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CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

episod icteric episod icteric -- 19981998

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

debut insidios (30 zile) cu instalarea icterului;debut insidios (30 zile) cu instalarea icterului;
intensificare progresivă;intensificare progresivă;
frisoane şi subfebrilităţi;frisoane şi subfebrilităţi;
astenie;astenie;
scaune scaune acoliceacolice + + uriniurini hipercromehipercrome;;
internare întrinternare într--o secţie de medicină internă (7 zile);o secţie de medicină internă (7 zile);
transfer la IGH cu suspiciune de neoplasm transfer la IGH cu suspiciune de neoplasm cefalopancreaticcefalopancreatic;;
dgndgn. clinic şi imagistic la IGH: . clinic şi imagistic la IGH: 

“CHH complicat rupt în căile biliare; icter mecanic prin “CHH complicat rupt în căile biliare; icter mecanic prin 
membrane hidatice, angiocolită hidatică”;membrane hidatice, angiocolită hidatică”;

ERCP + ERCP + sfincterotomiesfincterotomie edseds. (sub protecţie de AB . (sub protecţie de AB ––
ceftriaxonceftriaxon) cu evacuare de puroi şi ) cu evacuare de puroi şi mbrmbr. hidatice; după 2 zile . hidatice; după 2 zile 
se repeta ERCP = se repeta ERCP = hemobiliehemobilie + + mbrmbr. hidatice;. hidatice;

transfer de urgenţă  în Clinica I Chirurgie !!!transfer de urgenţă  în Clinica I Chirurgie !!!

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

ECHO + ERCP + ECHO + ERCP + sfincterotomiesfincterotomie edseds. . 
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CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

stare generală gravă stare generală gravă 
stare de nutriţie precarăstare de nutriţie precară
icter icter sclerosclero--tegumentartegumentar
tahipnee (tahipnee (~~ 26/min.)26/min.)
tahicardie (100/min.)tahicardie (100/min.)
TA = 100 / 60 mm TA = 100 / 60 mm HgHg
oligurieoligurie

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

INSPECŢIE INSPECŢIE 
•• deformarea HCD;deformarea HCD;

•• limitarea mişcărilor respiratorii la nivelul limitarea mişcărilor respiratorii la nivelul 
hemiabdomenuluihemiabdomenului drept;drept;

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

PALPAREPALPARE
•• hepatomegalie la 3 cm sub rebord, cu suprafaţă hepatomegalie la 3 cm sub rebord, cu suprafaţă 
netedă, regulată, consistenţă fermă, moderat durerosnetedă, regulată, consistenţă fermă, moderat dureros
•• formaţiune ovoidă de 10 cm, formaţiune ovoidă de 10 cm, 
netedă, elastică, dureroasă, mobilă cu respiraţia;netedă, elastică, dureroasă, mobilă cu respiraţia;
•• TR TR –– ampulă rectală fără MF.ampulă rectală fără MF.

PERCUŢIEPERCUŢIE
•• mărirea ariei matităţii hepatice;mărirea ariei matităţii hepatice;

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

Incoagulabil !Incoagulabil !IQIQ

6,96 6,96 mg%mg%BDBD

8,35 8,35 mg%mg%BTBT

353000 /353000 /mmcmmcTrTr

16500 /16500 /mmcmmcLL

14,8 %14,8 %HtHt

5,5 5,5 g%g%HbHb

3,73 3,73 mg%mg%FgFg

0,96 0,96 mg%mg%CreatCreat

66 66 mg%mg%UreeUree

1052 UI1052 UIFAFA

159 UI/L159 UI/LGGTGGT

82 UI/L82 UI/LTGPTGP

77 UI/L77 UI/LTGOTGO

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

ficat cu structură granulară mărit de ficat cu structură granulară mărit de 
volum (220 mm);volum (220 mm);

colecist hidropic (145 x 75 mm) ocupat colecist hidropic (145 x 75 mm) ocupat 
de material hidatic;de material hidatic;

CHH rupt în CHH rupt în segseg. IV (100 x 70 mm). IV (100 x 70 mm)
GharbiGharbi –– 33
CBIH dilatate cu material hidaticCBIH dilatate cu material hidatic
CBP CBP –– 30 mm cu material hidatic;30 mm cu material hidatic;
RX toracic RX toracic –– normal.normal.

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --
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CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

1.1. CHH rupt în căile biliare;CHH rupt în căile biliare;
2.2. Icter obstructiv prin material hidatic;Icter obstructiv prin material hidatic;
3.3. Angiocolită;Angiocolită;
4.4. Insuficienţă hepatică;Insuficienţă hepatică;
5.5. HemobilieHemobilie;;
6.6. Anemie secundară;Anemie secundară;
7.7. SepsisSepsis..

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

1.1. al icterului;al icterului;

2.2. al icterului mecanic;al icterului mecanic;

3.3. al hepatomegaliei;al hepatomegaliei;

4.4. stării septice.stării septice.

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

1.1. Indicaţie de intervenţie chirurgicală Indicaţie de intervenţie chirurgicală 
în urgenţă amânată (până la în urgenţă amânată (până la 
ameliorarea probelor de coagulare).ameliorarea probelor de coagulare).

2.2. Risc: ASA Risc: ASA -- 44

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

PREGĂTIRE PREOPERATORIEPREGĂTIRE PREOPERATORIE
generală:generală:

coagulare (coagulare (vitvit. K, sânge total . K, sânge total –– 2 unităţi, 2 unităţi, 
concentrat concentrat eritrocitareritrocitar –– 400, plasmă 400, plasmă –– 1600, 1600, 
factor VII fracţionat);factor VII fracţionat);

echilibrare echilibrare volemicăvolemică (SG, SF, (SG, SF, HaemacelHaemacel););
antibioterapie antibioterapie –– CiprofloxacinCiprofloxacin
inhibitori ai pompei de protoni.inhibitori ai pompei de protoni.

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

MOMENT OPERATORMOMENT OPERATOR
A fost dictat de agravarea stării generale: A fost dictat de agravarea stării generale: 

prăbuşire tensională şi a constantelor prăbuşire tensională şi a constantelor 
hematologice (hematologice (HbHb –– 3,7, 3,7, HtHt –– 11,3) 11,3) –– la 12 la 12 
ore de la internare. ore de la internare. 

INTERVENŢIE CHIRURGICALĂ ÎN URGENŢĂ !!!INTERVENŢIE CHIRURGICALĂ ÎN URGENŢĂ !!!

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

INTERVENŢIA CHIRURGICALĂINTERVENŢIA CHIRURGICALĂ
1.1. Puncţie, inactivare, evacuare a CHH;Puncţie, inactivare, evacuare a CHH;
2.2. PerichistectomiePerichistectomie parţială;parţială;
3.3. Drenajul cavităţii restante;Drenajul cavităţii restante;
4.4. Colecistectomie Colecistectomie anterogradăanterogradă;;
5.5. ColedocotomieColedocotomie cu explorarea cu explorarea 

instrumentară a CBP ;instrumentară a CBP ;
6.6. Drenaj Drenaj KehrKehr..
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CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

INTERVENŢIA CHIRURGICALĂINTERVENŢIA CHIRURGICALĂ
1.1. Explorare:Explorare:

INTERVENŢIA CHIRURGICALĂINTERVENŢIA CHIRURGICALĂ
1.1. Explorare:Explorare:

CHH în CHH în segseg. VIII !!!. VIII !!!

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

INTERVENŢIA CHIRURGICALĂINTERVENŢIA CHIRURGICALĂ
2.2. Colecistectomie Colecistectomie anterogradăanterogradă;;

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

INTERVENŢIA CHIRURGICALĂINTERVENŢIA CHIRURGICALĂ
3.3. Puncţie, inactivare, evacuare;Puncţie, inactivare, evacuare;

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

INTERVENŢIA CHIRURGICALĂINTERVENŢIA CHIRURGICALĂ
4.4. PerichistectomiePerichistectomie parţială:parţială:

-- hemoragie difuză din pereţii cavităţii hemoragie difuză din pereţii cavităţii 
restante restante –– coagulare în plasmă de Argon;coagulare în plasmă de Argon;

5.5. ColedocotomieColedocotomie + + explorareexplorare CBP CBP ;;

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

INTERVENŢIA CHIRURGICALĂINTERVENŢIA CHIRURGICALĂ
6.6. DrenajDrenaj KehrKehr;;
7.7. Drenajul cavităţii restante.Drenajul cavităţii restante.

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --
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FAVORABILĂ !FAVORABILĂ !
Monitorizarea drenajelor şi mai ales a Monitorizarea drenajelor şi mai ales a 

d. d. KehrKehr (scădere progresivă (scădere progresivă –– 500 500 mLmL Z1 Z1 
75 75 mLmL Z14);Z14);

Constante hematologice, biochimice Constante hematologice, biochimice şşi i 
de coagulare de coagulare îîn ameliorare (n ameliorare (HbHb –– 8, 8, HtHt –– 25, 25, 
L L –– 8500, BT 8500, BT –– 2,20, FA 2,20, FA –– 400, TGO 400, TGO –– 40,  40,  
TGP TGP –– 45, IQ 45, IQ –– 87) 87) –– Z10;Z10;

Reluarea tranzitului int. Reluarea tranzitului int. şşi alimentai alimentaţţiei.iei.

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

MONITORIZARE IMAGISTICĂMONITORIZARE IMAGISTICĂ
Cavitate reziduală de 3Cavitate reziduală de 3--4 cm;4 cm;
Căi biliare de calibru normal;Căi biliare de calibru normal;

CavitatografiaCavitatografia (Z14) (Z14) 
–– cavitate reziduală de 3 cm cavitate reziduală de 3 cm ––

ColangiografieColangiografie (Z14) (Z14) 
–– pasaj normal în coledoc pasaj normal în coledoc ––

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

CH CH -- boală parazitară determinată de dezvoltarea boală parazitară determinată de dezvoltarea 
vazicularăvaziculară a larvei de a larvei de TaeniaTaenia echinococcusechinococcus în în 
organismul omului sau a gazdei intermediare.organismul omului sau a gazdei intermediare.

Aspecte Aspecte anatomoanatomo--cliniceclinice în funcţie de localizare în funcţie de localizare 
(60% în ficat, 30% în pulmon şi 10(60% în ficat, 30% în pulmon şi 10--15% localizări 15% localizări 
diverse), mărime, număr şi agent etiologic diverse), mărime, număr şi agent etiologic 
(T. (T. multilocularismultilocularis).).

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

LOCALIZAREA HEPATICĂLOCALIZAREA HEPATICĂ
•• creştere treptată în dimensiuni cu creştere treptată în dimensiuni cu 
comprimarea comprimarea pediculilorpediculilor vasculovasculo--biliaribiliari şi şi 
apariţia complicaţiilor;apariţia complicaţiilor;
•• clinic clinic –– stdstd. . pretumoralpretumoral, , stdstd. tumoral şi . tumoral şi stdstd. . 
complicaţiilor (biliare, septice, ciroza, HTP, complicaţiilor (biliare, septice, ciroza, HTP, 
ruptura etc.);ruptura etc.);
•• Diagnosticul pozitiv: date epidemiologice, Diagnosticul pozitiv: date epidemiologice, 
anamneză, clinic, serologic (anamneză, clinic, serologic (idridr CassoniCassoni, , 
ELISA), IMAGISTIC (ELISA), IMAGISTIC (echografieechografie, CT, RMN, , CT, RMN, RxRx).  ).  

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

LOCALIZAREA HEPATICĂLOCALIZAREA HEPATICĂ
•• Tratament chirurgical:Tratament chirurgical:
-- 2 obiective: rezolvarea chistului şi trat2 obiective: rezolvarea chistului şi tratamentulamentul
cavităţii reziduale;cavităţii reziduale;
-- puncţie, inactivare cu diferite soluţii;puncţie, inactivare cu diferite soluţii;
-- metode conservatoare (marsupializare, drenaj metode conservatoare (marsupializare, drenaj 
extern, drenaj intern);extern, drenaj intern);
-- metode radicale (metode radicale (perichistectomiaperichistectomia ideală, ideală, 
perichistectomiaperichistectomia, , hepatectomiihepatectomii););
-- abordabord laparoscopiclaparoscopic: localizări superficiale, : localizări superficiale, 
univeziculareuniveziculare..

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

LOCALIZAREA HEPATICĂLOCALIZAREA HEPATICĂ
•• Tratament chirurgical;Tratament chirurgical;
-- CHH cu fistulă biliară CHH cu fistulă biliară –– sutura fistulei şi sutura fistulei şi 
drenajul căii biliaredrenajul căii biliare ((sfincterotomiasfincterotomia EDS,EDS, KehrKehr, , 
ABD).ABD).

Tratament endoscopic;Tratament endoscopic;
-- ERCP cu ERCP cu sfincterotomiesfincterotomie în CHH rupt în căile în CHH rupt în căile 
biliare (Al biliare (Al KarawiKarawi & & HanidHanid, , 19851985););
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CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

1.1. Diagnostic în stadiul complicaţiilor;Diagnostic în stadiul complicaţiilor;

2.2. Diagnostic tardiv;Diagnostic tardiv;

3.3. ERCP cu ERCP cu sfincterotomiesfincterotomie;;

4.4. Intervenţia chirurgicală în urgenţă, pe un Intervenţia chirurgicală în urgenţă, pe un 
bolnav tarat, cu funcţie hepatică degradată.bolnav tarat, cu funcţie hepatică degradată.

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICATCHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
-- caz clinic caz clinic --

1.1. Boala hidatică Boala hidatică –– afecţiune gravă prin afecţiune gravă prin 
complicaţiile posibile;complicaţiile posibile;
2.2. CHH este o etiologie foarte posibilă a CHH este o etiologie foarte posibilă a 
icterului mecanic;icterului mecanic;
3.3. Tratamentul chirurgical este singurul Tratamentul chirurgical este singurul 
eficient în formele complicate.eficient în formele complicate.
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