dermoid se va încerca decolarea şi extragerea 
chistului intact, pentru a evita diseminarea conţinutului muco-gelatinos în cavitatea 
peritoneală şi evoluţia spre peritonită chimică sau boală gelatinoasă a peritoneului 
[13,14]. În cazul endometriomului ovarian decolarea peretelui chistic este mai dificilă 
din cauza aderenţelor existente între acesta şi parenchimul ovarian. Din acest motiv, 
după aspirarea conţinutului chistic (cu aspect ciocolatiu) şi decolarea parţială a peretelui 
chistic, patul chistic va fi cauterizat cu electrodul bipolar, pentru a distruge fragmentele 
de perete chistic restante şi pentru a efectua hemostaza. Această manevră are şi efect 
profilactic evitând o eventuală malignizare ulterioară, deoarece este cunoscut faptul că 
endometriomul are potenţial malign. Şi într-un caz şi în celălalt, toaleta cavităţii 
peritoneale şi pelvine trebuie să fie riguroasă şi efectuată cu soluţie salină din abundenţă 
pentru evitarea diseminării celulelor endometriale [15,16].  
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În cazul în cazul în care nu se doreşte păstrarea funcţiei ovariene (paciente aflate 
în perioada perimenopauzală sau postmenopauzală) se poate practica percelioscopic 
ovariectomie sau anexectomie uni- sau bilaterală, cu extragerea ovarului sau anexei în 
endobag [15,16].  

Conform Ghidului Practic în Cazul Maselor Anexiale elaborat de Societatea 
Elveţiană de Ginecologie şi Obstetrică (SSGO), o masă anexială benignă sau probabil 
benignă poate fi tratată laparoscopic prin chistectomie, în perioada premenopauzală şi 
prin anexectomie în postmenopauză, când se poate propune chiar anexectomia bilaterală 
[1,5]. O masă anexială probabil malignă trebuie tratată prin anexectomie. Extragerea 
unei mase anexiale tratată chirurgical laparoscopic trebuie făcută în endobag. 

O masă anexială malignă impune laparotomie mediană şi intervenţia trebuie să 
cuprindă lavaj peritoneal, anexectomie bilaterală, histerectomie totală, omentectomie, 
biopsii peritoneale, limfadenectomie pelvină şi paraaortică (mai ales în stadiile 
incipiente) şi apendicectomie. Puncţionarea şi/sau morcelarea unei mase anexiale nu 
sunt indicate pentru că expun la risc de recidivă, de diseminare malignă sau de 
diseminare a conţinutului unui chist dermoid. Perioada de timp între ruperea capsulei 
unui carcinom ovarian stadiul I şi laparotomie nu trebuie să depăşească 8-14 zile 
[1,5,9,10].  

Tratamentul laparoscopic permite obţinerea unui prognostic funcţional 
(menstrual şi de fertilitate) favorabil la pacientele tinere.   

 

CONCLUZII 
Chirurgia laparoscopică prezintă avantaje incontestabile pentru tratamentul 

maselor anexiale de natură ovariană, cu caracter benign. 
Avantajele chirurgiei laparoscopice sunt: tehnici chirurgicale miniminvazive, 

conservatoare, risc infecţios redus, durere postoperatorie minimă, medicaţie minimă, 
durată redusă de spitalizare, recuperare rapidă, cicatrici abdominale estetice, complicaţii 
intra- şi post-operatorii reduse. 

Pacientele tinere beneficiază în cel mai înalt grad de aportul chirurgiei 
laparoscopice deoarece prin intervenţiile chirurgicale laparoscopice se obţine un 
prognostic funcţional ovarian optim. 

Succesul intervenţiilor laparoscopice depinde de selectarea corectă şi riguroasă a 
cazurilor (vârsta pacientei, caracteristicile ecografice ale masei anexiale). 

Abordul laparoscopic al tumorilor chistice ovariene este benefic şi sigur pentru 
paciente, dar dacă intraoperator se decelează elemente de suspiciune de malignitate şi 
dacă aceasta se confirmă, atunci cazul trebuie imediat convertit la chirurgie 
convenţională, cu respectarea protocolului oncologic. 
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LEIOMYOMA OF THE TRANSVERSE COLON – UNCOMMON SOURCE OF PERITONITIS 
(Abstract): Leiomyoma of the transverse colon is uncommon. The majorities of these lesions are 
clinically insignificant, being diagnosed incidentally. Symptomatic leiomyomas of the colon are less 
common; sporadic case reports have been described in the relevant literature. We describe an additional 
case of extraluminal transverse colon leiomyoma with necrosis and perforation. A 22-year old female 
patient complaining abdominal pain was admitted with the diagnosis of peritonitis. The intraoperative 
findings were: a transverse colon mass on the mesenteric wall, purulent fluid on the left flank and 
Douglas pouch. A transverse colon resection with primary anastomosis has been performed. The 
histological findings were consistent with extraluminal leiomyoma with necrosis. The postoperative 
period was uneventful and the patient discharged on the 9th postoperative day. During a 9 month follow-
up the patient is free of disease recurrence. Although benign, colon leiomyoma may cause life-threatening 
complications, requiring emergency surgery. 
 
KEY WORDS: LEIOMYOMA, COLON, PERITONITIS. 
 
Corespondenţă: Conf. Dr. Igor Mishin, str. Munceşti nr. 52, ap. 60, 2001, Chişinău, Republica Moldova; 
e-mail: mishin_igor@mail.ru* 
 
 

INTRODUCERE 
Leiomiomul colonului este o entitate nozologică rară [1], primul caz de 

leiomiom al colonului complicat cu perforaţie şi peritonită fiind descris în literatura de 
specialitate de către Swerdlow et al în 1975 [2]. Leiomiomul colonului se prezintă 
frecvent, ca o formaţiune voluminoasă lipsită de semne de ocluzie intestinală, 
manifestarea clinică de peritonită fiind extrem de rară. Descriem un caz clinic de 
leiomiom extraluminal al colonului transvers complicat cu peritonită, precum şi revista 
literaturii referitor la acest subiect.  
 

PREZENTAREA CAZULUI 
Pacienta R.R., 22 ani, a fost spitalizată în urgenţă, acuzând dureri abdominale, 

greţuri, vărsături, xerostomie, astenie fizică. Bolnava relatează debutul relativ brusc al 
afecţiunii, în urmă cu cca 12 ore, prin dureri în epigastru, care apoi, s-au generalizat în 
tot abdomenul. Examenul obiectiv decelează un abdomen simetric, ce nu participă la 
mişcările respiratorii, contractat. Semnele de iritaţie peritoneală erau pozitive pe toată 
suprafaţa abdomenului. 

Explorările biologice: Hb = 140 g/L, globule roşii = 4,3x1012/L, Ht = 41%, 
leucocite = 22,4x109/L. 
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accepted date: 20.12.2008 



Cazuri clinice                                                          Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2009, Vol. 5, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 69

La ecografia abdominală se constată tumoră solidă neomogenă, cu localizare în 
mezogastru, lichid liber în cavitatea peritoneală, iar la radiografia abdominală simplă nu 
se constată pneumoperitoneu. 

Se intervine chirurgical în urgenţă, prin laparotomie mediană; explorarea 
intraoperatorie evidenţiază: 1) formaţiune tumorală de cca 150x100 mm extraluminală, 
localizată la nivelul peretelui mezenteric a colonului transvers, cu necroză şi perforaţie; 
2) cca 200 ml lichid seros-purulent în cavitatea peritoneală. S-a practicat rezecţie de 
colon transvers cu anastomoză termino-terminală. 

Examenul anatomopatologic: Macroscopic, formaţiune tumorală dezvoltată pe 
faţa mezenterică a colonului transvers de 150x100mm, cu necroză centrală, care nu 
interesează mucoasa (Fig. 1). 

Microscopic: examenul histologic demonstrează fibre musculare cu aspect de 
leiomiom cu focare de necroză şi infiltraţie limfoleucocitară (Fig. 2). 

Perioada postoperatorie a decurs fără complicaţii. Pacienta a fost externată în a 9 
a zi postoperator. Pe durata supravegherii timp de 9 luni nu au fost semne obiective de 
recidivă a tumorii. 
 

 
DISCUŢIE 
Leiomioamele pot fi localizate pe tot traiectul tubului digestiv, fiind mai frecvent 

localizate în stomac şi intestinul subţire [3]. Leiomioamele cu localizare în colon sunt 
extrem de rare, reprezentând doar 3% din totalitatea leiomioamelor tubului digestiv [4]. 
Conform datelor Hatch KF et al, cele mai frecvente localizări ale leiomioamelor cu 
sediu în colon sunt ascendentul, descendentul şi sigmoidul, fiind descrise doar 15 cazuri 
în colonul transvers (1960-1996); acestea sunt mai frecvent diagnosticate la femei [5]. 

Manifestările clinice depind de dimensiuni şi raportul tumorii cu lumenul 
intestinal; astfel, în raport cu lumenul intestinal distingem leiomioame cu creştere 
endocolică, exocolică sau mixtă [1,5,6], deşi pentru leiomioame este mai caracteristică 
creşterea exocolică [5]. Leiomioamele intraluminale se prezintă de obicei ca polipi cu 
sau fără pedicul, ocazional fiind sursă de hemoragie [1]. Leiomioamele cu sediu 
exocolic devin simptomatice în virtutea dimensiunilor semnificative, tabloul clinic fiind 
dominat de durere abdominală sau formaţiune abdominală palpabilă [1]; totuşi 
majoritatea leiomioamelor cu sediu în colon sunt asimptomatice, fiind tipic reprezentate 
de formaţiuni intraluminale polipoide care pot fi înlăturate endoscopic [4,7,8]. La 

Fig. 1 Piesa operatorie 
Formaţiune tumorală dezvoltată la nivelul peretelui mezocolic al colonului transvers (stânga); 

aspect endoluminal (mucoasa secţionată) – se remarcă aspectul necrozat al tumorii. 
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pacienţii simptomatici, cea mai frecventă manifestare clinică este durerea abdominală, 
ca şi în prezentul caz, mai rar pacienţii acuzând formaţiune abdominală palpabilă sau 
hemoragie gastrointestinală [5]. Mai puţin frecvent leiomioamele pot prezenta 
complicaţii majore; astfel, Swerdlow DB et al au descris un caz de leiomiom 
intraluminal al cecului complicat cu perforaţie şi peritonită [2]. O altă posibilă 
complicaţie este invaginarea cu dezvoltarea tabloului clinic de ocluzie intestinală [9]. 

Aspectul imagistic al tumorilor leiomiomatoase este nespecific; astfel, examenul 
computer tomografic poate determina prezenţa calcificărilor precum şi diverse grade de 
necroză internă sau schimbări de tip chistic [1]. Modificările descrise sunt caracteristice 
atât pentru leziunile benigne cât şi pentru cele maligne [10].  

 

 
Diferenţierea microscopică între tumorile benigne şi maligne cu origine din 

musculatura netedă este dificilă, la momentul actual fiind utilizate criteriile de 
malignizare propuse de Evans RW: dimensiuni celulare sporite, celule mari cu formă 
neregulată, lipsa diferenţierii celulare, prezenţa celulelor scurte, rotunde cu nuclee 
ovale, precum şi prezenţa celulelor cu nuclei multipli hipercromi cu coloraţie variabilă 
[11]. Diferenţierea între leiomiom şi leiomiosarcom este de obicei efectuată în baza 
prezenţei necrozei, polimorfismului nuclear, dimensiunii tumorii şi numărului de mitoze 
[12].  

În literatura de specialitate sunt descrise o varietate de procedee operatorii pentru 
soluţionarea acestei patologii, variind de la simpla excizie endoscopică a tumorii, la 
colectomia subtotală [5]. Înlăturarea chirurgicală este singura modalitate de tratament 
pentru leiomioamele cu sediul în colon, prognosticul fiind favorabil, iar în literatura de 
specialitate nu sunt descrise cazuri de recidivă a tumorii [5]. Totuşi, decizia referitor la 
volumul intervenţiei chirurgicale depinde de aspectul histologic, dimensiunea, sediul 
tumorii, precum şi de statutul nodulilor limfatici adiacenţi [5]. 

 
CONCLUZII 
Deşi leiomioamele colonului sunt tumori rare şi preponderent asimptomatice, 

pot fi sursa unor complicaţii potenţial letale, impunând intervenţii chirurgicale de 
urgenţă, şi deci necesită a fi incluse în protocolul de diagnostic diferenţial al 
peritonitelor şi al hemoragiilor digestive.  

Fig. 2 Leiomiom al colonului transvers 
hematoxilină-eozină; ob 40x 
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MECKEL’S DIVERTICULUM – RARE CAUSE OF INFERIOR DIGESTIVE BLEEDING AT 
ADULT (Abstract): Meckel’s diverticulum is the most prevalent congenital abnormality of 
the gastro-intestinal tract, with an autopsy incidence of 2%. Although in the majority of 
cases it remains completely asymptomatic, in some instances it may mimic other 
disorders such as appendicitis, Crohn’s disease or peptic ulcer. Major complications 
include bleeding, obstruction, intussusception, diverticulitis and perforation. We report 
a case of a pacient with multiple bleedings, where clinical preoperatory investigations 
didn’t establish the origin of hemorrhage. 
 
KEY WORDS: MECKEL’S DIVERTICULUM, DIGESTIVE BLEEDING, EXPLORATORY 
LAPAROTOMY 
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INTRODUCERE 
Diverticulul Meckel este cea mai frecventă anomalie congenitală a tractului 

gastro-intestinal având o incidenţă autopsică de aproximativ 2% [1]. Afecţiunea este în 
general asimptomatică însă uneori pacienţii relatează simptome ce orientează 
diagnosticul către o apendicită, boala Crohn sau ulcer peptic [2]. Afecţiunea nu este 
lipsită de complicaţii, unele grave, ce pot impune intervenţia chirurgicală de urgenţă - 
hemoragia digestivă inferioară, obstrucţia, invaginarea, diverticulita, perforaţia [2,3]. 

 
PREZENTARE DE CAZ 
Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 24 de ani, sex masculin, internat în 

clinică prin transfer de la un spital teritorial, pentru dureri abdominale periombilicale, 
greţuri, rectoragie minimă. 

Istoricul afecţiunii relevă că primul episod hemoragic a apărut la vârsta de 12 
ani, când în plină stare de sănătate aparentă prezintă o rectoragie importanta soldată cu 
anemie severă (Hb = 4 g/dL, Ht = 18%). Investigaţiile efectuate la acea dată în spitalul 
teritorial (tranzit baritat, irigografie) nu au decelat sursa hemoragiei, pacientul fiind 
tratat conservator, simptomatic (reechilibrare, hemostatice, transfuzii cu sânge izogrup, 
plasmă). 

Următorul episod hemoragic sever survine după aproximativ 12 ani; în 
intervalul „liber” anamneza insistentă descoperă episoade fruste de rectoragie, precum 

                                                 
* received date: 20.11.2008 
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şi simptomatologia unui sindrom anemic cronic, intermitent, ambele neglijate de copil şi 
aparţinători.  

Cu o lună înaintea internării pacientul repetă episodul hemoragic acut, fiind 
internat de urgenţă în spitalul judeţean teritorial şi investigat paraclinic; endoscopia 
digestivă superioară efectuată până la nivelul DI a duodenului şi irigografia nu 
evidenţiază modificări patologice. Pacientul se transferă în serviciul nostru în stare 
clinică ameliorată, în vederea elucidării diagnosticului. 

Examenul obiectiv evidenţiază o uşoară paliditate muco-tegumentară iar tuşeul 
rectal este pozitiv (melena). Analizele de laborator evidenţiază devieri patologice ale 
hematocritului (Ht = 32%) şi hemoglobinei (Hb = 10,2 g/dL ), fără modificări ale 
frotiului periferic, testelor de coagulare, probelor hepatice. În colaborare cu laboratorul 
de investigaţii gastroenterologice se efectuează esogastroduodenoscopia şi 
pancolonoscopia, fără a decela sursa hemoragiei. 

 

 
Cunoscând că diverticulul Meckel este cea mai frecventă cauză de hemoragie 

digestivă inferioară la copil, ridicăm suspiciunea acestei afecţiuni şi efectuăm 
explorarea scintigrafică cu Tc-99 pertechnetat, al cărui rezultat este însă incert; din 
motive tehnice nu am beneficiat de aportul angiografiei selective. 

Pe parcursul internării, pacientul prezintă un nou episod de hemoragie digestivă 
inferioară, cu alterarea stării generale, deteriorare hemodinamică ce ne determină să 
intervenim chirurgical de urgenţă; s-a efectuat o laparotomie mediană iar la explorarea 
cavităţii abdominale am decelat la aproximativ 60 de centimetri de valvula ileo-cecală 
un diverticul Meckel de 6 cm, cu o bază de implantare de 1,5 cm (Fig. 1)). 

Rezolvarea chirurgicală a cazului a fost simplă, printr-o enterectomie 
segmentară cu anastomoza entero-enterală termino-terminală monoplan, pacientul 
evoluând favorabil şi externându-se la 7 zile postoperator. 

Examenul macroscopic al piesei operatorii a constatat prezenţa unei zone de 
mucoasă heterotopică la nivelul diverticulului (Fig. 2), sub forma unei „pastile” de 
aproximativ 2 cm situată la baza acestuia, aspect confirmat prin examenul 
histopatologic la parafină – mucoasă heterotopică gastrică, corporeală (Fig. 3). 

   Fig. 1 Diverticul Meckel – aspect intraoperator 
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DISCUŢII 
Diverticulul Meckel este descris pentru prima dată de Hildanus în 1598, ulterior 

definit în lucrările lui Little şi Meckel ca o anomalie de involuţie a canalului omfalo-
mezenteric, prin obliterarea parţială a segmentului ombilical al acestuia [3,4]. Anatomic, 
este situat pe ileon, în zona ramurilor terminale ale arterei mezenterice superioare, 
antimezostenic, la 40-100 cm de valvula ileo-cecală şi este format din aceleaşi straturi 
ca şi peretele intestinal, singura deosebire constând din formaţiunile limfoide rare şi de 
dimensiuni foarte mici [3]; în o treime din cazuri se pot găsi în structura peretelui 
diverticular insule de ţesut heterotopic: gastric (60-85%), jejunal, pancreatic, colic, 
biliar [2,3]. 

 

 
Insulele heterotopice de mucoasă gastrică, întâlnite mai frecvent, ocupă pe o 

întindere variabilă baza diverticulului; în această mucoasă gastrică s-au identificat 
glande de tip fundic, corporeal sau piloric cu activitate secretorie păstrată, fapt ce 
explică patologia şi complicaţiile diverticulare [3]; celelalte incluzii heterotopice nu par 
să aibă consecinţe patologice cu expresie clinică. 

Deşi în marea majoritate a cazurilor diverticulul Meckel rămâne o descoperire 
operatorie sau necroptică lipsită de semnificaţie clinică, în unele cazuri devine sediul 
unor procese patologice cu caracter acut sau cronic. 

Studiile recente arată că riscul de apariţie al complicaţiilor diverticulului Meckel 
este de 25% înaintea vârstei de 16 ani, după această vârstă riscul scăzând considerabil 
până la 4,2% [2]. Cea mai frecventă complicaţie este hemoragia digestivă inferioară 
(27%), care se întâlneşte mai frecvent la indivizii de sex masculin, statisticile indicând o 
aglomerare constantă a cazurilor în copilărie şi în adolescenţă [2,5]; unele hemoragii 
sunt importante, însoţite de anemie acută severă şi semne de şoc hemoragic, alteori sunt 
modeste şi se exteriorizează prin mici scaune melenice repetate, ce determină o anemie 
cronică [2].  

Diagnosticul preoperator al diverticulului Meckel este foarte dificil, Aarnion şi 
Salonen susţinând ca este posibil doar în 4,7 % din cazuri [1]. Examenul clinic nu aduce 
date sugestive diagnosticului în faza necomplicată a bolii, prezenţa unor „mici mase 
palpabile periombilicale” sau a unor leziuni ombilicale asociate având cel mult o 

Fig. 2 Piesa de rezecţie; se remarcă mucoasa heterotopică 
prezentă la nivelul diverticulului Meckel 
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valoare didactică semiologică dacă nu doar istorică; prezenţa hemoragiei digestive 
inferioare „capricioase şi repetitive” la copil sau adultul tânăr este însă un semn 
prezumptiv cu mare valoare diagnostică [5]. 

Dintre numeroasele tehnici de investigare doar scintigrafia cu Tc-99m 
pertechnectat şi-a demonstrat valoarea în stabilirea sursei de hemoragie, sensibilitatea 
examinării fiind crescută prin administrare prealabilă de pentagastrină [3]; utilitatea 
metodei este limitată pe de o parte din considerente tehnice (aparatura, laborator 
specializat, radiotrasor), iar pe de altă parte, de faptul că uneori (şi în special la tineri) 
metoda poate da rezultate incerte sau chiar fals negative [4]. O altă posibilitate 
diagnostică a hemoragiilor digestive inferioare ar fi angiografia selectivă de arteră 
mezenterică superioară, singură sau asociată cu utilizarea radiotrasorului [3], 
investigaţie de care nu am dispus în serviciul nostru. 

 

 
Laparoscopia este o metodă modernă ce permite în ultimă instanţă diagnosticul 

şi sancţiunea terapeutică, fiind net superioară laparotomiei sub aspectul morbidităţii 
postoperatorii; este metoda pe care o agream şi noi pentru elucidarea unor situaţii 
clinice incerte, dar de care nu ne-am folosit în situaţia de urgenţă descrisă.  

 
 

Fig. 3 Diverticul Meckel – aspecte histopatologice (hematoxilină-eozină) 
A invaginare a mucoasei în peretele intestinului subţire cu resturi de fibre musculare din musculara 
mucoasei la baza invaginării; B invaginarea este delimitată de mucoasa de tip intestin subţire cu un 
focar de mucoasă gastrică ectopică (central); C formaţiunea diverticulară delimitată de mucoasa 
ectopică de tip corporeal gastric (secţiune prelevată din zona distală a diverticulului); D mucoasa 
ectopică de tip gastric corporeal (Ob 10x) 

A B

C D
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CONCLUZII 
Caracterul „capricios şi repetitiv” al hemoragiei digestive inferioare survenită la 

un copil, adolescent sau adult tânăr, fără altă cauză evidentă, este un semn prezumtiv de 
mare valoare în diagnosticul diverticulului Meckel. Rezolvarea chirurgicală este de 
regulă simplă – rezecţia sau enterectomia. 
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A SCAPULAR METASTASIS OF THE HEPATOCELLULAR CARCINOMA – CASE REPORT 
(Abstract): Hepatocellular carcinoma (HCC) is a primary liver cancer frequently related with liver 
cirrhosis; the common way for metastasis spread is the blood stream. The bone metastasis from a HCC is 
uncommon. We present an unusual scapular metastasis from a HCC as a first sign of the liver tumor. A 76 
year old man has been reffered to our surgical unit presenting a solid painful tumor located in the scapular 
region. The clinical and ultrasound examination established the diagnosis of a soft tissue tumor. 
Intraoperative exploration revealed a brown sponge mass, extremly soft and bleeding. The resection of 
the tumor has been performed. The pathologic exam revealed the diagnosis of a metastasis from a well 
differentiated HCC. The postoperative abdominal ultrasound exam was performed and revealed two 
tumors situated in V-th and VII-th segments. The patient refuse other imagistic exams and surgical 
procedures.  
 
KEY WORDS: HEPATOCELLULAR CARCINOMA, BONE METASTASIS 
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INTRODUCERE 
Carcinomul hepatocelular reprezintă 80% dintre maligne hepatice primare [1]. 

Are o incidenţă în creştere – cca 1000000 cazuri noi anual [1]. Este mai frecvent la 
bărbaţi, iar incidenţa creşte cu vârsta. Diseminarea la distanţă se realizează preferenţial 
pe cale hematogenă, iar în momentul diagnosticului aproximativ 50% din cazuri 
prezintă deja metastaze la distanţă [1]. Metastazele osoase de la HCC sunt relativ rare, 
incidenţa lor variind între 3-20%, deşi studiile necropsice consideră că reprezintă a treia 
localizare ca frecvenţă, după plămân şi glanda suprarenală [2].  
 

PREZENTAREA CAZULUI 
Pacientul S.M. în vârstă de 76 ani, din mediul rural, a fost spitalizat în Clinica I 

Chirurgie în perioada 25.03.-10.04.2008. La momentul internării pacientul acuza 
prezenţa unei formaţiuni tumorale la nivelul regiunii scapulare drepte şi dureri moderate 
la acest nivel. Din istoricul bolii menţionăm debutul insidios al afecţiunii, formaţiunea 
tumorală fiind remarcată de pacient în urmă cu aproximativ un an, ulterior tumora creşte 
treptat în dimesniuni, iar de trei luni devine dureroasă. Din antecedentele personale 
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patologice reţinem o patologie cardiacă complexă: hipertensiune arterială, cardiopatie 
ischemică dureroasă, fibrilaţie atrială, insuficienţă cardiacă clasa II NYHA. 

La examenul local s-a constatat prezenţa unei formaţiuni tumorale de 20x22 cm. 
situată la nivelul regiunii scapulare drepte, bine delimitată, fermă, cu zone elastice, 
dureroasă, fixă faţă de planurile profunde şi superficiale. Examenul clinic general în 
limite normale. 

Analizele de laborator au evidenţiat o anemie moderată (Hb=11,3 mg/dL; 
Ht=34,9%) şi transaminazele uşor crescute (TGP=45 UI/L, TGO=53 UI/L).  

Radiografia toracică a constatat scleroemfizem pulmonar, pachete bronşectatice 
1/3 inferioară, cord mărit de volum cu arc pulmonar voluminos şi o opacitate de părţi 
moi de cca 150 mm diametru, la nivelul regiunii scapulare drepte (Fig. 1). 
 

 
Examenul ecografic a evidenţiat o formaţiune solidă, neomogenă, de 160x140 

mm, intens vascularizată. Nu s-a efectuat o examinare ecografică abdominală. 
După o pregătire preoperatorie simplă se intervine chirurgical; având în vedere 

dimensiunile formaţiunii şi tarele pacientului se optează pentru anestezie generală cu 
intubaţie oro-traheală. Intraoperator se constată o formaţiune tumorală de140x120 mm, 
parţial încapsulată, de culoare maroniu-verzuie, foarte friabilă şi care sângeră uşăr la 
atingere. După ce se reuşeşte disecţia formaţiunii faţă de ţesuturile moi adiacente se 
constată că posterior tumora invadează scapula. Se rezecă tumora cu dificultate şi cu 
preţul unei hemoragii importante, predominant de la nivelul ţesutului osos scapular. La 

Fig. 1 Radiografia toracică 
opacitate de părţi moi localizată la nivelul regiunii scapulare drepte 

Fig. 2 Examenul ecografic 
Formaţiune solidă, neomogenă, intens vascularizată. 
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examenul lojei tumorale se constată o lipsă de masă osoasă la nivelul spinei scapulei şi 
un defect circumferenţial neregulat la nivelul corpului scapular de aproxmativ 40 mm 
diametru, care sângeră activ, tentativele de coagulare nefiind eficiente. Hemostaza este 
în final obţinută prin meşaj. 

Evoluţia postoperatorie a fost lent favorabilă, pacientul necesitând o 
reechilibrare volemică în secţia ATI. Hemoglobina şi hematocritul postoperator au 
scăzut semnificativ (Hb=5,8 mg/dL; Ht=16%), ccea ce a necesitat transfuzie de sânge. 

În a 5-a zi postoperator s-a reintervenit chirurgical sub anestezie locală şi s-au 
suprimat meşele. Ulterior evoluţia postoperatorie a fost simplă. Pacientul fiind externat 
după 10 zile. 

Examenul histopatologic (Fig. 3) a arătat că tumora prezintă aspect de carcinom 
hepatocelular, diferenţiat, cu arhitectură pseudoglandulară (acinară), cu secreţie de 
pigment biliar; au fost de asemenea prezente arii de necroză, numeroase embolii în vase 
şi infiltrarea parţială a structurilor musculo-aponevrotice ce formează pseudocapsula 
nodulului tumoral. 

 

 
Ecografia abdominală efectuată ulterior a evidenţiat în segmentul V hepatic o 

formaţiune hipoecogenă, neomogenă de 28x24 mm, cu necroză centrală de 14 mm, iar 
în segmentul VII, o altă formaţiune de 18 mm diametru. Pacientul refuză alte 
investigaţii (explorare computer tomografică, recoltarea unor markeri biologici – alfa 
feto-proteina) precum şi intervenţia chirurgicală (hepatectomie). 

Controlul efectuat la o lună postoperator a evidenţiat absenţa recidivei scapulare 
şi aspectul staţionar al tumorilor hepatice. 
 

DISCUŢII  
Carcinomul hepatocelular (CHC) are o răspîndire geografică neuniformă, fiind 

mai frecvent în ţările din Asia de sud-est şi Africa de Sud [2-4]. În Europa incidenţa este 
de 6 cazuri/100000 de locuitori [4]. Incidenţa CHC creşte progresiv cu vârsta şi este mai 
mare la bărbaţi decât la femei, raportul fiind de 3/1 [1,5].  

Etiopatogenia CHC este strâns legată de ciroza hepatică. Între 60-90% din cazuri 
CHC este grefat pe o formă de ciroză hepatică [2-4]. Un rol important în apariţia CHC îl 
au şi alţi factori: virusul hepatitei B şi mai ales C, consumul cronic de alcool, 
aflotoxinele alimentare, diverse boli metabolice, nitrosaminele şi alte substanţe toxice 
[1,4,5].  

Fig. 3 Examen histopatologic 
A hematoxilină-eozină, ob.x4, embolii de carcinom hepatocelular în vase; B hematoxilină-eozină, 

ob.x4, arhitectură acinară, secreţie biliară; C coloraţie van Gieson, ob.x4, fascia musculară în dreapta, 
tumora în stânga 

A B C
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În ceea ce priveşte anatomia patologică, CHC este o tumoră de consistenţă 
moale, de culoare maronie, intens vascularizată. Frecvent tumora este încapsulată având 
un prognostic mai favorabil [3,5]. Microscopic tumorile sunt alcătuite din celule cu 
aspect asemănător hepatocitelor [7]. Manifestările clinice la debut sunt nespecifice, iar 
în fazele avansate poate să apară masă palpabilă în hipocondrul drept, ascită şi icter [5]. 

Explorările imagistice utile pentru diagnostic şi stadializare sunt: ecografia, 
tomografia computerizată, rezonanţa magnetică nucleară, angiografia selectivă; în unele 
cazuri se poate recurge la laparoscopia diagnostică. Diagnosticul histopatologic 
preoperator paote fi precizat pe materialul biopsic recoltat laparoscopic sau prin 
puncţie-biopsie transparietohepatică [6]. Un rol important în stabilirea diagnosticului şi 
urmărirea evoluţiei îl are dozarea alfa-feto-proteinei [1]. 

Diseminarea metastatică a CHC se face pe cale limfatică sau, mai frecvent, pe 
cale hematogenă, prin circulaţia portală sau sistemică. Localizările metastatice cele mai 
frecvente sunt: plămânul (35-70%), ganglionii limfatici (16-45%), glande suprarenale 
(15%), oase (1-20%), creier (1-5%) [1,2]. Sunt raportate şi metastaze excepţionale 
subcutanate [8]. De asemenea, metastazele se pot localiza la nivelul intestinului subţire 
putând determina complicaţii ocluzive [9]. 

Localizările osoase citate în literatură sunt: vertebrele, oasele bazinului, 
mandibula, maxilarul, oasele craniene, sternul, coastele [10-14]. Localizarea scapulară a 
metastazelor de CHC a fost raportată doar într-un singur caz - Zeller JL şi Ireland ML în 
1986 [15]. 

Metastazele osoase sunt osteolitice, iar rezecţia lor este asociată cu hemoragii 
importante, ca şi în cazul prezentat [10-16]; în unele cazuri hemoragia poate apare 
spontan, în cursul evoluţiei tumorii [produc osteoliză şi hemoragie în ţesuturile sau 
cavităţile adiacente [4,12,13,16]. Aproximativ 5-7% din cazurile de CHC, la momentul 
diagnosticului, au deja metastaze osoase [4,17]. Metastazele osoase de CHC pot fi 
prima manifestare a bolii, iar diagnosticul este o surpriză anatomopatologică, ca şi cazul 
prezentat [4,11-15]. 

Diagnosticul metastazelor osoase poate fi precizat prin explorări imagistice –
computer tomografie, rezonanţă magnetică nucleară, scintigrafie osoasă cu tehneţiu 99. 

Tratamentul metastazelor osoase de CHC este paliativ şi include: chimioterapia 
sistemică, alcoolizarea directă, radioterapia sau rezecţia chirurgicală [2,4,11]. Atunci 
când metastazele de hepatocarcinom sunt confundate cu tumori ale ţesuturilor moi, iar 
primul gest terapeutic este ablaţia tumorii, frecvent apare hemoragie intraoperatorie 
importantă şi hemostază dificilă. Rezecţia chirurgicală a metastazei nu prelungeşte 
supravieţuirea, stadiul tumorii primare fiind factor predictiv al supravieţuirii [14,18]. 
 

CONCLUZII 
Metastazele osoase având ca origine un CHC sunt rare. Pot fi prima manifestare 

clinică a bolii, iar starea generală a pacientului poate fi bună, deşi neoplazia este într-un 
stadiu avansat. Datorită caracteristicilor morfopatologice ale tumorii, rezecţia acestora 
se poate asocia cu o hemoragie importantă şi dificultăţi de hemostază. 
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ILEORECTAL FISTULA FROM CROHN ILEOCOLITIS WITH MALIGNANT CHANGE – CASE 
REPORT (Abstract): Crohn’s disease is an inflammatory bowel disease with a total wall involvement 
which leads to the possibility of extramural complications as fistula. We present a 28 years old patient 
admitted for pain in the lower right quadrant of the abdomen, fever, chills, weight loss and anorexia. 
Clinical examination revealed a tumor in the lower right quadrant and moderate fever. Biochemical and 
hematological investigations identified a nonspecific inflammatory syndrome. Carcinoembrionar antigen 
was negative. All the imagistic (barium enema and computer tomography) and endoscopic (left 
colonoscopy – there was no possibility to reach the right colon) investigations could not established the 
diagnostic, but these investigations identified the intestinal tumor involving cecum and terminal ileon, 
with mostly benign characters and loco-regional enlarged limph nodes. The surgical exploration showed 
an inflammatory tumor of the terminal ileon and cecum with ileo-rectal fistula; extended enterectomy, 
right colectomy, excision of the ileo-rectal fistula and ileo-colic anastomosis were performed The 
pathological exam revealed Crohn`s disease but with three nests of malignant cells. The postoperative 
course was uneventful and the patient was discharged in 7 days.  
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INTRODUCERE 
Boala Crohn este o afecţiune inflamatorie cronică a tubului digestiv şi care se 

localizează cel mai frecvent la nivelul ileonului terminal şi colonului proximal. 
Inflamaţia prinde tot peretele intestinal de la mucoasă până la seroasă. Vârsta medie a 
diagnosticului este de 27 ani. Pentru cazurile diagnosticate la vârste tinere 
determinismul genetic este cel mai frecvent implicat în etiopatogenie. Aproximativ 50% 
dintre bolnavi dezvoltă stenoze intestinale. La nivelul obstrucţiei în partea proximală, la 
nivelul unei fisuri ce prinde toate straturile peretelui intestinal, se pot dezvolta fistule 
sau perforaţii. Riscul de malignizare este de 6 ori mai mare în boala Crohn. 

 
 
CAZ CLINIC 
Pacientul B.A. în vârstă de 28 de ani din mediu urban se adresează Institutului 

de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, în luna noiembrie 2008, pentru dureri în 
flancul şi fosa iliacă dreaptă, diaree cronică (2-5 scaune pe zi) alternând cu perioade de 
tranzit normal, febră, frisoane şi scădere ponderală (4 kg în 5 luni). Simptomatologia a 
debutat insidios de aproximativ 5 luni. 



Cazuri clinice                                                          Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2009, Vol. 5, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 83

Pacientul este nefumător, neagă consumul de alcool. A fost apendicectomizat în 
urmă cu 1 an, iar de 5 luni este tratat în ambulator cu inhibitori de pompă de protoni 
pentru gastroduodenită cu Helicobacter pylori.  

Examenul clinic la internare relevă un pacient palid, subponderal, cu o 
formaţiune tumorală palpabilă la nivelul fosei iliace drepte, de aproximativ 10 cm, 
fermă, dureroasă, fixă profund. 

Examenele de laborator arată un sindrom inflamator nespecific (proteina C 
reactivă = 48 U/mL, fibrinogen = 518 mg/dL, leucocite = 10500 /mmc), o anemie 
microcitară de 10,8 g/dL cu o hiposideremie de 13 µg/dL, o trombocitoză de 
581000/mmc şi uşoară colestază. Markerul tumoral ACE (Antigen Carcino-Embrionar) 
a fost negativ precum şi intra-dermo-reacţia la PPD. Ac pANCA (efectuaţi datorită 
sindromului colestatic intrahepatic) au avut valori normale sugerând o colestază 
inflamatorie. Trombocitoza a fost interpretată în acelaşi sens. 

 
 

Ecografia abdominală a identificat o formaţiune solidă, în cocardă, situată pe 
topografia cecului. S-a efectuat colonoscopie care a identificat la 14 cm de marginea 
anală o leziune infiltrativ-ulcerată de 3 cm diametru din care s-au prelevat cupe 
biopsice, rezultatul histopatologic fiind nespecific. Deoarece examinarea colonoscopică 
nu a putut fi efectuată decât până la 40 cm de marginea anală, examinarea endoluminală 
a fost completată cu o clismă baritată care a evidenţiat la nivelul colonului ascendent o 
imagine neregulată cu ulceraţii marginale şi nuanţe de semiton. Nu s-a reuşit opacifierea 
ileonului terminal. S-a efectuat tomografie computerizată care a evidenţiat o formaţiune 
tumorală ileo-cecală cu fistulă ileo-rectală, corespondentă ca localizare leziunii 
inflamatorii identificate colonoscopic (Fig. 1).  

S-a intervenit chirurgical; intraoperator s-a constat o tumoră cu caractere 
inflamatorii, de ceco-ascendent şi ileon terminal, cu fistulă ileo-rectală. S-a efectuat 
rezecţie largă ileală şi hemicolectomie dreaptă cu suprimarea fistulei şi restabilirea 
continuităţii tubului digestiv (Fig. 2).  

Examenul histopatologic a relevat un aspect tipic de boală Crohn cu determinări 
granulomatoase dar şi prezenţa unor zone de degenerare malignă în focar (Fig. 3). 

Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, pacientul fiind externat peste 7 zile. 
Controalele ulterioare au arătat remisiunea completă a simptomatologiei. 

 

Fig. 1. Tomografie computerizată 
Tumoră ileocecală cu fistulă ileo-rectală 
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DISCUŢII 
Procesul patologic din boala Crohn are determinare panmurală şi tendinţa de 

extensie extramurală asociind frecvent complicaţii [1]. Localizările pot fi unice sau 
multiple, etajate iar rezecţia leziunii nu are valoare curativă pentru boală, aceasta putând 
recidiva pe un alt segment al tubului digestiv. 

Incidenţa bolii este de 1-6/100.000 locuitori iar prevalenţa de 10-100/100.000 
locuitori, cu mari variaţii geografice [2]. Localizările cele mai frecvente sunt la nivel 
ileo-cecal (40%), al intestinului subţire (30%) şi colonului (25%), dar se poate întâlni pe 
orice segment al tractului digestiv [3]. 

 
 

Simptomatologia este dominată de diaree, dureri abdominale şi scădere 
ponderală [4]. Pot coexista simptome legate de complicaţii sau manifestări 
extradigestive (artrite, osteoporoză, litiază renală, eritem nodos, pyoderma 
gangrenosum, uveite, episclerite, trombembolii, pericolangite cronice, etc).  

Examenele de laborator relevă un sindrom inflamator nespecific, de reală 
utilitate în supravegherea bolnavilor fiind determinarea proteinei C reactive [5].  

Diagnosticul impune utilizarea endoscopiei digestive inferioare care arată un 
aspect inflamator localizat cu friabilitate mucoasă, sângerare uşoară, ulceraţii aftoide 
sau liniare, aspect hipertrofic nodular de „pietre de pavaj” [6,7]. Se poate utiliza şi 

Fig. 2 Piesa operatorie 
ileo-colon drept cu excizia peretelui rectal în zona fistulei şi a traiectului fistulos 

(în cartuş, traiectul fistulos cateterizat) 

Fig. 3 Examen histopatologic (hematoxilină-eozină) 
A Granulom submucos; B Fisură parietală; 

 C Boală Crohn cu focare de displazie şi degenerare malignă 

A  B C 
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examenul radiologic cu contrast baritat efectuat în varianta cu dublu contrast, dar 
colonoscopia are avantajul posibilităţii de obţinere de cupe bioptice în vederea 
examenului histopatologic care este definitoriu în diagnostic [8,9].  

Fistulele interne sunt o complicaţie frecventă (20-40%) în boala Crohn, putând 
apare între segmente ale tubului digestiv sau între un segment de tub digestiv implicat în 
procesul patologic şi organele învecinate [10]. Malignizarea la pacienţii cu boală Crohn 
este mai frecventă decât în populaţia generală, după unii autori comparabilă cu cea din 
rectocolita ulcero-hemoragică fiind dependentă de amploarea determinărilor, vechimea 
bolii şi răspunsul la tratament medical [11]. De aceea, la pacienţii cu boală Crohn, se 
impune screeningul colonoscopic. 

 
CONCLUZII 
Boala Crohn trebuie depistată precoce înaintea complicaţiilor care sunt de resort 

chirurgical. Întrucât cancerul de colon este mai frecvent la pacienţii cu boală Crohn, se 
impune screeningul colonoscopic al acestora. 

Tratamentul de elecţie în cazurile cu localizare ileo-colică, suspecte de 
malignizare, constă în hemicolectomie dreaptă lărgită pe ileon. Prezenţa fistulelor 
interne implică rezecţii lărgite. 
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VIDEO ASSISTED THYROIDECTOMY 
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VIDEO ASSISTED THYROIDECTOMY (Abstract): Video assisted techniques were documented  
by M. Gagner (1996 – video assisted parathyroidectomy), Henry (1999), Shimizu (1999), Ohgami (2000), 
Miccoli (2000 – video assisted parathyroidectomy and thyroidectomy). The advantage of this kind of 
surgery: aesthetics i.e. trying to make only small scars on the neck. Our first case of video assisted 
thyroidectomy was a female 50 years of age, with multinodular goiter, nodules of 2-3 cm in each lobe, 
admitted in our clinic in December 2008. History of the disease: 9 years; treatment: hormones pills. The 
refractive thyroid goiter became surgical in the last four years. The intervention was delayed because of 
pulmonary tuberculosis the patient suffered from. The video assited technique is inspired from Websurg 
site (Miccoli technique, 2007), modified by the author. We started with general anesthesia, patient lying, 
without hiper extension of the neck. The skin incision was on midline of the neck, 15 mm long, 
horizontal, at 2 cm above the inferior limit of the neck, with electric scalpel. By this skin incision we 
entered the thyroid space gland with classical instruments; then we introduce a 10 mm, 0 degree 
telescope, together with a 5 mm Ligasure grasp. After coagulation and section with Ligasure, the superior 
thyroid pedicle, the right thyroid lobe was dissected all around. Finally, we extracted the right thyroid 
lobe and then we severed with Ligasure the inferior right thyroid pedicle. The same procedure was used 
on the left side; it needn’t any drainage; the closure was anatomically tipical. The evolution was 
uneventful. The histopathological exam result was chronical Hashimoto thyroiditis. Conclusions: Video 
assisted thyroidectomy can be considered feasible and safe and allows for an excellent cosmetic result and 
has possible new promising indications such as prophylactic thyroidectomy. Not all patients are eligible 
for this procedure, but in selected cases it can be a valid option for the surgical treatment of thyroid 
diseases. 

 
KEY WORDS: VIDEO ASSISTED SURGERY, VIDEOSCOPIC SURGERY SKILL, SELECTED 
PATIENTS.  
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BACKGROUND 
From Kocher neck incision, along years, the surgeons tried to make smaller 

and smaller incisions because, in general, the patients are females. The aesthetic result 
of the operation has always been an important aspect for them. The first video assisted 
surgical techniques started with M. Gagner who made the first a parathyroidectomy, in 
1996. Then, other authors, Henry, Miccoli, Oghami, Shimizu, stated that videoresection 
of nodular goiters is feasible with good results on selected patients (without gigantic 
goiters). 

 
CASE REPORT 
A 50 year old female with multinodular goiter, with nodules of 2-3 cm at 

echography, in both thyroid lobes was admitted in our clinic. The hystory of the disease 
was of 9 years with medical treatment;in the last 4 years the goiter was refractive to the 
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hormonal pills. The surgical intervention was delayed because of a pulmonary 
tuberculossis, treated in a clinic of pulmonary diseases. The general cardio-pulmonary 
and endocrine status was normal before the surgical intervention.  

Our source of inspiration was Miccoli’s technique, 2007, modified by the 
author, for video-assisted thyroidectomy. We started with the patient lying, without 
neck hyperextension; general anesthesia is used. The incision at the skin was made by 
electric scalpel, 15 mm long, horizontal, at midline of the neck, at 2 cm above the 
inferior line of the neck. We entered by this incision with classical instruments the 
thyroid region; then we introduced a 10 mm 0 degree rigid telescop together with a 5 
mm Ligasure device by the same incision. We dissected and transected with Ligasure 
device the superior right thyroid pedicle. Then we dissected all around the right lobe 
(Fig.1). The right thyroid lobe was extracted; by the same incision the inferior pedicle 
also with Ligasure is resected. On the left side, the same procedure was applied; no 
drainage was used; the incision was inclosed in layers. The evolution was uneventful. 
The histopathological exam result was chronical Hashimoto thyroiditis. 

 

 
DISSCUSION 
The thyroid gland begins to form on 17-th day of embryologic development 

between the first and second pharyngeal pouch, like an epithelial cord which penetrates 
the floor of the oral cavity and reaches the anterior side of trachea.  

The thyroid gland consists of two lobes joined by an isthmus; it normally 
weights 20 grams; each lobe is of 2/3/5 cm. It is covered by strap muscles (sterno-
thyroid and sterno-hioid). The recurrent nerves lie in the trachea-esphageal grooves. The 
arterial supply is from inferior and superior thyroid arteries, branches of external carotid 
and thyrocervical trunk.There are three thyroid veins: superior, middle and inferior 
whom drains in the internal jugular vein. The lymphatic drainage of the thyroid gland is 

Fig. 1 Video assisted thyroidectomy 
Intraoperatory view 
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extensive. It consists of the central compartment (periglandular space) and a lateral one 
which are separated by the carotid sheet.  

A number of details must be clarified before to start a video-operate: the size 
of thyroid gland, the adherences after a previous operation or in our case of thyroiditis. 
During the operation we mustn’t disrupt the capsule (the nodules are often suspected for 
a carcinoma). Small papillary carcinomas have been resected by this technique for two 
years (low risk carcinomas) with encouraging oncologic results [1]. The patient must 
have a normal thyroid gland function at the time of the operation.  

The position of pacient is supine with or without neck hyperextension. The 
incision must be made in an avascular zone,in a bloodless plane, with a electrocautery 
protected blade. Any bleeding is embaressing and can block the operation. The 
retractions are very gentle on strap muscles and thyroid tissues. A 5 mm, 30 degrees 
telescope is ideal. Dissections are made with 2 mm atraumatic instruments. An 
aspirator-spatula is very important for direct washing and aspiration the smoke. The first 
vessel to be ligated is middle thyroid vein with 3 mm vascular clips, ultrasonic scalpel 
or Ligasure device. The tip of the electric scalpel must be carefully checked because a 
high temperature can damage the larynx and the recurrent laryngeal nerves. The inferior 
part of the thyroid gland is severed after it has been pulled out. No drainage is 
necessary. The wound is closed with absorbable sutures. 

Complication rates are not high in video-thyroidectomy; is a safe operation 
with an acceptable time, following a short learning curve [1]. Video assisted total 
thyroidectomy is feasible with good oncologic and cosmetic results [2]. Large 
multinodular goiters are not eligible for minimal invasive surgery. The presence of 
lymph nodes and high risk carcinomas are a contra-indication for video resection [1]. It 
is possible to make prophylactic thyroidectomy to persons with Multiple Endocrine 
Neoplasia [3]. Total thyroidectomy for Multifocal Micropapillary Cancer is, also, 
feasible by video surgery [4]. 

The utilization of new devices for dissection, coagulation and division 
(harmonic, Ligasure) instead of the conventional technique as it ensures a dry field and 
a shorter operation time [5]. 

 
CONCLUSION 
Video assisted thyroidectomy can be considered feasible and safe and allows 

for an excellent cosmetic result and has possible new promising indications such as 
prophylactic thyroidectomy. Not all patients are eligible for this procedure, but in 
selected cases it can be a valid option for the surgical treatment of thyroid diseases.  
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MEDICAL OR SURGICAL DISEASE ?
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The incidence of type II diabetes mellitus (T2DM) is increasing in all the 
world. In this way the comorbidities and complications of the T2DM as well 
as death related T2DM are also increasing. It was demonstrated by many 
studies that T2DM is a medically incurable disease, chronic and progressive, 
and despite all the medical therapy and life style changing, more than 20% 
from the patients have a poor glycemic control. On the other hand, some 
surgical procedures, initially performed for morbid obesity (bariatric surgery) 
revealed good results to control the diabetes and even the metabolic 
syndrome. This paper presents the advantages and disadvantages of three 
main surgical procedures: gastric by-pass, sleeve gastrectomy and gastric 
banding. All of these procedures are very effectiveness to control the 
diabetes and metabolic syndrome. Further studies are necessary to 
establish the guidelines for the treatment (and even prophylaxis) of T2DM.
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Projected 2012
US diabetic Population             22.7 MM
European diabetic Population 15.1 MM
WORLD diabetic Population  226.5 MM

¹ Wild et al Diabetes Care 27:1047–1053, 2004

2000 2012

T2DM Projected Global Incidence
…COST 2007 *

DIABETES : $ 174 billion
T2DM 90-95% (1/3 undiagnosed)
Diabetes is the most costly disease, consuming one out of 
every 7 dollars*
The annual cost medical care per pt : $10,683 (2002)

OBESITY :$ 117 billion
(64.000.000 BMI 30-40)

HEALTH CARE
$ 2,3 trillion 2007
$ 2,2           2016 *source ADA

80% of all patients are overweight/obese

HyperinsulinemiaHyperinsulinemia
Insulin ResistanceInsulin Resistance
Ultimate beta cell failureUltimate beta cell failure

DIET RESISTANCE !

Types II  Diabetes (T2DM)
Diabetes Mortality

• Diabetes is the  SIXTH cause of death in the USA.

• 2002: 71,000  died , but another 186,000 
died from diabetes related conditions.

•. 2000    : 2.9 million 
WORLDWIDE deaths

http://www.diabetes.org/diabetes-statistics/cost
Diabesity, Dr. Katherine Kaufman, former ADA president, Bantam Books, 2005

Roglic G et al Diabetes Care 2005
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T2DM Management

Medical Therapy

T2DM Disease State 
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Oral and Insulin
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UKPDS 35. BMJ 2000; 321: 405-12

Medical Therapy

CONCLUSION

T2DM is a medically
incurable disease, chronic
and progressive

1 in 5 persons still has poor glycemic control

Medical Therapy

Conclusions
“Diabetes processes of care and 

intermediate outcomes have 
improved nationally in the past 
decade. But…1 in 5 persons still 
has poor glycemic control”

Improvements in diabetes processes of care and intermediate outcomes: 
United States, 1988-2002. Ann Int Med 2006;144(7):465-473

T2DM Management

Surgical Therapy
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Questions 

Is there a role for gastrointestinal 
surgery in the management of T2DM?
How does surgery control T2DM?
Is T2DM “cure” a direct result of 
bariatric surgery or simply “a favorable 
side-effect”

An old concept…..

SurgerySurgery, , GynecologyGynecology & & ObstetricsObstetrics; ; FebruaryFebruary 19551955

DIABETES SURGERYDIABETES SURGERY

LONGLONG--TERM GOALSTERM GOALS

NORMAL BLOOD GLUCOSE LEVELNORMAL BLOOD GLUCOSE LEVEL
HbA1c < 7%HbA1c < 7%
STOP DIABETIC DRUGSSTOP DIABETIC DRUGS
REDUCTION OF DIABETESREDUCTION OF DIABETES--RELATED CORELATED CO--MORBIDITIESMORBIDITIES

REDUCE DIABETESREDUCE DIABETES--RELATED MORTALITYRELATED MORTALITY

….REVIVAL :METABOLIC SURGERY!

1995
2006

2004

28%28% 9%9%

Mortality for diabetesEarly effect
on diabetes

GastricGastric byby--pass and T2DMpass and T2DM
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RESOLUTIONRESOLUTION

DIABETESDIABETES 82.9%82.9%

IGTIGT 98.7%98.7%
TIMING OF IMPROVEMENT TIMING OF IMPROVEMENT 6 6 daysdays
TIMING OF RESOLUTIONTIMING OF RESOLUTION 3 3 monthsmonths

BeforeBefore anyany significantsignificant changechange of BMI !!of BMI !!

RETROSPECTIVE STUDYRETROSPECTIVE STUDY
(GBP n=608)(GBP n=608)

GIPGIP
GILPGILP

IGFIGF--11
LEPTINLEPTIN ??

1998, Annals of Surgery

2001, World J Surg

Gut Hormone Discovery

Rehfeld J, 2004

1967 – Gastric Bypass

..Top 4 Gut Hormones

GLP-1   “Enteroglucagon”
Secreted by ileal “L-cells” in (rapid) response 
to a meal

PYY (3-36) Food intake stimulates its release 
– fasting reduces it

GIP – Gastric Inhibitory Peptide / Glucose Dependant 
Insulinotrophic Peptide (Secreted by duodenal “k-cells”)

Ghrelin – 80% secreted from gastric fundus

Rubino & Gagner 2002, Annals of Surgery

CURE CURE OF TYPE II DMOF TYPE II DM

GBPGBP 85%85%
BPD (BPD (ScopinaroScopinaro)) 99%99%

Review

??

La scelta dell’intervento….

ONLY WEIGTH ONLY WEIGTH 
LOSS EFFECTLOSS EFFECT

??????

BARIATRIC SURGERY 
OR 

METABOLIC SURGERY ?
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83%Sleeve 
Gastrectomy

Vidal 2008
(limited 1 y Follow up)

73% 
Lap Band

(selected pts)
Dixon et al 2008
prospective Jama

83,4%Gastric Bypass Buchwald    2007
(Meta - 135.246 pts)

98% BPDScopinaro 2005

ResolutionProcedureAuthor

Bariatric Surgery Efficacy :T2DM

Worldwide Interest in “Metabolic” Surgery
Diabetes Surgical treatment

Diabetes Surgery Symposium – Rome, Italy
(March 29-31, 2007)

International 
multidisciplinary 
voting panel of 
experts

Surgeons 
(1/3 of the panel)
Endocrinologists
Basic Scientists 

Major points of consensus

Gastrointestinal bypass procedures can 
improve diabetes by mechanisms beyond 
changes in food intake and body weight.
Gastrointestinal surgery may be 
appropriate for the treatment of T2DM in 
patients who are appropriate surgical 
candidates with BMI of 30 to 35 who are 
inadequately controlled by lifestyle and 
medical therapy

Bariatric Surgery is Effective, But Not Equal

30 Day Mortality

Adapted from Buckwald H, et al, Bariatric surgery, a systematic review and meta-
analysis, JAMA. 2004;292:1724-1737 and  Maggard M, et al, Meta-Analysis: 
Surgical Treatment of Obesity, Ann Intern Med. 2005;142:547-559.

Risk

Benefit

0.001 0.01 0.1 1 10

Banding

Roux-en-Y
Sleeve ??

BPD

10%

50%

100%
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SchauerSchauer PR, Annals of Surgery 2003PR, Annals of Surgery 2003

LRYGBP and T2DM remission
ResolutionResolution::

•• FPG<110 FPG<110 mg/dlmg/dl
•• HbA1c HbA1c normalnormal
•• No No medicationmedication
•• FU > 5 yearsFU > 5 years

158/191 (83%)158/191 (83%)

Factors associated to resolution
•Shorter T2DM duration
•Better level of initial HbA1c
•Non-insulinic Treatment
•Higher weight loss

•Improvement %EBL 42
•Resolution %EBL 62

ObOb SurgSurg 20082008

““……SGSG isis asas effectiveeffective asas GBP in GBP in inducinginducing remissionremission
of T2DM of T2DM (84.6%)(84.6%) and the and the MetabolicMetabolic SyndromeSyndrome..””

GBPGBP SLEEVESLEEVE

VsVs

EffectEffect of of LaparoscopicLaparoscopic MiniMini--GastricGastric Bypass Bypass forfor TypeType 2 2 
DiabetesDiabetes MellitusMellitus: : ComparisonComparison of BMI >35 and <35 of BMI >35 and <35 
kg/m(2).kg/m(2).

LeeLee WJ, WJ, WangWang W, W, LeeLee YC YC etet Al.Al. OctOct 20072007

LAP MINI GBPLAP MINI GBP 201 201 ptspts –– DM2 / IFGDM2 / IFG

BMI 35BMI 35--4545
n=n= 114114

BMI <35BMI <35
n=n= 4444

BMI >45BMI >45
n=43n=43

1 1 yearyear RESOLUTIONRESOLUTION

NormalNormal plasma plasma glucgluc..

CURE DM2 *CURE DM2 *

89.5%89.5%

76.5%76.5%

98.5%        98.5%        p=p= 0.0870.087

92.4%        92.4%        p=p= 0.0590.059
HbA1C< 7    LDL< 150    TRIGL< 150HbA1C< 7    LDL< 150    TRIGL< 150

RYGBPLAGB LSG

N =110 Diabetics/IGT

N = 4
5

N = 4
5

N = 4
5

N = 4
5

N = 2
0

N = 2
0

CLINICAL   EVALUATIONCLINICAL   EVALUATION
(weight, BMI,fasting glyacemia, HbA1c%, insulin,HOMA-IRI)

MEAN F MEAN F --U 36 MONTHSU 36 MONTHS

RomeRome ExperienceExperience / / HHead:ead: profprof. N. . N. BassoBasso

Stop medical
treatmentYES NOCURED NOT 

CURED
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ObesityObesity SurgerySurgery, 18, 2008, 18, 2008

66.6%74%46.6%
Group A (69 pts)

T2DM/IGT old diagnosis
Medical treatment

LSGLSG
(20 Pts)

RYGBRYGB
(45 Pts)

AGBAGB
(45 Pts)

Tot. Tot. PtsPts
110

Mean F.U. 36.3 monthsMean F.U. 36.3 months

p< 0,05

SUCCESS RATE: STOP MEDICAL TREATMENTSUCCESS RATE: STOP MEDICAL TREATMENT

CURECURE // IMPROVEMENTIMPROVEMENT : 74.5%: 74.5%
0 3 6 9 12 15

1 ° Tri m .

2 ° Tri m .

3 ° Tri m .

months

STOP MEDICAL TREATMENT

LAGB

LRYGBP

LSG

RESULTSRESULTS

3.3

3.2

12.6 HbA1c = 5.9%HbA1c = 5.9%

HbA1c = 6.4%HbA1c = 6.4%

HbA1c = 5.9%HbA1c = 5.9%

T2DM & METABOLIC syndrome

The Physiologic 
Basis for Surgery

Questions 

Is there a role for gastrointestinal 
surgery in the management of T2DM?
How does surgery control T2DM?
Is T2DM “cure” a direct result of 
bariatric surgery or simply “a favorable 
side-effect”

Gut Hormones and Bariatric Surgery

Grehlin

GLP-1 
GIP
CCK
PYY

Leptin
Adiponectin

Resitin

Insulin
Glucose

BowelBowel

FatFat

LiverLiver

StomachStomach
ProcessingProcessing

StorageStorage

IntakeIntake

UsageUsage
EARLY HORMONAL CHANGES AFTER GBPEARLY HORMONAL CHANGES AFTER GBP

(3 (3 weeksweeks p.o.)p.o.)
INSULININSULIN
LEPTINLEPTIN
IGFIGF--11

ACTHACTH

p<0.05

No No significantsignificant variationsvariations of BMIof BMI

Aug 2004Aug 2004
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BeforeBefore anyany significantsignificant variationvariation of BMI !of BMI !

GIP PLASMA LEVEL GIP PLASMA LEVEL 
DIABETIC DIABETIC VSVS NON DIABETICNON DIABETIC

““...when.when comparedcompared toto
preoperativepreoperative levelslevels, , 

therethere werewere no no significantsignificant
changeschanges in in enteroentero--endocrineendocrine

ormone ormone levelslevels
in the in the diabeticdiabetic cohortcohort

postoperativelypostoperatively””Aft
er 

6 

Aft
er 

6 m
ont

hs
mo

nth
s F.U

.
F.U

.

2004, Annals of Surgery

CURE OF 
NON OBESE 

DIABETIC RATS

GASTROINTESTINAL DIABETES GASTROINTESTINAL DIABETES 
SURGERYSURGERY

EVIDENCE / EFFECTEVIDENCE / EFFECT

OBESEOBESE NON OBESENON OBESE==
NOT PRIMARILY RELATED TO WEIGHTNOT PRIMARILY RELATED TO WEIGHT--LOSSLOSS

Foregut Theory

Exclusion of the 
duodenum results in 
inhibition of a 
“putative”signal that 
is responsible for 
insulin resistance 
and/or abnormal 
glycemic control 
(T2DM)

Rubino et.al, Ann Surg, 2006
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Incretins and Anti-Incretins

Rubino et.al, Ann Surg, 2002

Effect of Duodenum
Duodenal Exclusion 

vs
Inclusion in food passage

Rubino et.al, Ann Surg, 2006

44000

49000

54000

59000

64000

69000

Duodenal Pass. Duod. Exclus

OGTT
AUC

Duodenal Pass.
Duod. Exclus

The Hindgut Theory

The more rapid 
delivery of undigested 
nutrients to the distal 
bowel upregulates the 
production of L-cell 
derivatives like GLP-1

Rubino et.al, Ann Surg, 2006

Mason E.  Obes Surg 2005 15, 459-461

Animate Model Results –
Hindgut Theory
ILEAL TRANSPOSITION EXPERIMENTAL RESULTS
Mean GLP-1 secretion 0-15 minutes post glucose 
infusion (GK rats)

Patriti et.al. Obes Surg, 2005

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Day 45

IT
Control
Sharm

*

* p=0.05

Hindgut Conclusions

Conclusions
ILEAL TRANSPOSITION is 
effective in inducing improved 
glycemic control independent of 
weight and food intake
The potential mechanism of action 
may be insulin independent (i.e. 
enhanced glucose uptake, 
utilization…)
In this study, GLP-1 does not appear 
to the mediator of this effect

Patriti et.al. Obes Surg, 2005

Duodenal Bypass Surgery
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DIABETES SURGERYDIABETES SURGERY

GASTROINTESTINAL BYPASSGASTROINTESTINAL BYPASS

PATHOPHYSIOLOGYPATHOPHYSIOLOGY

1.1. WEIGHTWEIGHT
2.2. CALORIC INTAKECALORIC INTAKE
3.3. MALABSORPTION (MALABSORPTION (lipidslipids--BPDBPD))
4.4. EARLY DELIVERY OF FOOD TO DISTAL ILEUS EARLY DELIVERY OF FOOD TO DISTAL ILEUS 
5.5. BYPASS OF THE DUODENUM AND PROXIMAL JEJUNUMBYPASS OF THE DUODENUM AND PROXIMAL JEJUNUM

ENDOCRINE PATHWAYENDOCRINE PATHWAY

T2DM & THE METABOLIC EFFECTS 
OF BARIATRIC SURGERY

Novel Surgical Options

20072007

Up Up toto date 2008: date 2008: 
••DJB 40 DJB 40 casescases (BMI 22(BMI 22--34)34)
••FollowFollow--upup 99--12 12 monthsmonths
••T2DM full T2DM full remissionremission 78%78%
••No No correlationcorrelation withwith weightweight lossloss or gain  or gain  

++
3 3 weeksweeks T2DM REMISSION (5 T2DM REMISSION (5 ptspts))

••MortalityMortality rate 2.6%rate 2.6%

••MorbidityMorbidity rate 10.2%rate 10.2%

••PrePre--opop BMI 30.1BMI 30.1

••PostPost--opop BMI 24.9 (FU 7 BMI 24.9 (FU 7 monthsmonths))

••GlycemicGlycemic control 86.9%control 86.9% ImprovementImprovement 13.1%13.1%

••NormalNormal TGR 71%TGR 71%

••NormalNormal bloodblood pressurepressure 95.8%95.8%

23 23 PtsPts

16 16 PtsPts

Endo-sleeve : future treatment of T2DM ?
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20082008

1212 ptspts
1212 weeksweeks
22 explantationexplantation after 9 after 9 daysdays

No No devicedevice complicationscomplications
MeanMean EWL 23%EWL 23%

WhoWho isis the  the  
candidate ?candidate ?

DIABETES SURGERYDIABETES SURGERY

Pt with good beta cells
function and reserve

(NO RELATED WITH BMI)

PARAMETER THAT MAY PREDICTPARAMETER THAT MAY PREDICT
Beta Beta cellscells FUNCTION FUNCTION 

AND AND 
SURGICAL OUTCOME  ?SURGICAL OUTCOME  ?

CC-- PEPTIDE PEPTIDE 
LEVELLEVEL

PROPRO--INSULIN/ INSULIN/ 
INSULININSULIN
RATIORATIO

Laparoscopic Metabolic Surgery

New Market Development
25 30 35 40

Low

Mid

High

Severity of Diabetes 

45 50

BPD

Roux en Y

Sleeve 
gastrectomy

Banding ?

Interposition with 
Gastrectomy

Duodenal 
Exclusion 
procedure

Current Market Development

BMI

THE   WINNER   IS THE   WINNER   IS 

METABOLIC 
SURGERY 

METABOLIC 
SURGERY 
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PROF. DR. DOC. COSTACHE LAZĂR 
(1919-2008) 

IN MEMORIAM 

 
Personalitate marcantă a chirurgiei ieşene, Prof. dr. doc. 

Costache Lazăr s-a născut pe 4 iunie 1919, în comuna Tansa, jud. 
Iaşi, unde a urmat şi şcoala primară. A fost admis întâiul la Liceul 
„Mihail Kogălniceanu” din Vaslui, în 1931. Este absolvent al 

Liceului Naţional din Iaşi (1939).  
Urmează cursurile Facultăţii de Medicină din Iaşi, pe care o absolvă în 1945. 

Încă din studenţie a fost atras de arta şi de ştiinţa chirurgicală. Este aspirant al 
Institutului de Anatomie din Iaşi în perioada 1942-1944 şi preparator prin concurs al 
Clinicii Chirurgicale şi Ortopedice, Facultatea de Medicină Iaşi, în perioada 1943-1946. 
Devine asistent universitar în 1949 şi şef de lucrări la Clinica I Chirurgie, IMF Iaşi, în 
1957.  

Obţine titlul de conferenţiar universitar în 1968 şi de profesor titular prin 
concurs, la aceeaşi clinică, în 1970.  

Şi-a susţinut teza de doctorat, intitulată „Tratamentul chirurgical al chistului 
hidatic pulmonar”, în 1958.  

A fost şeful Clinicii I Chirurgie în perioada 1966-1984. A contribuit efectiv la 
pregătirea profesională a 42 promoţii de studenţi, cărora le-a dezvoltat simţul clinic şi 
ataşamentul faţă de omul suferind.  

A fost un bun organizator. Venit la catedră, a pus bazele noului învăţământ de 
chirurgie, conferind clinicii un statut de mare disciplină, menită să contribuie la 
pregătirea solidă, teoretică şi practică a studenţilor. Prof.dr.doc. C. Lazăr a organizat în 
clinică activitatea de specializare şi de perfecţionare a medicilor chirurgi din toată 
Moldova, o parte din conducătorii secţiilor de chirurgie din această regiune fiind elevii 
lui. În activitatea didactică folosea demonstraţiile clinice şi un bogat material 
anatomopatologic şi imagistic ilustrativ.  

Urmaş al profesorului Vl. Buţureanu, a continuat direcţiile principale de 
dezvoltare a clinicii, contribuind în mod hotărât la dezvoltarea chirurgiei tiroidiene, 
toracice şi, mai ales, a chirurgiei digestive. Activitatea chirurgicală susţinută, 
desfăşurată alături de Prof. dr. Vl. Buţureanu, a avut o influenţă majoră asupra formării 
sale profesionale. Chirurg de excepţie, dotat cu manualitate, frumuseţea şi naturaleţea 
gestului chirurgical, a rămas toată viaţa devotat chirurgiei clasice. În acest domeniu a 
modernizat tehnicile de tratament şi a adaptat noi procedee chirurgicale. 

A fost membru titular al Societăţii Internaţionale de Chirurgie, al Uniunii 
Medicale Balcanice, preşedinte al secţiei de chirurgie a Societăţii de Medici şi 
Naturalişti Iaşi timp de peste 30 de ani (1972-2003), perioadă în care şedinţele se 
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desfăşurau cu regularitate şi aveau o înaltă ţinută academică. Este unul din fondatorii 
societăţii medicale „Asociaţia Chirurgilor din Moldova”.  

A fost membru de onoare al Societăţii Române de Chirurgie şi membru al 
Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România. 

A fost conducător de doctorat din 1984. 
A editat, în 1972, pentru prima oară la Iaşi, un curs de chirurgie pentru studenţi, 

în 3 volume, cuprinzând toată patologia chirurgicală, bine sistematizat, ceea ce a făcut 
să apară şi o a doua ediţie în 1980. De asemenea, în 1978, a publicat împreună cu M.R. 
Diaconescu prima monografie despre hipertiroidie, apărută la editura Junimea. A 
participat la tratatul de chirurgie de sub redacţia Prof. dr. E. Proca, în care a scris 
capitolul despre hernii. 

Este autorul a 146 de articole publicate în reviste din ţară şi din străinătate şi a 
participat cu 300 lucrări ştiinţifice la simpozioane, consfătuiri şi congrese naţionale şi 
internaţionale. Pentru bogata activitate ştiinţifică i s-a decernat, în 1972, titlul de doctor 
docent.  

De asemenea, a obţinut o serie de ordine şi medalii pentru aportul său la 
dezvoltarea medicinii. 

A format profesional, în stilul specific şcolii profesorului Buţureanu, numeroşi 
chirurgi, parte dintre ei devenind profesori de chirurgie. Mulţi dintre colaboratorii  
Prof. dr. doc. C. Lazăr au atins treapta ierarhică cea mai înaltă în activitatea didactică 
chirurgicală şi au devenit şefii unor importante servicii chirurgicale din Iaşi.  

Devenit profesor consultant, Prof. dr. doc. C. Lazăr a dus o viaţă demnă, 
înconjurat de respectul tuturor. A venit în continuare în clinică, la creşterea renumelui 
căreia şi-a dedicat toată activitatea sa. A îndrumat doctoranzi din servicii chirurgicale 
din toată ţara contribuind la dezvoltarea lor profesională. 

Personalitate complexă, academică şi ştiinţifică, Prof. dr. C. Lazăr a lăsat 
imaginea chirurgului sobru, devotat spitalului, un simbol al longevităţii şcolii ieşene de 
chirurgie. A fost un om exigent cu el însuşi şi cu toată echipa, ridicând astfel prestigiul 
clinicii la standarde deosebite. 

În sufletul nostru îi vom păstra veşnică amintire. 
 
 

E. Târcoveanu 
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CHIRURGIA 
Vol 103, Nr. 6, Noiembrie – Decembrie 2008 

 
 

A apărut ultimul număr pe 2008 al 
prestigioasei reviste Chirurgia, revista Societăţii 
Române de Chirurgie, cotată ISI şi care oferă un 
material consistent şi de actualitate sub formă de 
referate generale, articole originale, tehnici 
operatorii, cazuri clinice, imagini pentru chirurgi, 
comemorări şi recenzii.  

În rubrica REFERATE GENERALE, M. 
Stamatakos şi colab. de la 2nd Department of 
Propedeutic Surgery, School of Medicine, Athens 
University, Laiko Hospital, Greece, ne prezintă 
actualităţi în boala hidatică a tractului urinar. 
Echinococcoza tractului urinar se întâlneşte foarte 
rar, interesând 2-4% din cazuri. Această entitate 
patologică trebuie inclusă în diagnosticul 
diferenţial al leziunilor înlocuitoare de spaţiu la 
nivelul tractului urinar, indiferent de vârstă, în 
special la pacienţii din zone endemice. 

În cadrul ARTICOLELOR ORIGINALE, Dr. A.E. Nicolau continuă seria 
articolelor dedicate suturii laparoscopice a ulcerului duodenal perforat. Autorii, care 
compară un lot de 174 de bolnavi operaţi prin abord clasic cu un lot de 85 de pacienţi 
operaţi laparoscopic, consideră că sutura laparoscopică cu epiploonoplastie asociată 
medicaţiei antiulceroase, este terapia de elecţie în UDP la pacienţii tineri care nu 
prezintă factori de risc. 

În continuare, Rodica Bîrlă şi colab. de la Clinica de Chirurgie Generală şi 
Esofagiană condusă de prof.dr. S. Constantinoiu prezintă un interesant studiu prospectiv 
care a urmărit supravieţuirea la distanţă a unui lot de 43 de pacienţi cu rezecţii 
esogastrice cu limfodisecţie abdomino-mediastinală pentru adenocarcinom de joncţiune 
esogastrică efectuate în perioada 2001-2006. Supravieţuirea la 1 an a fost de 77,74%, iar 
la 2 ani de 62,8%. Supravieţuirea la distanţă este dependentă de vârstă, grading-ul 
tumoral, numărul de metastaze ganglionare şi stadiul pT, fără a fi dependentă de tipul 
Siewert, clasa ASA, abordul chirurgical, tipul rezecţiei, numărul de ganglioni disecaţi, 
abdominali sau mediastinali. Autorii concluzionează că rezultatele nefavorabile la 
distanţă obţinute prin intervenţia chirugicală ca unică măsură terapeutică indică 
necesitatea unei abordări multimodale pre şi postoperatorii utilizând metode de selecţie 
a pacienţilor cu predicţie cât mai bună pentru tratamentul neoadjuvant. 

De la Clinica I Chirurgie, Spitalul Universitar „Sf. Spiridon“, Iaşi, Prof. Dr. E. 
Târcoveanu şi colab. au efectuat un studiu retrospectiv în perioada 1990-2007, când au 
fost operaţi 114 pacienţi cu ginecomastie uni- sau bilaterală. Diagnosticul şi, mai ales, 
tratamentul ginecomastiilor se vor face în echipă multidisciplinară care cuprinde 
imagist, endocrinolog, morfopatolog şi chirurg. Medicul practician trebuie să ştie că în 
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spatele unei ginecomastii se poate afla un cancer mamar, chiar la vârste tinere. 
Tratamentul chirurgical al ginecomastiei trebuie individualizat, în funcţie de gradul de 
hipertrofie mamară. Hipertrofia glandulară adevărată necesită o excizie chirurgicală a 
ţesutului glandular şi examinare histopatologică ulterioară, evitând astfel capcanele 
oncologice. Liposucţia poate fi utilizată ca o tehnică adjuvantă pentru optimizarea 
rezultatelor estetice după excizia ţesutului glandular. Liposucţia exclusivă trebuie 
limitată la cazurile de pseudoginecomastie. 

Dr. A. Miron şi colab. de la Sp. Elias au evaluat prospectiv nerandomizat, 
eficacitatea pregătirii mecanice în chirurgia colonului. A fost comparat un lot de 60 de 
pacienţi cu pregătire mecanică preoperatorie a colonului cu un lot de 39 de pacienţi la 
care intervenţia chirurgicală s-a desfăşurat pe colon nepregătit. Autorii nu au găsit 
diferenţe semnificative între cele 2 loturi în ceea ce priveşte complicaţiile postoperatorii, 
concluzionând că intervenţiile chirurgicale colorectale se pot desfăşura fără pregătirea 
mecanică preoperatorie a colonului, cu rezultate similare sau superioare. 

Efremidou E.I. şi colab de la Universitatea din Thrace, Grecia prezintă 
rezultatele unui studiu - Carcinomul colorectal: corelaţii între vârstă, sex şi distribuţie 
anatomică, care constată că în perioada 1982-1997 a crescut incidenţa cancerului 
colorectal în regiunea de nord a Greciei, în special la femei şi bătrâni şi localizările pe 
colonul stâng. 

În continuare, dr. V. Cauni şi colab. de la Clinica de Urologie, Spitalul Clinic 
de Urgenţă „Sfântul Ioan” Bucureşti analizează jeturile ureterale prin ecografie Doppler, 
atât din punct de vedere morfologic (formă, durată), cât şi din punct de vedere al 
velocităţii, în diagnosticul litiazei tractului urinar superior. 

Dr. S. Pantea şi colab. de la Clinica II Chirurgie Timişoara, după un studiu pe 
56 de cazuri, recomandă plasarea laparoscopică a cateterului de dializă peritoneală. 

În cadrul rubricii TEHNICI OPERATORII: ATITUDINE PERSONALA, I.N. 
Mateş de la Clinica de Chirurgie Generală şi Esofagiană, Sp Clinic „Sf. Maria”, 
Bucureşti ne prezintă tehnica substituţiei cu meşă intraperitoneală în eventraţiile 
voluminoase. Dacă obiectivul intervenţiei în defectele de mici dimensiuni este 
restabilirea anatomiei locale, prin simpla reinserţie tendinoasă a muşchilor abdominali, 
pentru defectele mari sau complexe, contează doar posibilitatea reabilitării contenţiei 
parietale. Protecţia viscerală este asigurată prin interpoziţie epiplooică, care trebuie să 
depăşească cu 5 cm defectul parietal. Meşa trebuie fixată uniform (fără cute), dar lejer. 
Ancorarea de structurile parietale trebuie să fie solidă, cu fire separate monofilament (de 
polipropilenă sau nylon), preferabil cu ace cu secţiune rotundă pentru a nu deteriora 
ochiurile texturii. După ce se plasează 1-2 tuburi multiorificiale în spaţiul de decolare a 
sacului peritoneal, se suturează planurile superficiale deasupra meşei, în tensiune şi fără 
spaţiu de retenţie. Autorul recomandă acest tip de substituţie pentru că nu comportă o 
disecţie parietală laborioasă; complicaţiile locale şi generale sunt reduse, iar incidenţa 
recidivei este redusă. 

Aşa cum ne-a obişnuit, Prof. Dr. Nicolae Constantinescu în rubrica ARC 
PESTE TIMP comentează articolul „Complication rare après une opération pour 
appendicite chronique” al lui Traian Nasta şi Stephan Balcou, apărut în Revista de 
Chirurgie din 1937. Cazul operat de Traian Nasta şi colab. în 1936 şi prezentat în 1937, 
întâi la Societatea de Chirurgie din Bucureşti şi apoi publicat în paginile Revistei de 
Chirurgie, suscită interes chiar după trecerea a peste 70 de ani.  

La rubrica CAZURI CLINICE îi găsim pe: Prof. Dr. Mircea Beuran şi colab. 
care ne prezintă un caz de pseudo-anevrism de artera cistică ce a determinat o fistulă 
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arterio-biliară, manifestată cu melenă importantă şi colangită la 7 luni de la intervenţia 
laparoscopică. M. Florea şi colab. ne prezintă un caz de fistulă externă a unui pacient 
diabetic cu chist hidatic hepatic. D. Tamiolakis şi colab. de la Regional Hospital of 
Chania, Crete, Grecia ne prezintă o serie de 5 cazuri cu chisturi de canal tireoglos, iar N. 
Galie ne prezintă un caz de chist hidatic sternal. 

În rubrica IMAGINI PENTRU CHIRURGI, un colectiv de la Institutul Clinic 
Fundeni, din clinica Prof. dr. I. Popescu, ne prezintă un caz de mezoteliom chistic 
peritoneal benign care este o entitate patologică foarte rară. Prezentarea este însoţită de 
imagini foarte sugestive, IRM pelvis, aspectul postoperator al piesei de rezecţie şi 
imagini ale examenului imunohistochimic. 

În cadrul rubricii IN MEMORIAM, este rememorată personalitatea Prof. Dr. 
Doc. Costache Lazăr (1919-2008), care a fost şeful Clinicii I Chirurgie în perioada 
1966-1984. Urmaş al profesorului Vl. Buţureanu, a contribuit în mod hotărât la 
dezvoltarea chirurgiei tiroidiene, toracice şi mai ales a chirurgiei digestive. A fost 
membru titular al Societăţii Internaţionale de Chirurgie, al Uniunii Medicale Balcanice, 
preşedinte al secţiei de chirurgie a Societăţii de Medici şi Naturalişti Iaşi timp de peste 
30 de ani (1972-2003), perioadă în care şedinţele se desfăşurau cu regularitate şi aveau 
o înaltă ţinută academică. Este unul din fondatorii societăţii medicale "Asociaţia 
Chirurgilor din Moldova". Personalitate complexă, academică şi ştiinţifică, prof. dr. C. 
Lazăr a lăsat imaginea chirurgului sobru, devotat spitalului, un simbol al longevităţii 
şcolii ieşene de chirurgie. 

La final, este prezentată sinteza evenimentelor de la ultimul congres ARCE (E. 
Târcoveanu, C. Copăescu şi A.E. Nicolau), desfăşurat la Iaşi în perioada 29-31 
octombrie 2008, şi care a reunit peste 400 participanţi din ţară şi din străinătate. 
Succesul congresului a fost garantat prin participarea unor personalităţi ale chirurgiei 
europene şi româneşti, care au prezentat conferinţe pe subiecte de interes de mare 
actualitate: Nagy Habib (UK), John Lotz (UK), Jose Schiappa (Portugalia), Robrecht 
Van Hee (Belgia), Pierre Mendes Da Costa (Belgia), Hendrik Van Damme, Gianfranco 
Silecchia (Italia), academician Gh. Ghidirim, Eugen Maloman, Vladimir Hotineanu 
(Chişinau), Nicolae Angelescu, Mircea Beuran, Silviu Constantinoiu, Cătălin Vasilescu, 
Cătălin Copăescu, Victor Tomulescu, D. Ungureanu, A.E. Nicolau (Bucureşti), Lazăr 
Fulger (Timişoara), Constantin Copotoiu (Tg. Mureş), Liviu Vlad, Aurel Andercou 
(Cluj Napoca), Vasile Sârbu (Constanţa), Ion Georgescu (Craiova). Înaintea 
Congresului s-au desfăşurat trei cursuri post-universitare: „Inguinal hernia surgery”  
(R. Van Hee - EAcSS), „Efficient participation in scientific events” (J. Schiappa - 
EAcSS), „Laparoscopia în abdomenul acut” (A.E. Nicolau, Lazăr Fulger, E. Târcoveanu 
- ARCE), care s-au bucurat de o largă audientă. „Apreciem că acest congres a fost o 
reuşită datorită numărului mare de participanţi, cursurilor precongres cu o largă 
audienţă, demonstraţiilor operatorii captivante, evaluării progreselor obţinute în 
ultimii ani şi, nu în ultimul rând, diseminării experienţelor colectivelor care practică 
chirurgia laparoscopică, cu evaluarea impactului noilor inovaţii tehnologice asupra 
practicii chirurgicale”. 

 
 
 

A. Vasilescu 
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MINIMALLY INVASIVE PLATE OSTEOSYNTHESIS IN LONG 
BONE FRACTURES 

Paul Dan Sîrbu 
 
 

La Casa de Editură Venus, în 2008, a 
apărut volumul „Osteosinteza minim invazivă cu 
plăci în fracturile oaselor lungi”, însoţit de CD, 
rezultatul unei colaborări multinaţionale 
prestigioase. 

Monografia „Osteosinteza minim 
invazivă cu plăci în fracturile oaselor lungi”, 
realizată sub redacţia Dr. Paul-Dan Sîrbu, cu o 
prefaţă susţinută de Prof. Dr. Wilhelm Friedl din 
Germania, este o pledoarie pentru “respectul” 
părţilor moi în fracturile complexe epifizo-
metafizo-diafizare.  

Această apariţie editorială colectivă în 
cadrul unui grant de cercetare este lăudabilă, mai 
mulţi autori din România şi străinătate 
contribuind excelent cu experienţa lor 
profesională la susţinerea avantajelor 
incontestabile ale osteosintezei biologice cu 
plăci.  

Remarcăm capitole foarte interesante 
legate de: evoluţia MIPO (P. Botez şi colab.), MIPO prin abord anterior în fracturile 
diafizei humerale (W.D. Belangero şi B. Livani din Brazilia), plăcile cu stabilitate 
angulară şi tehnicile MIPO (N. Schwarz şi colab. din Austria), tratamentul de recuperare 
a genunchiului (Margrit List -Germania), tehnica MIPO în fracturi subtrohanteriene, 
femur distal, tibie proximală (P. Sîrbu şi colab.), tehnica MIPO în fracturile tibiei distale 
(R. Mihăilă şi colab). 

Dr. Paul-Dan Sîrbu, cel care a introdus în premieră naţională tehnicile MIPO în 
România, adaugă cărţii un CD cu tehnici chirurgicale, aceste contribuţii video întregind 
valoarea incontestabilă a monografiei. 

Bazat pe o bogată experienţă chirurgicală şi pe studiul unei bibliografii recente 
manualul conceput în stil european este uşor de parcurs datorită manierei concise, 
ordonate şi clare, fiind sistematizat didactic.  

Condiţia grafică deosebită fac lectura agreabilă. 
Apariţia acestei cărţi reprezintă un eveniment editorial deosebit, înbogăţind 

literatura de specialitate, fiind utilă studenţilor, specialiştilor, rezidenţilor de ortopedie 
în momentul în care  conceptul chirurgical miniminvaziv devine din ce  în ce mai 
important în practica chirurgicală curentă. 

 
E. Târcoveanu 
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WORLD JOURNAL OF SURGERY 
Vol. 32, nr. 12, 2008 

 
 

The first part of the journal is 
dedicated to BREAST CANCER SURGERY. 
De Kok M. et al present Implementation of an 
Ultra-short-stay Program After Breast Cancer 
Surgery in Four Hospitals: Perceived Barriers 
and Facilitators. The objective of this study 
was to identify barriers and facilitators that 
professionals see when implementing a 
program incorporating ultra-short hospital 
admission in the treatment of breast cancer.  

Aggarwal V. et al made a Feasibility 
Study of Safe Breast Conservation in Large 
and Locally Advanced Cancers with Use of 
Radiopaque Markers to Mark Pre-
Neoadjuvant Chemotherapy Tumor Margins. 
This novel indigenous method of identifying 
tumor margins with sterile silver wire markers 
is safe, inexpensive, practical, and effective; 
and it may help perform safe breast-

conserving surgery in patients with locally advanced breast cancer.   
Malycha L.P.et al present the results of international symposium ISW 2007 in 

Montreal. The subject for the symposium was Oncoplastic Breast Surgery who is 
probably best described as a seamless joining of extirpative and reconstructive breast 
surgery performed by a single surgeon. The presenters and authors are well-known 
breast surgeons from Australia, Croatia, India, Sweden, and South Africa. The modern 
breast surgeon can play a crucial role in minimizing physical disfigurement and 
improving the quality of life of breast cancer patients. Breast oncoplasty is an emerging 
subspecialty of surgery. The new model of breast oncoplasty proposes a seamless 
integration of breast surgery and plastic surgery into a common training program. The 
need for bringing together skills of a surgical oncologist and a plastic and reconstructive 
surgeon into a single surgeon cannot be overemphasized.  

Denewer A. et al recommend skin-sparing mastectomy with immediate breast 
reconstruction using our new modification of extended latissimus dorsi flap allows 
single-stage, totally autologous reconstruction with satisfactory aesthetic results and low 
morbidity. 

Chan W. W. S. et al present the benefit of ultrasonography in the detection of 
clinically and mammographically occult breast cancer.  

In section ENDOCRINE SURGERY, Yano Y. et al present Long-Term 
Changes in Parathyroid Function After Subtotal Thyroidectomy for Graves’ Disease. 
Subtotal thyroidectomy was performed in 275 patients with Graves’ disease. The 
phenomenon of an elevated serum PTH level after surgery for Graves’ disease was 
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observed in 21% of the patients with postoperative hypocalcemia despite the 
achievement of normal serum calcium levels by calcium and vitamin D 
supplementation. 

Morita N. et al from Department of Surgery, Teikyo University School of 
Medicine, Tokyo, Japan evaluated expression of P53 protein, immunohistochemically 
in sections of paraffin-embedded tissue in 68 papillary thyroid carcinoma and 196 
lymph node metastases. The results of this study suggest that immunohistochemistry for 
P53 in the primary tumor could be useful in the clinical evaluation of patients with PTC. 
Moreover, P53 protein overexpression in lymph node metastasis may be useful as a 
treatment guide or target for lymph node recurrences. 

Alfalah H et al from University Hospital, Lille, France made a retrospective 
review of 70 patients operated on between January 1995 and December 2005 for 
follicular thyroid carcinoma.  Follicular thyroid carcinoma results in metastases to 
regional lymph nodes in 7% of cases but only to the ipsilateral neck side. Tumor size is 
the only factor that impacts it and not recommend lymph node dissection in follicular 
thyroid carcinomas <4 cm. 

In section UPPER GASTROINTESTINAL TRACT SURGERY, Morgagni P 
et al from Italy analysed the impact in survival a resection line involvement after gastric 
cancer surgery. Infiltration of resection line significantly affects long-term survival of 
advanced gastric cancer. The impact on prognosis is independent of lymph node 
involvement. The conclusion of this study is for the patients in good general condition 
for whom radical surgery is possible should be considered for reoperation. 

In next section, HEPATOPANCREATOBILIARY SURGERY, Akita H 
studies the utility of Indocyanine green retention after 15 min measured by pulse dye 
densitometry to predict residual liver function prior to hepatectomy, and Nakagohri T. 
present Surgical Outcome and Prognostic Factors in Intrahepatic Cholangiocarcinoma. 
Tewari M. et al recommend a cholecystectomy in locally advanced unresectable cancer 
of the gallbladder with a better median survival compared with only bypass and biopsy 
procedures. The findings in this may justify a palliative cholecystectomy in selected 
patients with locally advanced GBC. Sarr G.M. comments this study and said „Tewari, 
Sharma, and Kumar offer a memorable lesson: take out the gallbladder if technically 
feasible—it will benefit the patient!” 

Chen H et al from Department of Hepatobiliary Surgery, Foshan, Guang 
Dong, The People’s Republic of China present a variant of pancreaticojejunostomy 
anastomosis technique with a pancreatic fistula rate of 0% and low intra-abdominal 
complication rate. In this tehnique, performed in 52 cases, a 4-cm pancreatic stump 
would be invaginated into the jejunum and the capsular edge of the transected pancreas 
and the free end of the jejunum were sewn circumferentially with continuous running 
sutures (polypropylene 4/0). The mean hospital stay was 12.6 ± 3.2 days. The overall 
incidence of surgical complications was 9.6%. No patient developed pancreatic 
leakage/pancreatic fistula. The four patients with bile leakage, intra-abdominal 
collection, and abscess were treated successfully with percutaneous drainage. One 
patient (1.9%) died of respiratory failure on postoperative day 7. He had no intra-
abdominal complication after the operation. 

In COLORECTAL SURGERY section, Kim S.H. et al from Koreea, 
performed a 10 laparoscopic-assisted combined colon and liver resection for primary 
colorectal cancer with synchronous liver metastases. Surgical procedures for colorectal 
cancer included 5 low anterior resections, 3 anterior resections, 1 right hemicolectomy, 
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and 1 subtotal colectomy. Combined hepatic surgery included 6 major hepatectomies, 3 
segmentectomies, and 1 tumorectomy. All procedures were successful, with no 
conversions to open surgery required. The median operation time was 439 min (range: 
210–690 min), and the median estimated blood loss was 350 ml (range: 300–1,200 ml). 
There was no surgical mortality or major morbidity, except in one patient in whom 
postoperative bleeding at the site of para-aortic node dissection was promptly 
controlled. 

In section TRAUMA AND CRITICAL CARE GENERAL SURGERY, 
Thoma M. et al from University of Cape Town, South Africa conducted a prospective 
observational study of 203 patients with penetrating neck injuries. 159 with stab wounds 
and 42 with gunshot wounds. A vascular injury was identified in 27 (13.3%) patients, 
pharyngoesophageal injury in 18 (8.9%) patients, and an upper airway injury in 8 
(3.9%) patients. Only 25 (12.3%) patients required surgical intervention. A further 8 
(3.9%) patients had therapeutic endovascular procedures. The remaining 158 (77.8%) 
patients, either asymptomatic or with negative work-up, were managed expectantly. 
There were no clinically relevant missed injuries. The conclusions was a selective 
nonoperative management of neck injuries based on clinical examination and selective 
use of adjunctive investigational studies is safe in a high-volume trauma center. 

Gauer JM et al from Department of Surgery, Schaffhausen, Switzerland 
present Twenty Years of Splenic Preservation in Trauma: Lower Early Infection Rate 
Than in Splenectomy. During a 20-year period, 155 patients were prospectively 
evaluated. In 98 patients (63%), the spleen could be preserved by nonoperative (64 
patients, 65%) or operative (34 patients, 35%) treatment and 57 patients (37%) needed 
splenectomy. There were no differences in age, sex, or trauma score between the 
groups, but a higher early infection rate in patients with splenectomy compared with 
patients with splenic preservation (p < 0.005) was observed, even if the patients were 
matched with respect to multiple trauma using the Injury Severity Score (p < 0.01). 
According to the data evaluated in this study and the literature reviewed the autors are a 
strongly advocate that the treatment of splenic trauma consists whenever possible in 
splenic preservation. Hemodynamically unstable and/or polytraumatized patients will 
benefit from an improved immunity if treated with operative splenic preservation 
instead of total splenectomy. Nonoperative treatment should be chosen whenever 
possible, especially in younger patients with mono- or oligotrauma being 
hemodynamically stable, but also in older patients with a good general health before the 
trauma. 

This number is closed with sections SURGICAL PRACTICE and LETTERS 
TO THE EDITOR. 

 
 

A. Vasilescu 
 




