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RĂSPUNSUL IMUN DEVIAT ŞI BOLNAVUL CHIRURGICAL 
E. Carasievici 

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

 
Creşterea speranţei de viaţă şi apariţia unor tehnologii operatorii avansate a 

lărgit spectrul patologiilor care pot beneficia de resursele intervenţiilor chirurgicale. 
Totodată însă, au aparut noi condiţii biopatologice care sugerează o reinterpretare a 
riscului operator. 

Între aceste condiţii care necesită o expertizare preoperatorie şi o monitorizare 
post-operatorie se află şi funcţiile sistemului imun. Funcţia biologică denumită 
imunitate înseamnă ansamblul mecanismelor biologice ce îngăduie unui organism 
pluricelular să-şi menţină coerenţa structurală şi integritatea funcţională prin 
discriminarea identităţii moleculare proprii, nealterate, de constituienţii proprii alteraţi, 
sau patogeni din mediul extern. 

Funcţia biologică denumită imunitate acţionează în două planuri, al speciei şi al 
individului, prin intermediul a doua categorii de procese apărute succesiv în cursul 
evoluţiei speciilor şi strâns intricate la organismele superioare: imunitatea naturală, 
înnăscută, şi imunitatea specifică, dobândită sau de adaptare. Aceste două funcţii sunt 
distribuite la 2 nivele structurale: sistemul imun nespecific şi sistemul imun specific. 
Sistemul imun nespecific şi cel specific dispun de receptori capabili să recunoască şi să 
lege moleculele străine sau self alterate. Aceşti receptori sunt generaţi în moduri diferite 
– preformaţi sau ca urmare a recombinării unor segmente genice ale AND-ului în timpul 
dezvoltării şi maturării limfocitelor – ceea ce constituie distincţia majoră între cele 2 
tipuri de apărare imună. 

Sistemul imun nespecific reprezintă o formă universală şi ancestrală de apărare 
împotriva infecţiilor. Apărarea imună nespecifică funcţionează nu numai la nivelul unor 
constituienţi celulari din sistemul imun, ci global, la nivelul a numeroase celule din 
variate ţesuturi. Acest sistem utilizează cel puţin trei strategii de recunoaştere imună: a) 
identificarea non-selfului microbian (structuri moleculare specifice microorganismelor 
şi neexistente la celulele gazdă), b) identificarea missing-selfului (absenţa sau alterarea 
markerilor moleculari caracteristici selfului, de ex. MHC clasa I), c) identificarea 
selfului alterat. Receptorii care recunosc aceste categorii moleculare se pot încadra în 
trei grupe principale: receptori membranari sau intracelulari care semnalează prezenţa 
unei infecţii, receptori membranari ai endocitozei/fagocitozei şi receptori solubili. 

Sistemul imun specific personalizează recunoaşterea structurilor moleculare 
identificând liganzi de dimensiuni extrem de reduse (ex. câţiva amino-acizi) eventual 
supuşi variabilităţii. 

Recunoaşterea specifică, personalizată, a unor determinanţi molecular (epitopi) 
ai unor macromolecule complexe (antigene) generează memorie imunologică. 
Receptorii specifici corespund unui repertoriu de recunoaştere imens, diversitatea fiind 
generată în cursul maturării limfocitelor B şi T în măduva hematopoietică şi în timus. 
Elementele celulare ale sistemului imun sunt mobile, traficul întreprins la nivelul 
celorlalte sisteme celulare permiţând discriminarea self-nonself sau/şi exercitarea 
funcţiilor efectorii. 
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Comunicaţiile intercelulare sunt asigurate de citokine, speciile citokinice fiind 
dependente de micromediul unui anume spaţiu anatomic şi de evenimentele survenite în 
acel context tisular. 

Imaginea finală este cea a unei reţele de semnale şi receptori extrem de extinsă, 
cu redundanţe ce asigură menţinerea circuitelor efectorii, multiple interacţiuni reglatorii, 
şi cascade de activări funcţionale. 

Un astfel de sistem este supus unei presiuni reacţionale extreme şi adesea survin 
dereglări cu grade variate de afectare a imunităţii: imunodeficienţe, imunosupresii, 
autoimunităţi. Acestea pot exista fără manifestări clinice, cu simptome fruste, sau 
semiologie patentă, adesea intricată cu alte patologii.  

Este desigur important ca devierile raspunsului imun să fie asociate criteriilor de 
apreciere a riscului operator, cu atât mai mult cu cât însăşi intervenţia constituie un 
stress immunodepresor. 

Un exemplu poate fi chirurgia cardiacă. Pacienţii pot prezenta simptome 
sugestive pentru sindromul de răspuns inflamator sistemic şi un răspuns imun 
postoperator bifazic cuantificabil prin determinarea citokinelor pro şi anti-inflamatorii 
în ser. Prima fază (ziua 1 postoperator) indică o preponderenţă a citokinelor 
proinflamatorii în timp ce în cea de a doua (ziua 5 postoperator) predomină citokinele 
antiinflamatorii. Aceasta ar explica de ce semnele clinice ale raspunsului inflamator 
sistemic apar imediat după intervenţie în timp ce infecţiile survin relativ tardiv [1]. 

Sugestivă pentru gradul impactului indus de actul operator asupra statusului 
imun este şi comparaţia dintre imunosupresia indusă de intervenţiile laparoscopice şi 
chirurgia convenţională. Rezultatele arată că supresia raspunsului proinflamator mediat 
de celulele Th1 este prezentă după colecistectomiile convenţionale, dar nu şi după 
intervenţiile laparoscopice [2]. 

Un factor major care influenţează riscul operator este vârsta pacientului şi vârsta 
sistemului imun, nu întotdeauna superpozabile. Repertoriul răspunsului specific se 
dezvoltă în organele limfoide primare în viaţa intrauterină. Involuţia timusului începe 
imediat după naştere.  

Riscul chirurgical şi al administrării anestezicelor creşte o dată cu vârsta şi cu 
acumularea diverselor patologii, dar şi cu repertoriul diminuat al reactivităţii imune [3]. 

Funcţionalitatea sistemului imun este strâns legată de capacitatea sa 
proliferativă. Abilitatea de a genera un răspuns imun adaptat specific, depinde, în mare 
măsură, de puseele de proliferare clonală ca răspuns la stimulările antigenice. La 
persoanele adulte la care func’ia de generare timică a repertoriului este în declin, 
mecanismele homeostatice responsabile de menţinerea numărului de limfocite este 
controlată mai curând prin duplicarea celulelor mature decât prin generarea de celule 
noi.  

Celulele somatice normale deţin proprietatea intrinsecă de reglare a proliferării. 
Pe măsura îmbătrânirii celulelor, abilitatea proliferativă descreşte până la atingerea 
senescenţei replicative. Telomerii sunt indicatorii senescenţei celulare şi ai capacităţii de 
proliferare. Unităţile structurale ale telomerilor sunt secvenţe repetitive de ADN, care se 
ataşează capetelor lineare ale cromozomilor. Cu fiecare diviziune celulară şi replicare 
ADN, aproximativ 50 de baze de la capătul 3’ al telomerului sunt pierdute. Astfel, 
lungimea telomerilor poate fi folosită pentru estimarea numărului de cicluri celulare 
parcurse. Celulele B şi T au abilitatea au abilitatea de a menţine lungimea telomerilor şi 
a-si prelungi supravieţuirea prin activarea telomerazei, o enzima altfel inactivă în 
majoritatea celulelor. Supraexpresia telomerazei este prezentă în celulele stem, celulele 
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germinale, foliculii piloşi şi în 90% din celulele tumorilor maligne. Cu toate acestea, 
limfocitele B si T nu devin rezistente la erodarea telomerică. Telomerii persoanelor 
sănătoase în celulele T CD4+ şi CD8+ sunt erodaţi progresiv până la vârsta de 65 ani, 
când ajung la o lungime mult diminuată. Erodarea telomerilor afectează subsetul de 
celule T de memorie şi naive. Lungimea telomerilor reprezintă, astfel, un bun marker 
pentru estimarea vârstei şi istoriei replicative a sistemului imun. Indivizii sănătoşi pierd, 
în medie, 2 kb din unităţile telomerice între vârsta de 20 şi 70 de ani [4]. 

Erodarea telomerică este accelerată la pacienţii cu boli autoimune, cum ar fi 
artrita reumatoidă, indiferent de vârstă. La pacienţii care dezvoltă boli autoimune în 
tinereţe (între 20 şi 30 de ani), telomerii pot fi scurtaţi cu aproximativ 1 kb, comparativ 
cu indivizii sănătoşi de aceeaşi vârstă. Pierderea unui kb de unităţi repetitive telomerice 
corespunde cu un surplus de 20 de cicluri celulare prin care celula a trecut. Celulele T 
de memorie au, în general, o scurtare semnificativă a telomerilor, în comparaţie cu 
celulele T naive. În dereglările răspunsului imun din variate imunodeficienţe, atât 
celulele T naive, cât şi celulele T de memorie evidenţiază o scurtare telomerică 
necorespunzătoare vârstei. Această constatare nu se referă la un răspuns antigen specific 
izolat ca parte a procesului patologic, ci este, cu mare probabilitate, un indicator al unei 
îmbătrâniri accelerate a sistemului imun în ansamblu. Această constatare a scurtării 
telomerilor, care afectează inclusiv celulele T naive, sugerează că într-o serie de 
imunodeficienţe sau autoimunutăţi este posibil ca stresul replicativ să apară timpuriu în 
ontogenia celulelor B. O ipoteză posibilă ar fi aceea că exportul de celule T naive 
generate la nivelul timusului descreşte la bolnavii cu risc pentru anume imunodeficienţe, 
acest fenomen ducând la rândul său la creşterea proliferării homeostatice din 
compartimentul celulelor T periferice, cu preţul contractării repertoriului răspunsului 
specific. Există studii care demonstrează că exportul timic redus se asociază cu 
modificări fenotipice în compartimentul celulelor T naive.  

Examinarea erodării telomerilor în celule B şi T poate fi estimată prin 
determinarea lungimii telomerilor în granulocitele pacienţilor cu imunodeficienţă, 
comparativ cu subiecţii sănătoşi. Lungimea telomerilor granulocitelor reflectă cu 
acurateţe erodarea telomerică din celulele stem hematopoietice, dat fiind că 
diferenţierea granulocitelor necesită doar foarte puţine cicluri celulare. Există studii care 
indică reducerea lungimii telomerilor din granulocite în unele autoimunităţi sugerând că 
astfel de defecte survin şi la nivelul celulelor stem hematopoietice. Aceste defecte 
globale în hematopoieză ar trebui să fie în consens cu observaţia că pacienţii 
imunodeficienţi prezintă un repertoriu specific şi redus, indicator al unei senescenţe 
evidente. 

Astfel, este posibil ca vârsta să predispună la boli autoimune şi că degenerarea 
sistemului imun dependentă de îmbătrânire să se asocieze cu un risc crescut de boală şi 
cu compromiterea răspunsului faţă de antigenul exogen. 

Este, în general, acceptat că supravieţuirea limfocitelor T şi turnoverul celulelor 
naive depinde de recunoaşterea antigenelor MHC self. Pe măsură ce timusul involuează 
în timpul vieţii adulte sursa majoră de generare a celulelor T este preluată de 
proliferarea homeostatică. Dat fiind că autoproliferarea se află sub presiunea selectivă a 
antigenelor proprii, aceasta poate în final, conduce la contracţia diversităţii pentru 
antigene a receptorilor celulelor T.  

Într-adevăr, amplitudinea expansiunii homeostatice a clonelor de celule T creşte 
cu vârsta, chiar mai pronunţat în compartimentul celulelor T citotoxice decât în cel al 
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celulelor T helper. Populaţiile clonale expansionate homeostatic şi nu repertorial sunt, în 
general, celule T de memorie. 

Explorările de laborator sugerează că diversitatea repertoriului naiv este 
menţinută până la vârsta de aproximativ 60 de ani. În anii care urmează, diversitatea 
este de 100 de ori mai redusă. 

Limfopenia, selecţia periferică a repertoriului şi restrângerea diversităţii 
contribuie la apariţia răspunsului imun deviat (autoimunităţi, imunodeficienţe). 

Limfocitopenia este deasemenea frecvent întâlnită după intervenţii chirurgicale 
majore, sau neoplazii avansate. În stadiile avansate ale unor cancere cu prevalenţă mare 
(bronhopulmonar, colo-rectal, gastric, faringo-laringe) procentul scăzut de limfocite 
asociat cu o creştere a neutrofilelor apare ca un factor de prognostic negativ. Concordant 
cu scăderea limfocitelor, producţia şi secreţia factorului de crestere a limfocitelor T (IL-
2) diminuă în cursul progresiei bolii, similar cu cele observate în infecţia cu virusul 
imunodeficienţei umane unde se înregistrează o scădere dramatică a limfocitelor T 
CD4+. Pe de altă parte tumorile produc mediatori inhibitori cum ar fi TGF-beta secretat 
local, sau se asociază cu limfocite T infiltrante reglatoare a căror secreţie citokinică are 
rol imunosupresor [5, 6]. 

În plus, nivele ridicate circulante de M-CSF, GM-CSF, şi IL-6 sunt factori 
predictivi ai unei evoluţii agresive, refractare la variate tentative terapeutice. Similar, 
valori ridicate ale receptorului IL-2 solubil descoperite la diagnostic, sau după 
intervenţia chirurgicală sugerează un prognostic rezervat.  

Intervenţia chirurgicală la pacienţii neoplazici induce imunosupresie acută, care 
poate influenţa evoluţia bolii. Ca urmare, deşi chirurgia este tratamentul fundamental al 
tumorilor solide, imunodeficienţa postoperatorie poate compromite rezultatele pe 
termen lung la o serie de bolnavi. Această constatare a promovat testarea unor 
tratamente preventive preoperatorii cu IL-2 recombinantă umană. Administrarea 
subcutanată a citokinei timp de trei zile preoperator are un profil farmacocinetic optim 
pentru disponibilitatea substanţei în compartimentul limfatic şi conform datelor 
preliminare pare să prevină imunodeficienţa postoperatorie la pacienţii cu cancere 
colorectale, gastrice, sau bronhopulmonare astfel trataţi. Cu toate acestea, analiza 
multivariată şi curbele Kaplan-Meier arată că supravieţuirea globală şi intervalul liber 
de boală sunt afectate doar de stadiul tumorii şi vârsta pacienţilor [7,8]. 

Rezecţiile radicale sunt adesea asociate cu traumatisme chirurgicale majore, 
timpi operatori de lungă durată, precum şi importante sângerări. În aceste condiţii, 
perioperator, sunt necesare transfuziile de sânge pentru a asigura supravieţuirea 
pacienţilor. Transfuziile sunt la rândul lor importante inductoare ale imunosupresiei, 
imunosupresie postulată ca promotoare a infecţiei postoperatorii, sau ulterior a recidivei 
tumorale şi metastazării. Transfuzarea de sânge compatibil la nivel de grup sangvin, dar 
incompatibil pentru antigenele complexului major de histocompatibilitate, ar fi 
responsabilă de aceste efecte adverse. Descreşterea perioperatorie de interleukina 2 (IL-
2) şi ativitate citolitică a celulelor NK sugerează că transfuzia de sânge allogenic 
compromite reactivitatea imună. Mecanismele complicaţiilor imunomodulatorii induse 
de transfuzii n-au fost complet elucidate. Riscurile potenţiale au trezit însă interesul 
pentru transfuzia de sânge autolog. Se pare că transfuzia de sânge autolog reprezintă o 
alternativă eficientă pentru a reduce consumul de sânge allogenic în perioadele 
perioperatorii, deşi nu există incă suficiente analize comparative ale parametrilor 
imunologici [9,10]. 
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În plus există studii care arată că antibioticele din diverse clase acţionează nu 
numai asupra ţintelor microbiene ci interferează şi cu activitatea limfocitelor T helper 
modificând răspunsul imun [11]. 

Traumatismele, care eventual vor impune sancţiuni chirurgicale, produc, la 
rândul lor, imunosupresie. Mecanismele posibile pentru inhibiţia proliferării celulelor T 
ar fi anergia, depleţia apoptotică a celulelor T activate, sau/şi creşterea producţiei de 
citokine inhibitorii şi antiinflamatorii. Imunosupresia post-traumatică se corelează cu 
frecvenţa crescută a complicaţiilor infecţioase şi insuficienţei multiorganice [12]. 

Datele acumulate până în prezent indică că managementul pacientului 
chirurgical impune şi o monitorizare adecvată a funcţiilor sistemului imun. 
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CARCINOID TUMORS (Abstract): Carcinoid tumors, composed of monotonous sheets of small round 
cell with uniform nuclei and cytoplasm, derive from the diffuse neuroendocrine system. Pathologists 
cannot differentiate benign from malignant tumors based on histology. Most commonly, carcinoid tumors 
occur in: the appendix (40%), small intestine (27%), rectum (13%) and bronchi (12%). Carcinoid tumors 
synthesize numerous bioactive amines and peptides, including neuron specific enolase (NSE), 5-
hidroxitryptamine (serotonin), 5-hydroxytriptophan, synaptosin, chromogranin A and C, substance P, 
tachykinins, and hormones such as ACTH, calcitonin and growth hormone–releasing hormone. Serotonin 
causes the typical carcinoid syndrome, associated with severe flushing attacks. For all patients with 
carcinoid syndrome, the 5-year survival is approximately 25%. The prognosis varies with the site of 
origin and extent of disease. Surgery is useful for patients with localized primary carcinoids or metastatic 
tumors that produce obstruction. Control of liver metastases by surgery is associated with a 5-year 
survival of 80%. Recent data continue to document that chemotherapy has not been effective in gastro-
pancreatic neuroendocrine tumors. Chemotherapy with doxorubycin, 5-fluorouracil and streptozocin has a 
30% partial response rate. Somatostatin analogues, such as octreotide (Sandostatin) LAR in doses of 20-
30 mg IM every 3 to 4 weeks, have been able to control signs and symptoms of carcinoid syndrome and 
appear to have decreased tumor growth, obtaining stabilization of disease. 
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INTRODUCERE 
Tumorile carcinoide (TC) sunt tumori neuroendocrine rare, derivate din sistemul 

APUD, cu profile hormonale diferite în funcţie de sediul de origine [1].  
În funcţie de originea embriologică, TC pot fi clasificate după segmentele de 

origine [2]: 
- TC ale ansei intestinale anterioare – localizate la nivelul bronhiilor (12%), 

stomacului (8%) şi timusului, sintetizează hormoni polipeptidici (ACTH, 
calcitonină) 

- TC ale ansei intestinale medii – localizate la nivelul apendicelui (40%) şi 
intestinului subţire (27%), sintetizează serotonină (5-hidroxitriptamină) şi 
determină sindromul carcinoid tipic 

- TC ale ansei intestinale posterioare – localizate la nivelul rectului (13%), nu 
sintetizează serotonină  
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DIAGNOSTIC 
Diagnosticul tumorilor carcinoide poate fi deseori suspectat pe baza examenului 

clinic. 
Sindromul carcinoid apare la 10% dintre pacienţi, reprezintă evenimentul 

urgenţă al TC şi este tipic pentru localizările ileale şi apendiculare; rareori poate apare şi 
în carcinoidele rectului. Se datorează sintezei crescute de 5-hidroxitriptofan (şi absenţei 
enzimelor care îl transformă în serotonină sau triptofan), şi de alţi hormoni peptidici şi 
citokine. Datorită masei tumorale în general reduse şi clearance-ului hepatic crescut al 
serotoninei, sindromul apare doar în TC avansate, cu metastaze hepatice masive [3,4]. 

Prezentarea clinică este variată, prin: 
- manifestări cardiace: aritmii, cardiopatii (11-66%, datorate fibrozei 

endocardice); 
- manifestări respiratorii: sindrom asthma-like (3-8%) sau wheezing 

(bronhospasm); 
- modificări cutanate: eritem facial brusc, exacerbat de emoţii şi consumul de 

alcool (flush), hiperkeratoză şi pigmentare;  
- semne de disfuncţie motorie intestinală: diaree, dureri abdominale; 
- simptome de pelagră (rareori): diaree, dermatită şi demenţă. 

Examene de laborator utile pentru stabilirea diagnosticului sunt dozarea acidului 
5-hidroxi-indol-acetic (5-HIAA, metabolit de serotonină) în urină (>30mg/dL) sau 
serotoninei serice. 

Investigaţiile imagistice – examen CT/ IRM, angiografie, scintigrafie cu 
substanţe de receptor octreotid sau metaiodobenzilguanetidină (MIBG) – pot decela 
tumora primară [5]. 

Din punct de vedere histologic, tumorile sunt formate din lanţuri monomorfe de 
celule mici, rotunde, cu nuclei uniformi şi citoplasmă acidofilă. Există mai multe 
variante histologice (carcinoid argentafin, mucinos, mixt cu adenocarcinom), dar 
diferenţierea între carcinoidul malign şi cel benign nu poate fi realizată doar pe baza 
histologiei.  

Diagnosticul neechivoc de malignitate este determinat numai de prezenţa 
invaziei în ganglionii limfatici sau a bolii metastatice la distanţă [6]. 

Sistemul de stadializare TNM AJCC/UICC 2002 (ediţia a VI-a) încadrează 
neoplazia corespunzător originii anatomice a tumorii primare. 

 
PRINCIPII DE TRATAMENT 
Rezecţia chirurgicală este tratamentul de elecţie al TC; poate fi curativ la un 

număr mare de pacienţi cu carcinoide de apendice, rect, plămân, deoarece metastazele 
sunt rare. 

La pacienţii cu tumori carcinoide ale intestinului subţire şi colonului, 
metastazele hepatice şi osoase sunt frecvente, majoritatea cu simptome tardive. Evoluţia 
clinică este extrem de variabilă la aceşti pacienţi (majoritatea tumorilor prezintă o 
creştere foarte lentă), dar intervenţia chirurgicală va avea în unele cazuri doar rol 
paliativ.  

Posibilitatea de control chirurgical al metastazelor hepatice este asociată cu o 
supravieţuire la 5 ani de 80% [7]. 

TC sunt responsive numai la doze foarte mari de radioterapie (rate de răspuns 
40-50%). Această modalitate terapeutică poate obţine însă un efect paliativ şi analgetic 
la pacienţii cu osteoliză [8]. 



Articole de sinteză                                                  Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2008, Vol. 4, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 74

TC sunt în general chimiorezistente.  
Chimioterapia citotoxică trebuie utilizată predominant la pacienţii cu tumori 

nerezecabile, cu capacitate proliferativă crescută, sugerată de un index de proliferare 
crescut (Ki-67 >10-15%) şi de o creştere tumorală rapidă. Pacienţii cu TC de intestin 
subţire cu sindrom carcinoid clasic, cu index proliferativ redus (Ki-67 <2%), nu 
beneficiază de tratamentul citostatic. Datorită evoluţiei posibil lungi, indicaţia de 
chimioterapie va fi propusă numai la pacienţii cu progresie obiectivată rapidă a bolii, cu 
afectare hepatică funcţională, cu simptome clinice prezente, semne prognostice 
nefavorabile şi cu excreţie urinară de 5-HIAA >150 mg/zi [9].  

Agenţi chimioterapici „clasici” cum ar fi doxorubicina, 5-fluorouracil (5-FU), 
mitomicina C, ciclofosfamida, metotrexat şi streptozocin au demonstrat numai o 
activitate limitată; nici citostaticele de generaţia a treia (paclitaxel, gemcitabină) nu au o 
valoare substanţială.  

Ratele generale de răspuns în tumorile carcinoide de origine intestinală sunt de 
41%, cu o durată mediană a răspunsului de 7 luni la pacienţii cu status bun de 
performanţă (ECOG PSR 0-1). Ratele de răspuns pentru asocierea streptozocin cu 
ciclofosfamidă sau 5-FU sunt de 25-35%, cu o durată a răspunsului mai mică de 9 luni. 

Ratele de răspuns obţinute cu asocierea streptozocin cu 5-FU sau doxorubicin în 
tumorile carcinoide pancreatice sunt de 40-70%. În TC clasice de intestin subţire, 
aceeaşi asociaţie induce răspunsuri de durată scurtă în <10% din cazuri.  

În tumorile anaplazice cu capacitate proliferativă crescută (Ki-67 >15%), 
asociaţii cu cisplatin şi etoposid au determinat rate de răspuns de 67% şi o tendinţă de 
ameliorare a supravieţuirii. 

Analogii de somatostatin sunt utilizaţi pe baza identificării receptorilor pentru 
somatostatin în 80-90% dintre tumorile neuroendocrine.  

În general obţin ameliorarea simptomatică (diaree, flush) la 70% dintre pacienţi, 
şi reducerea cu 50% a secreţiei urinare de 5-HIAA la 50-70% dintre pacienţi. Doar un 
număr limitat de pacienţi au prezentat regresie tumorală parţială după tratament, şi 
numai câteva cazuri remisiune completă. Totuşi, mulţi pacienţi prezintă boală stabilă, cu 
ameliorare simptomatică. 

Octreotid este disponibil în două forme: cu eliberare rapidă (octreotid acetat - 
Sandostatin® şi Lanreotide) şi cu eliberare lentă (octreotid LAR (Long Acting 
Repetable), disponibil în 3 doze de 10, 20 şi 30 mg). 

În doza iniţială de 100-600 µg/zi S.C. în 2-4 prize, la fiecare 8-12 ore (dozele 
trebuie titrate în funcţie de simptomele pacientului!), octreotid determină răspunsuri 
clinice (simptomatice) în 60%, biochimice în 70%, şi răspunsuri tumorale în 8% din 
cazuri [10].  

Utilizarea formulei de octreotid cu eliberare lentă (Sandostatin LAR®) 20-30 
mg/lună i.m. sau a somatotubulinei (Somatuline Autogel®) 60-120 mg/lună i.m. prezintă 
o eficacitate echivalentă cu cea a administrării octreotid cu eliberare rapidă. 

Practic, terapia se iniţiază cu octreotid cu eliberare imediată 30-50 µg x 2-3/zi, 
3-4 zile (pentru testarea toleranţei la analogii de somatostatin), ulterior 4 săptămâni 
(pentru atingerea unei concentraţii constante), după care se continuă fie cu octreotid cu 
eliberare lentă 20 mg/lună, fie cu somatubulină 90 mg/lună; dacă simptomele reapar 
până la următoarea doză, se reduce intervalul de administrare la 2-3 săptămâni.  

Când un pacient dezvoltă rezistenţă la analogii de somatostatin (după 9-12 
săptămâni de tratament), se cresc dozele (> 60 mg octreotid cu eliberare lentă, 150 mg 
somatubulină); la nevoie se reia administrarea de octreotid cu eliberare rapidă. 
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Interferon-α (IFNα) poate reprezenta o alternativă pentru recâştigarea sensibilităţii 
receptorilor de tip 2 pentru somatostatin (după 2-3 luni de administrare). În clinică, 
forma LAR este larg utilizată pentru controlul pe termen lung a simptomelor iar formele 
cu eliberare imediată (apoase) sunt frecvent utilizate ca medicaţie de „salvare” pentru 
controlul simptomelor acute. La doze de 30 mg/lună, mai mult de 40% din pacienţi 
necesită administrarea de octreotid s.c. „de salvare” şi/sau creşterea dozelor peste 30 
mg/lună. Măsurarea frecventă a nivelelor serice de octreotid poate fi utilă pentru a ghida 
terapia la pacienţii cu simptome puţin controlate sau la cei la care se înregistrează 
creşterea tumorală [11]. 

Octreotid radioactiv poate fi administrat numai în cadrul unor studii clinice. 
SOM230 este un nou analog de somatostatin în curs de testare clinică; prezintă 

un timp de înjumătăţire prelungit (~ 24h) şi efect inhibitor crescut pe receptorii de 
somatostatin de tip 1, 2 şi 3 [11,12]. 

SMS 201-995 pa LAR este un analog de somatostatin care permite administrarea 
lunară. Acest nou agent ameliorează calitatea vieţii, având activitate similară cu 
octreotid LAR. Doza uzuală este de 20-30 mg/lună [12]. 

Interferon-alfa (IFNα) poate fi administrat la pacienţii în eşec după octreotid, cu 
rate de răspuns simptomatic şi biochimic în 40-70%, răspunsuri biochimice în 40-60%, 
reducere semnificativă a tumorii în 10-12% şi boală stabilă la 35% din pacienţi.  

Doza de IFN-α recomandată este de 3-9 MU/zi s.c. la fiecare 2 zile, sau, în 
formula pegilată cu eliberare lentă, de 100 µg/zi S.C., săptămânal.  

Doza trebuie titrată individual, utilizând ca reper numărătoarea leucocitelor: 
dacă GA <3 x 109/l, atunci doza de IFN-α este optimă. 

Efectele secundare principale: sindromul flu-like (aproape 100% din cazuri), 
astenia fizică moderată (~50%), şi reacţiile autoimune (~ 15%) [13]. 

Studiile mai vechi, nerandomizate, indicau un efect benefic al asocierii IFNα cu 
un analog de somatostatin; studii recente randomizate nu susţin aceste observaţii 
precoce, dar rezultatele au fost grevate de numărul redus de pacienţi. Totuşi, toleranţa la 
IFNα a fost ameliorată de utilizarea concomitentă cu analogii de somatostatin, şi date 
experimentale indică o stimulare a expresiei receptorilor de somatostatin tip 2 de către 
IFNα. Din aceste motive, asocierea rămâne în curs de studiu [14].  

Tratamentul tumorilor carcinoide poate exacerba sindromul carcinoid în cursul 
primei zile de tratament. În această situaţie pot fi utilizaţi antagoniştii serotoninergici 
(ciproheptadină, metisergid) şi octreotid [15,16]. 

Embolizarea arterială hepatică cu agenţi precum Ivalon sau Gelaspon pudră, cu 
sau fără chimioterapie (ex. cu doxorubicin), poate fi o opţiune la pacienţii cu tumori 
carcinoide sau cu carcinoame insulare pancreatice care prezintă predominent metastaze 
hepatice sau care sunt intens simptomatici [17]. 

Embolizarea hepatică periferică poate determina un bun efect de paliaţie în cazul 
metastazelor hepatice, mai ales a celor simptomatice, izolate, care sunt frecvent 
hipervascularizate, unde se pot obţine remisiuni pe termen lung. Nu este clar dacă 
această terapie prezintă şi un efect pozitiv asupra supravieţuirii pacienţilor. 

O nouă abordare terapeutică promiţătoare este bazată pe inhibarea tirozinkinazei 
receptorului EGF cu gefitinib (Iressa®), care induce in vitro atât blocarea progresiei în 
ciclul celular, cât şi apoptoza celulelor din tumorile maligne neuroendocrine [18]. 

Prognosticul poate fi estimat corect numai la acei pacienţi care pot fi 
supravegheaţi atent, deoarece evoluţia bolii este foarte variabilă. Stadiul bolii la debut 
este considerat principalul factor prognostic, şi condiţionează supravieţuirea.  
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Carcinoidele intestinului subţire tind să prezinte o evoluţie clinică indolentă, 
rămânând localizate la nivelul intestinului subţire; speranţa de viaţă este asemănătoare 
cu cea a populaţiei generale.  

 
Tabel I. Protocoale terapeutice în tumorile carcinoide maligne 

 

 doza calea de 
administrare 

zilele de 
administrare 

Streptozotocin + 
5-Fluorouracil 
sau Doxorubicin 

500 mg/m² 
500 mg/m² 
50 mg/m² 

i.v. zilele 1-5 

Se repetă săptămânal, 4 săptămâni. 
Octreotid sau 
Octreotide depot 

100-150 μg x 2/zi 
20 mg/zi 

s.c. 
i.m. 

zilnic 
zilele 1,8,15 

Se repetă săptămânal, 4 săptămâni. 
Interferon α 
sau  

3-6 MU/zi 
10 MU/zi 

i.m. 
s.c. zilnic 

Se repetă săptămânal. 
Octreotid 
Interferon α 
sau  

20-30 mg 
3-6 MU/zi 
10 MU/zi 

i.m. 
s.c. 
s.c. 

ziua 14 -28 
zilnic 

zilele 1,3,5 
Regimul recomandat actual. 

 
Extensia la ganglionii regionali în cazul tumorilor complet rezecabile comportă 

o supravieţuire la 5 ani de 80%.  
Aproximativ 50% dintre pacienţii cu tumori abdominale rezecabile şi 30% dintre 

cei cu boală metastatică hepatică sunt în viaţă la 5 ani.  
Odată cu apariţia sindromului carcinoid (semnifică de obicei prezenţa 

metastazelor la distanţă), supravieţuirea mediană este de circa 3 ani, iar supravieţuirea 
globală la 5 ani este de 25% [19]. 
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PHARMACOTHERAPY IN ADVANCED THYROID CANCER (Abstract): Thyroid cancers are the 
most common carcinomas of the endocrine system. Their behavior depends of histology, extension of the 
disease and patients-related factors. Differentiated thyroid cancers arising from follicular epithelium may 
be cured with combined surgery and radioiodine therapy. In 10-15 % of cases patients may develop 
metastases which are cause of death. In advanced differentiated thyroid cancers of follicular origin 
combined therapy with radioiodine and TSH suppression may result in a long survival if metastases are 
still iodine avid are made iodine avid by redifferentiation therapy. Classical chemotherapy has no 
significant effect in differentiated advanced  thyroid cancers. The knowledge regarding genes and gene 
products involved in cancer development, dedifferentiation, angiogenesis, tumor progression, and 
apoptosis allowed the development of a new arsenal of therapeutic agents designed to target these 
elements. Antibodies, small molecules, antisense nucleotides, and other agents directed against RET- 
RAF-MAPK, the main pathway of tumor initiation and growth or against   other growth factors and their 
receptors. Most of these therapeutic agents proven to be efficient in preclinical trials and some enter into 
clinical trials.  
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BACKGROUND 
Differentiated thyroid cancers are the most common cancers of endocrine system.  
Most of differentiated thyroid cancers may be effectively cured in patients with 

localized disease with combined surgery and ablative radioiodine therapy. 10-15 % of patients 
may develop distant metastases which are the cause of the disease [1]. 

Advanced thyroid cancer is defined as: presence of distant metastases not including 
cervical lymph node metastases; recurrent locally invasive disease of the neck. 

 
STAGING OF THYROID CANCER 
According to American Association Joint Committee on Cancer Classification, 

advanced thyroid cancer includes [2]: stage IV disease; stage II disease (distant metastases) in 
patients less than 45 years old; any occurrence of anaplastic thyroid cancer is also considered a 
advanced disease because of its extremely poor prognosis even after aggressive surgical 
resection. 

Distant metastases occur in 5-23 % of patients with DCT, most of them having less 
differentiated cancers [3]. Most important sites of metastases are [4,5]: lung - 45-49%; bone 
only- 24-39%; other single sites 4-8%; multiple sites – 12-19%. 
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Metastases may arise from papillary cancer in 51 % of case and from follicular cancers 
in 49 % of cases. Lung metastases from DTC are associated with thoracic pain and dyspnea, 
and bone metastases with swelling, pain, fractures [3].  

 
Distant metastases may be identified through [1,6,7]: 

- thyroglobulin measurement basal and under TSH stimulation (endogenous or 
exogenous) if there are functional metastases; 

- X-ray: enlarged mediastinal lymph nodes may be seen in children with metastatic 
papillary thyroid cancer; 

- bone metastases are usually osteolytic and may be detected in advanced stages; bone 
CT, skeletal and whole body MRI, combined SPECT/CT;  

- 18F-FDG –PET that is positive more frequently in thyroglobulin and iodine-negative 
DTC metastases. High FDG uptake in a large tumor has a negative prognostic impact; 

- 124I PET could be used in metastases with iodine uptake as well as simultaneous dual 
isotope acquisition with 131I scan and 99m Tc dysphosphonates. 

 
Risk factors for developing metastatic disease are [1]: 

- age: children with papillary thyroid cancer and patients over 45 years have a high risk; 
- sex: male gender; 
- tumor characteristics: aggressive histology (poor differentiated follicular cancer, 

Hurthle cell carcinoma, insular carcinoma), multifocallity, locally invasive tumor and 
extracapsular invasion). 
 
Prognostic factors in patients with distant metastasis of differentiated thyroid cancer 

are [5]: age under 45 years, and particularly iodine avidity and histology. 
 
TREATMENT OF ADVANCED DTC 
Patients with advanced thyroid cancer have a few therapeutic options for effective 

disease control [7]. Primary treatment in patients with distant metastases of DTC reported by 
Sampson E [5] was: thyroidectomy – 82%, radioiodine – 88%, excision of metastases – 20%, 
external beam irradiation – 47%, chemotherapy – 6%. 131I therapy is the most important therapy 
for advanced differentiated thyroid cancer  

 
Local and regional recurrences of differentiated thyroid cancer  
The recommended treatment is based on combination of surgery and radioiodine 

therapy in cases with radioiodine uptake [7]. The use of an intraoperative probe may be useful 
to improve success rate of surgery. 

 
DTC – lung metastases 
In the case of radioiodine uptake treatment consists of 131I administration after 

prolonged suppressive T4 therapy withdrawal. 
Administration of 131I activity ranges from 1.7 to 7.4 MBq or higher every 4-8 month in 

the first 2 years and thereafter at longer intervals. 2-5 days after iodine administration WBS will 
assess the response to treatment. Thyroglobulin monitoring will guide further treatment. 

WBS is not required before treatment because it does not modify indication for 
treatment and may induce stunning effect (reduction of uptake of the subsequent therapeutic 
iodine dose). There is no maximum cumulative dose of radioiodine that can be given in patients 
with persistent disease, but most remissions are obtained with doses equal or lower that 22 GBq 
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(600 mCi) [7]. Lithium may increase iodine uptake and induce a longer half-life of 131I in the 
tumor [1,7]. Early diagnosis of metastatic disease is crucial. Small lung metastases may be 
cured with radioiodine, but its efficiency in large lung metastases is controversial (Dinneen SF 
quoted by Zanotti-Fregonara P [1]). If metastatic disease is unresponsive either primary or 
secondarily to radioiodine therapy and complet surgery is not possible external beam irradiation 
therapy may be indicated [1]. Gamma knife radiosurgery may be useful in selected patients for 
palliation [2]. 

 
DTC – bone metastases 
Bone metastases, if iodine avid, may be treated with a combination of surgery and 131I. 

Usually 100-150 mCi of 131I are given every 4-6 month. In non iodine-avid metastases other 
could be used: external beam irradiation, bisphosphonates, embolisation and cementoplasty 
[1,7]. Only a few cases reveal complete response after external irradiation [3]. In selected cases 
CT-guided percutaneous radiofrequency ablation or percutaneous ethanol injection for bone 
metastases and solid lung metastases could be used [8]. Palliative surgery for bone metastases 
when there are neurological or orthopedic complications is useful to debulking large tumors 
and may be curative in patients with a single of a few bone metastases. 

 
DTC - brain metastases 
Brain metastases are rare and carry a worse prognosis [7]. When possible they will be 

operated and if non iodine avid or non resectable external beam irradiation may provide 
palliation and a better quality of life [9].  

 
Thyrotropin suppressive therapy 
Rationale and recommendations for THS suppressive therapy [7] are: to provide 

appropriate thyroid hormone in order to achieve normal blood levels; to inhibit THS –
dependent growth of thyroid cancer cells by decreasing TSH levels to less than 0.1 mIU/L. 

In patients considered to be in complete remission at any time of the follow up there is 
no need for TSH suppression and therapy may be shifted from suppressive doses to 
replacement doses. LT4 is the drug of choice. LT3 use is limited to short time therapy before 
withdrawal for preparation for WBS and 131I therapy. The dose of T4 should be sufficient to 
reduce TSH levels under 0.1 mIU/L. TSH will be assessed every 3 months and the dose of T4 
will be adjusted with 25 μg in order to achieve suppressive levels. 

TSH suppressive therapy is mandatory in patients with persistent disease including 
those with detectable levels of thyroglobulin and no signs or symptoms and in high risk patients 
for 3-5 years. 

Long term THS suppressive therapy may result in: weight loss, atrial fibrillation, 
cardiac dysfunction and bone loss. In elderly patients and in patients known with cardiac 
disease suppressive therapy should be avoided due to the risk of arrhythmias and 
tromboembolism [7]. 

Accelerated bone turn-over and subsequent bone loss may be seen during  
THS suppressive therapy. TSH suppressive therapy is associated with minimal bone loss at 
distal radius in men, minor bone loss in lumbar spine and femoral neck in a small number of 
patients [10]. Other studies report no risk for osteoporosis in men and women treated with 
suppressive doses of thyroid hormones, no bone turn-over markers modifications except for 
increased PTH. When adjusted to maintain TSH below the detection limits for a second 
generation TSH assay thyroxine therapy does not induce significant bone loss and does not 
increase the risk for osteoporosis in patients with DTC [11]. 
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Human Recombinant TSH (hrTSH) for diagnostic and therapeutic purposes in 
DTC; hrTSH is produced by Chinese hamster ovary cell line transfected with TSH human 
subunit gene.  

The protocol for hrTSH administration prior diagnostic or therapeutic 131I 
administration [12] is: 0.9 mg hrTSH day 1 and 2; 131I is given day 3; thyroglobulin 
measurements in days 1-3-5; WBS in day 5. 

Adverse effects of hrTSH: nausea, fatique, headache. Painful swelling of bone 
metastases was reported [13]. No toxicity and antibodies directed against hrTSH have been 
seen. hrTSH provides a stimulation of tumor cells as good as T4 withdrawal. Some authors 
reported better stimulation of metastases of DTC with thyroid hormone withdrawal than by 
hrTSH and other consider it of value in metastatic disease. Remnant uptake may be lower in 
hrTSH stimulated patients because renal iodine clearence is preserved in euthyroid patients and 
reduced in hypothyroid patients.  

Patients with increased thyroglobulin and negative for iodine scan may be investigated 
by FDG-PET that is more accurate after hrTSH stimulation than under T4 suppressive therapy.  

hrTSH is particularly suitable because: 
- preserves quality of live of patients avoiding prologed hypothyroidism, 
- it decreases morbidity associated with prolonged thyroid hormones withdrawal, 
- it is indicated in patients unable to rise endogenous TSH and in those in whom 

prolonged withdrawal is contraindicated, 
- in patients with spine metastases and spinal cord compression  a short course of high 

dose corticoisteroids will avoid worsening of neurological symptoms, 
- hrTSH is particularly suitable  in advanced reccurent or metastatic DTC, in patients who 

are intolerant to TSH stimulation by L4 withdrawal.  
Differentiated thyroid cancer generally has a good prognosis. 50% of patients with 

distant metastases of DTC die in 10 years after diagnosis. The role of radioiodine in the 
management of DTC is beyond dispute but the therapy is impaired by decreased expression of 
NIS during dedifferentiation process. Therefore strategies to improve iodide uptake in 
metastases are mandatory. 

 
Stategies to enhance 131I uptake and retainment into DTC neoplastic cells 
Lithium therapy - 300mg 3 times per day or 10mg/kg.b.w. per day is a potential 

adjuvant of 131I therapy by increasing 2 fold the dose of radioiodine retained by metastatic 
tumor in DTC [7,12]. 

Redifferentiation of non iodide–avid DTC - The ability of thyroid cancer cell to uptake 
131I allows the use of 131I for diagnosis and treatment purposes including the treatment of 
metastatic disease. 

Retionoids - are derivatives of vitamin A(retinol) that increase NIS mRNA expression 
and iodide uptake in thyroid cancer line cell. They bind to RXR retinoid nuclear receptor that 
regulates cell growth and differentiation. In clinical trial cis-retionoic acids increase iodide 
transport in 26-40% of cases. 1-1.5 mg/kg/day of isotretinoin or bexarothene 300mg per day 
for 6 week prior to 131I uptake stimulated by rhTSH may increase radioiodine uptake in some 
cases but not in all detectable metastases [14]. 

Histone deacetylase inhibitors - induce through a unclear mechanism cell cycle  
arrest and dedifferentiation. They re-establish NIS expression, Tg mRNA and iodide 
accumulation [15]. 

Superoylanilide hydroxamic acid inhibits papillary and anaplatic thyroid carcinoma cell 
growth and dedifferentiation in vitro [16].  
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Valproic acid - inhibit histone dyacetylase and promote re differentiation, NIS 
expression, iodide uptake and is a growth suppression agent in poorly differentiated thyroid 
carcinoma cells [17]. Retinoids may be associated with histone deacetylase inhibitors (Cras A 
2007, quoted by Zanoti-Fregonara P [1]). 

Gene therapy - adenovirus – mediated in vivo NIS transfer is directed to introduce NIS 
code into less differentiated thyroid carcinoma in order to induce or enhance iodine  
avidity [15]. 

 
Classical chemotherapy has a little or no role in the management of advanced 

differentiated thyroid cancer. It is restricted to patients with progressive disease, uncontrolled 
by surgery and 131 iodine therapies [7]. 

Studies with chemotherapy in radioresistant DTC are limited.  
Single agent doxorubicin or a combination of doxorubicin and cysplatin provide a 10-

20% partial and transient response without impact on prolonged survival in patients with 
metastatic DTC [7]. Combined therapy with bleomicin (30mg/day for 3 days), adriamicin 
(60mg/m2 day 5, cisplatinum 60 mg/m2 day 5 produced a transient response in some cases [18]. 
Doxorubicin in association with interferon beta was tried in advanced non-medullary thyroid 
cancer with modest antitumor activity but increased toxicity [19]. 

Combined chemotherapy using carboplatin and epirubicin under THS endogenous or 
exogenous stimulation demonstrated a rate of complete and partial response of 37% of cases 
and 81% of patients remain with stable disease [20].  

 
Novel therapies in (clinical) trials for DTC 
New insights on the genetic and molecular pathogensis of cancers, including thyroid 

cancer allowed the development of new therapies targeting the mechanisms involved in thyroid 
cancer development. These therapies are in different phases of in vitro and in vivo trials with 
promising results. Target therapy, a new generation of anticancer therapy, is designed to 
interfere with specific molecular targets which are genes or their protein products believed to 
play a crucial role in cancer biology: aggressive behaviour, metastatic spread, loss of iodine 
uptake ability and resistance to conventional therapies. 

These therapies are grouped in the following categories [21]: oncogene inhibitors, 
angiogenesis inhibitors, modulators of growth or apoptosis, other targeting therapies. Most 
agents presented later are being testes in vitro, on xenografts models and some of them are now 
in clinical trials [22]. 

 
1. Oncogene inhibitors 
Tyrosine kinase inhibitors target the activated RET/PTC oncogene, responsible for a 

proportion of PTCs. PTC development is associated with RET/PTC rearrangements that occur 
in 2.5 to 40% of cases, most of them in radiation-induced PTCs. RET/PTC was also noticed in 
Hurthle cell carcinoma. Constitutive activation of RET is responsible for sporadic and 
hereditary MTC (FMTC, MEN 2A and MEN 2B). Thus, there is rationale to try RET inhibitors 
in different forms of thyroid cancers [23].  

Inhibitors of RAS, RAF, and MEK kinase target various members of the signaling 
pathway for RET action.  

 
RET tyrosine kinase inhibitors in DTC and MTC: 

- Imatinib was proven to be well tolerated but induces only a transient stable disease 
when used in advanced MTC [24];  
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- ZD6474 – Zactima a kinase inhibitor acts as antiangiogenic, RET blocking agent and 
inhibits EGFR (tested in PTC cell lines) [24]; 

- Pyrazolopyridines PP1 and PP2 [23,24]; 
- Indolocarbazole derivatives inhibit RET in MTC cell lines; 
- Sorafenib (BAY 43-9006) a multikinase inhibitor inhibits RET/PTC 

autophosphorilation is useful in all thyroid malignancies associated  with RET 
autoactivation due to germline mutations or RET/PTC rearrangements [1,25,26]; 

- SU11248 (Sunitinib), is an  indolinone derivative that target specifically RET/PTC 
oncogenes acting as tyrosine kinase inhibitor and by the same mechanism inhibit 
PDGFR and VEGFR  being particularly useful in PTC [27]; 

- An antibody able to induce RET internalisation was produced by Yano (2000, quoted 
by de Groot 2006 [23]) but its efficacy was not yet proven in thyroid cancers. 
 
RAS is a GTP-binding protein involved in cell proliferation and survival. Mutations of 

RAS have been reported in thyroid cancer. RAS inhibitors from preclinical and clinical trials 
there are: 

- Antisense drugs are a single strand DNA sequences of 13-25 nucleotides 
complementary to targeted mRNA, that interfere with ribosomal assambly and bloks 
gene expression. ISIS 2503 a first generation antisense nucleotides that selectively 
inhibits RAS [25]; 

- Farnesyl transferase inhibitors inactivate RAS [25]; 
- Tipifarnib, Lonafarnib, Manumicin (a farnesyl transferase inhibitor) and  

paclitaxel [22,25]; 
- Phenyacetate an aromatic fatty acid that increases radioiodine uptake and thyroglobulin 

production and inhibits VEGF in DTC cancer cells [22]. 
 
BRAF inhibitors: 

- BRAF kinase belongs to the RAF family of serine/threonine kinases, a downstream 
effector for RAS activation, acting through BRAF – MAPK – ERK pathway [22]. 44% 
of PTC and 24% of ATC carry a point BRAF mutation [28], this mutation being  
the most prevalent mutation in thyroid malignancies [24], RAF inhibition may be 
achieved [22]; 

- Antisense nucleotides designed to inhibit C-RAF ISIS 5132 (I phase study); 
- BAY-43-9006 - Sorafenib was tested in advanced PTC and anaplastic thyroid cancer. 

 
MEK inhibitors are kinase inhitors, CI – 1040, PD 03225901, ARRY – 142886, which 

proven to be efficient and well tolerated in other cancer in clinical trials and will be probably 
used in thyroid cancer in which MEK activity is involved [25]. 

 
NTRK1 incodes for a high afinity receptor for NGF and its interraction with NGF is 

blocked by CEP – 701 an indolocarbazole derivative [24]. 
Akt/mTOR (Akt/ mammalian target of rapamicin) acts through IP3 pathway and may be 

overexpressed in some sporadic follicular thyroid cancers. KP-372 an Akt inhibitor induces 
inhition of cell prolipheration and apoptosis in thyroid cancer cell lines [25]. 

Rapamicin (Sirolimus) is an macrolide antibiotic with immunosuppressive and 
antutimor properties. Its analog CCI-779 is on phase I trial in thyroid cancer therapy [22]. 

LY 294002 inhibitor of IP3 pathway was used in MTC cell lines [25]. 
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2. Angiogenesis inhibitors 
The most important factors associated with angiogenesis and tumour progression are: 

FGFR, EGFR, cMET (Hepatocyte Growth Factor), VEGF and IGF-1 receptor [22]. 
VEGF-R is the most prominent factor involved in tumor angiogenesis and is 

overexpressed in papillary, poorly differentiated and metastatic DTC 
Inhibitors of VEGFR 

- Recombinant human monoclonal antibodies against VEGF reduce angiogenesis. 
Bevacizumab inhibits angiogenesis in xenografts models and in association with 
chemotherapy and radiotherapy is now in phase II clinical trial for head and neck solid 
tumors [22]; 

- Vatalanib is small molecule VEGFR inhibitor and tyrosine kinase inhibitors and reduces 
follicular tumor cells xenograft in animal models and AC013736  an oral inhibitor of 
tyrosine kinase fraction of VEGF and PDGF receptors is now in phase II trial in non 
iodine-avid thyroid cancer [25]; 

- ZD6474 inhitis VEGF, RET oncogene an MEN 2a and 2b [22]; 
- Combrestatin, a tubulin–binding protein inhibitor with vascular targeting properties may 

be useful in poorly differentiated thyroid cancer, but its cardiac side effects need careful 
avaluation [22]. 
EGF and EGFR in PTC and associated with poor prognosis. It acts through RAS-RAF 

MAPK cascade and PI3 kinase pathway. Bloking of EGF and EGFR results in cell arrest in G1 
phase, apoptosis, antiagiogenetic activity and down regulation of metaloproteases [22]. 

Inhibitors of EGFR 
- recombinant human monoclonal antibodies agains EGFR - were tested in thyroid cancer 

cell lines [22]. Mab 4253 an anti AGFR antibody was tried in papillary cancer cell  
lines [25]; 

- AG1478 is a tyrosine kinase inhibitor small molecule that antagonises EGF – mediated 
angiogenesis and local invasion; 

- Gefitinib (Irresa, ZD1839) a tyrosine kinase inhibitor that blocks EGFR is in trials for 
iodine refractory DTC, advanced DTC and ATC xenografts [29]. A phase II clinical 
trial with gefitinib 250 mg.per day in 27 patients with different forms of thyroid cancers 
(PTC, FTC, ATC, MTC) failed to prove any significant result in terms of partial 
response rate [30]. 
FGFR 4 is over-expressed in advanced and metastatic thyroid cancer. Its inhibitor is PD 

17307 - NVP-AEE 788 a member of pyrazolopirimidine class inhibits tyrosine kinases coupled 
with both EGFR and VGFR with antiangiogenetic effects in experimental bone metastases of 
FTC [31]. 

Thalidomide is an antiangiogenic factor was used in a phase II clinical trial including 
follicular, insular carcinoma refractory to radioiodine and MTC with distant metastases. 800 
mg tolerated dose induced partial response in 18 % and stable disease in 32 % of cases with a 
median survival of 23.8 months for responders and 11 months for non-responders [32].  

 
3. Modulators of growth or apoptosis 
Apoptosis is the programmed cell death induced by internal and external stimuli.  
HSP 90 is a multichaperone protein complex that mediates maturation and stability of 

different proteins involved in tumorigenesis: RAF, Akt. Inhibition of HSP90 lead to 
degradation of these proteins and interruption of signal transduction that is essential for tumor 
progression. 
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HSP 90 inhibitors [2,22]: Geldamicin and its derivatives 17 AAG (Tanespimycin) and 
17 DMAG ( phase I/II clinical trials). 

Tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand TRIAL activates apoptosis by 
acting on its receptors TRIAL R1 and TRIAL R2 and caspase pathway. TRIAL-induced 
apoptosis is inhanced by cycloheximide and paclitaxel. Recombinant TRIAL induces apoptosis 
in xenografts models. TRM-1, a monoclonal antibody against TRIAL R1 with stimulating 
properties was not studied in preclinical trials [22]. 

Proteazome inhibitors - Bortezomib acts on ubiquity – proteasome system involved in 
cell survival and proliferation as proteasome inhibitor inducing apoptosis through activating 
intrinsic apoptotic pathway. It produces a light cytotoxic effect on anaplastic thyroid carcinoma 
cells, which is enhanced by TRIAL that activates the extrinsic apoptotic pathway [33]. 

Histone deacetylase inhibitors. Valproic acid usually used as an anticonvulsivant drug 
is a class 1 diacetylase inhibitor, activates in poorly differentiated thyroid cancer cell lines  the 
intrinsec apoptotic pathway involving caspase 3 and 9 and also activates cell growth arest in G1 
phase [17].  

Tiazolidindione and derivatives -PPARγ is considered a tumor suppressor factor. PAX8/ 
PPARγ fusion oncogene was seen in follicular carcinoma and supresses wild type PPARγ 
activity. Troglitazone and rosiglitazone, ligands for PPARγ induce apoptosis by increasing 
expression of c-myc in PTC cell lines [34] inhibit tumor cell growth and upragulate NIS mRNA 
in papillary and follicular cell lines [25]. 

High afinity PPARγ agonist RS5444 produces growth inhibition in anaplastic thyroid 
cancer cell lines. PPARγ agonists induce reversion of epidermal/mezenchymal transition which 
is critical for anaplastic transformation of differentiated thyroid cancer. They also increase 
cyclin-dependent apoptosis, increase cyclin-dependent kinase inhibitors P21 and P27, decrese 
BcL-x expression and decrease caspase 3 and caspase 7 activities.  

 
4. Cyclooxigenase 2 inhibitors 
Activation of COX 2 is over expressed in different malignancies including thyroid 

carcinoma. A phase II clinical trial with celocoxib failed to prove any results in advanced 
differentiated thyroid cancer [35]. Cyclooxygenase 2 inhibitors seem to be active in reversing 
chemoresistance of MTC cells [36]. 

 
5. Other therapies 
Demetilating agents. Reducing aberant metilation of gene promoters that inhibit gene 

expression and is associated with loss of NIS, failure of 131 I treatment and aggressive 
behavior of DTC may be achieved by 5 azo 21 deoxycytidine and sodium butirate, epigenetic 
modifying agents that act through to induce NIS expression (NIS mRNA) and iodine uptake in 
NIS – deficient thyroid cancer cells culture [37]. 

Gene therapy : viral vectors were used to introduce: NIS gene in order to restore iodine 
uptake in poorly differentiated or anaplastic thyroid carcinoma cells [15]; Wt (wild type) p53 
gene that is critical regulator of cell cycle progression by activation the cascade of events that  
lead to apoptosis [38]. 

Prodrug suicide gene therapy – cytoreduction gene therapy 
Thymidine kinase gene is introduced within the cells and placed under the control of 

thyroglobulin gene promoter that is expressed only in thyroid cells. Once activated thymidine 
kinase is able to react with Ganclyclovir resulting in DNA strand breaks and subsequent cell 
death [22,38,39]. 
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Treatment of advanced MTC 
MTC represent 5-10 % of thyroid cancers and occurs sporadic form in 70% of cases or 

is familial in 30 % of cases. Independently of the form the main event leading to its 
development is a germ line or somatic mutation or RET proto-oncogene that leads to auto-
activation of RET tyrosine kinase receptor [23]. Until now a successful surgical treatment is 
possible only in the first stage of the disease, when tumor size is less than 1cm [40].  

Successful treatment may be achieved only in the firs stage of the disease, with tumor 
size of less than 1cm. with surgical cure of 100%. Distant metastases may be present at 
diagnosis in 7-23% of patients. In most patients metastases occur later during evolution and 
impair quality of life [41]. 

Systemic chemotherapy reduces tumor size in 10% of cases and has no impact on 
survival. Chemotherapy in MTC is limited to patients with advanced or rapid progressive 
metastatic disease.  

Drugs investigated in clinical trials for MTC 
Doxorubicin alone or in association with cysplatin resulted in les than 20% tumor 

response. Same results have been reportd with fluorouracil, dacarbazine, streptozotocine, 
cyclophosphamide and vincristine. Somatostatin analoques andd interpheron have not proven 
efficacy [41]. 

Transarterial chemoembolisation of the hepatic artery with doxorubicin 50-70mg. per 
treatment for liver metastases is associated with regression of metastases in 42 % and 
stabilization in 42% of patients for 5-28 month [42]. Bone metastases may be treated by 
surgery, external radiation therapy, embolization or cementoplasty [41]. 

Immunotherapy - The aim of immunotherapy is to enhance the body immune response 
to specific antigens of thyroid cancer by vaccination with dendritic cells able to present these 
antigens or by trasfering immunostimulatory substances [40]. 

Vaccination with mature dendritic cells  
Dendritic cells are highly potent antigen presenting cells used for anticancer 

vaccination. They may be used in MTC patients not cured by surgery. Two studies quoted by 
Vezossi [40] showed radiological response (tumor reduction by 50% assessed by Xray) in 1/7 
and 4/10 patients, and biological response (reduction of CEA and calcitonin) in 3/7 and 7/10 
patients. Hormonal and radiological stabilization of the disease was noticed in 4/7 and 3/10 
patients. The treatment has a good tolerability. In another study granulocyte  
macrophage colony-stimulating factor and alpha interferon combating tumor- specific 
calcitonin were used [43]. 

Transfer of immunostimulatory substances 
Studies on murine models were performed by introducing IL2 or IL12 into MTC cells 

by adenoviral vectors [38]. 
Radioimmunotherapy 
Intense expression by MTC cells of CEA allowed the use of anti CEA antibodies 

labelled with 131I to target these cells. 9-30 treated patients were followed 12-121 months. 
Moderate regression (less than 50%) was noticed in 7-29 %, and stable tumor in 35-73%. 
Combined treatment with myelodepressant labeled anti-CEA antibodies coupled with 
autologous graft of hematopietic cells rezulted in reduction of tumor size in 10 of 12 treated 
patients (Chatal J, Juweid M, Kraeber-Bodere F, quoted by Vesozzi [40]). 

Targeted radiotherapy 
Medullary thyroid carcinoma cells may express somatostatin receptors. Yttrium labelled 

octreotide [(90) Y DOTA]-TOC was used in 39 patients with metastatic medullary thyroid 
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carcinoma in whom an activity of 12,6GBq was delivered, with a 29% response and prolonged 
survival [44]. 

Treatments targeting RET gene or protein 
Germ line RET mutation are found in 95% of hereditary MTC and 40-70 of sporadic 

MTC. Oncogenic activity of RET may be inhibited by: dominant negative RET mutants that 
will create a RET protein without oncogenic activity or tyrosine kinase inhibitors, inhibitors of 
RET protein-kinase or inhibition of tumorigenic patways upstream of tyrosine kinase [40]. 

Dominant negative RET mutants - Adenoviral vectors expressing dominant negative 
RET mutants have being used in some studies as gene therapy. Their use results in reduced 
quantity of RET protein at cell surface and the oncogenic capacity of RET [40].  

Thyrosine kinase inhibitors - Imatinib (Glivec) reduces tumor size in animal model but 
the concentration needed to induce clinical efects in humans seems to be too high. Recently 
transient stable disease have been reported with Imatinib 600 mg per day in 9 patients [45]. A 
phase II study combining tyrosine kinase inhibitor imatinib with chemothrapy (dacarbazine and 
capecitabine) is in way. Other tyrosine kinase inhibitors in preclinical and clinical trials are: 
vandatanib, sorafenib, motesamib and sunitinib. They act not only on RET protein kinase but 
also on other tyrosine kinases associated with VEGFR, EGFR, FGFR being a multitarget 
inhibitors [2,41]. Irinotecan a topoisomerase poison in association with tyrosine kinase inhibitor 
CEP-751 block in S phase MTC cells [46]. 

Use of suicide genes - The suicide gene system involves a combination of herpex 
simplex virus type thymidine kinase and ganciclovir. Physiologically, intracellular kinases will 
convert ganciclovir monophosphate in ganciclovir triphosphate wich in toxic for cells [38]. 

COX 1 and COX 2 inhibitors – indometacin could induce inhibition of tumor growth 
and calcitonin secretion in MTC cell lines [47].  

Radioiodine therapy following iodine symporter (NIS) gene expression - NIS may be 
transfected into MTC cells which will express the symporter and may be targeted by 
radioiodine [38,48]. 

 
CONCLUSIONS 
Differentiated thyroid cancers arising from follicular epithelium have an excellent 

prognosis as long as they are limited and may be treated with surgery and radioiodine. During 
evolution some initially differentiated thyroid cancer loses their ability to respond to 
radioiodine and this is the cases in which there are a few or none therapeutic options. 
Conventional chemotherapeutic agents have shown not significant activity in differentiated 
thyroid cancer and MTC. In the last years the new acquisitions regarding the genetics of thyroid 
tumors development allowed the use of new therapeutic agents targeting advanced thyroid 
carcinomas. Some of them are in preclinical trials and others inter into clinical trials. 
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INTRAARTERIAL CHEMOTHERAPY FOR HEPATIC METASTASIS FROM COLORECTAL 
CANCER (Abstract): The liver is a frequent site of metastatic colorectal disease. Over the past 20 years, 
improvements in systemic chemotherapy and surgical techniques have improved the survival of patients 
with hepatic metastases. Hepatic metastases derive most of their blood supply from the hepatic artery; 
therefore, for patients with hepatic metastases from colorectal cancer, hepatic arterial infusion (HAI) of 
chemotherapy may improve outcome. Methods We have a retrospective study, from january 1993 to 
decembre 2006, when, from 117 patients with hepatic metastasis, 9 cases with hepatic metastasis from 
colorectal cancer receive HAI and systemic chemotherapy. Results Reduction of the tumor size were 
observed in the HAI group at the 3- and 6-month follow-up assessments, in 8 cases. The mean diameter 
of hepatic metastasis were decreased from 40-60 mm to 20 mm. In one case no change observed. 
Conclusions HAI therapy associated with sistemic chemotherapy may improve outcome, but additional 
studies need to develop a multidisciplinary team approach that can design the best treatment plan for 
patients with liver metastases from colorectal cancer. 
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INTRODUCERE 
Cancerul  colorectal reprezintă în continuare una dintre localizările cele mai 

frecvente ale bolii neoplazice, fiind pe locul trei atât la femei cât şi la bărbaţi în 
incidenţa la 100000 de locuitori[1], cu 63000 decese anual în Statele Unite. Este în 
continuare o problemă majoră de sănătate şi necesită eforturi susţinute. Alături de 
leziunea primară, metastazele reprezintă un grup de probleme de mare dificultate. Mai 
mult de o treime dintre pacienţi vor dezvolta metastaze hepatice, iar dintre aceştia, la 
20% ficatul va fi singurul organ cu metastaze [2]. În cazul metastazelor hepatice 
rezecabile este cunoscută indicaţia chirurgicală, în timp ce metastazele hepatice 
nerezecabile sunt susceptibile unor multiple opţiuni terapeutice. Un important studiu 
realizat de White RR şi colab. la Memorial Sloan-Kettering Cancer Center a raportat că 
rata actuală de supravieţuire la doi ani într-un grup de 82 de pacienţi randomizaţi trataţi 
după rezecţie cu chimioterapie intraarterială combinată cu chimioterapie sistemică a fost 
de 86%, faţă de 72% într-un grup de 74 pacienţi trataţi doar prin chimioterapie 
sistemică(p=0,003). Rata de supravieţuire globală a fost de 72,2% la cei cu terapie 
combinată şi de 59,3% la cei cu monoterapie[3]. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Am efectuat un studiu retrospectiv care a cuprins pacienţii cu neoplasm 

colorectal trataţi în Clinica II Chirurgie Generală şi Oncologică, Sp. Municipal 
Timişoara, în perioada 1993-2003. În această perioadă au fost trataţi 347 de pacienţi, din 
care, 117 (33,71%) au prezentat metastaze hepatice, sincrone sau metacrone. 
Chimioterapia intraarterială s-a administrat la 9 pacienţi cu metastaze hepatice de 
origine colorectală nerezecabile (Tabel I). 

Nerezecabilitatea a fost definită pe baza următoarelor criterii: mai mult de şase 
metastaze sau mai mult de trei metastaze într-un lob; mai mult de 5 cm în diametru al 
cel puţin unei leziuni, atunci când numărul lor este de cel puţin 6 sau trei per lob; 
continuitatea cu cel puţin două vene hepatice, vena cavă inferioară sau hilul hepatic. 
Aceste criterii au valoare individuală şi independentă nefiind obligatorie asocierea lor. 
Toţi pacienţii la care s-a administrat chimioterapie intraarterială nu aveau tumori 
extrahepatice, anatomia arterială a fost propice procedurii, vena portă indemnă, iar la 
evaluarea clinico-biologică şi paraclinică nu exista nici un semn de infecţie. 

 
Tabel 1 

Pacienţi cu metastaze hepatice de origine colorectală, prechimioterapie 
 

Nr. 
caz Dimensiuni mm Localizare Număr metastaze 

1 40-55 Bilateral 4+3 
2 50-52 Bilateral 3+2 
3 60-63 Unilateral 5 
4 62-67 Bilateral 2+4 
5 51-62 Bilateral 4+3 
6 50-63 Bilateral 3+2 
7 50-58 Unilateral 6 
8 51-60 Unilateral 5 
9 53-56 Bilateral 4+3 
 
Administrarea s-a realizat prin sisteme port-a-cat de tip Braun, cu cateterul în 

artera gastroduodenală montat retrograd intraoperator. Disecţia arterei gastroduodenale 
s-a realizat în bursa omentală în care s-a pătruns prin ligamentul gastrocolic. 

Tehnic, după cateterizare s-a verificat fluxul de citostatic spre metastaze prin 
introducerea de colorant (albastru de metilen 1%) în cateter, cu colorarea vizibilă a 
tumorilor hepatice secundare. Toţi pacienţii au beneficiat de asociere chimioterapie 
intraarterială cu chimioterapie sistemică, tratamentul realizându-se în strânsă colaborare 
cu oncologul medical. Prima şedinţă de chimioterapie s-a administrat intraoperator. La 7 
dintre pacienţi a fost fezabilă rezecţia colorectală, doi dintre pacienţi beneficiind de 
montarea sistemului de chimioterapie intraarterială în artera hemoroidală superioară 
pentru leziune colorectală nerezecabilă, la aceştia administrându-se dublă chimioterapie 
intraarterială. Avantajul semnificativ constă în obţinerea unor concentraţii mult 
superioare la nivelul tumorilor, deoarece chimioterapicul se distribuie aproape exclusiv 
la nivelul acestora, în timp ce restul ţesutului hepatic nu este vizat de chimioterapia 
regională. 

 
REZULTATE 
Evaluarea preoperatorie imagistică a descoperit prezenţa metastazelor 

intraparenchimatoase hepatice la toţi pacienţii cu încadrarea prezumtivă în criteriile de 
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inoperabilitate încă din această etapă, prezumţie confirmată şi de explorarea 
intraoperatorie. Răspunsul la chimioterapie a fost luată în considerare pe baza aprecierii 
dimensiunilor în dinamică la intervale de 3 şi 6 luni prin măsurare ecografică.  

Chimioterapia s-a realizat cu 5-Fluorouracil şi acid folinic, în 6 serii de 5 zile pe 
lună cu pauze de 3 săptămâni. Evaluarea s-a realizat în programul de monitorizare 
oncologică utilizat pentru toţi pacienţii, studiul actual având, aşa cum am precizat, 
caracter retrospectiv. Pe baza mediei dimensiunilor pre şi post chimioterapie se poate 
încerca o analiză a responsivităţii leziunilor la chimioterapia pe cale intraarterială. 

 

 
Monitorizarea cazurilor s-a realizat prin urmărirea modificărilor în dimensiune 

la o lună, la 3 şi la 6 luni de la începerea tratamentului, prin ecografie. De la dimensiuni 
medii de 40-60 mm, ale metastazelor multiple situate într-un lob sau bilateral, la 8 
cazuri acestea au ajuns la 20-30 mm, al nouălea avînd dimensiuni nemodificate. 

Reducerea în dimensiuni a leziunilor este vizibilă şi chiar dacă nu este 
spectaculoasă ea este demnă de luat în seamă ca factor de prognostic în evoluţia 
neoplasmului colorectal (Fig.1).  

Acest lucru a fost evidenţiat şi de Rougier pe un lot de 81 pacienţi urmăriţi pe o 
durată medie de 54 de luni, cu supravieţuire la 2 ani de 23%, comparativ cu lotul martor 
de 82 pacienţi, care a primit doar chimioterapie sistemică şi la care supravieţuirea la 2 
ani a fost de 13% [4].  

În cursul chimioterapiei nu au apărut complicaţii biliare, cum ar fi cele descrise 
de Rougier, hepatita toxică şi scleroza biliară (colangita sclerozantă). Efectele adverse 
gastrointestinale au fost prezente la toţi pacienţii caracterizate prin greţuri, vărsături, 
diaree. Este necesară precizarea că, la indicaţia oncologului din echipă, s-a administrat 
şi chimioterapie sistemică. 

 
DISCUŢII 
Chimioterapia intraarterială se poate baza pe următoarele afirmaţii dovedite: 

1. Tumorile hepatice de peste 3 mm sunt irigate majoritar de sânge din artera 
hepatică şi nu de cel portal; 

2. În chimioterapia intraarterială, concentraţia medicaţiei este de 4 ori mai mare 
decât în chimioterapia sistemică; 
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3. Unele chimioterapice sunt complet îndepărtate după prima trecere prin ficat aşa 
că se reduc semnificativ efectele secundare cum ar fi greaţa, vărsăturile sau 
ulceraţiile bucale. Acest lucru permite utilizarea unor doze mai mari [5]. 
Opţiunea pentru această procedură aparţine Prof. Dr. T. Nicola, care a introdus-o 

intuind potenţialul deosebit prin caracteristicile specifice terapiei loco-regionale, cu 
eficienţă bună şi morbiditate redusă. Evitarea utilizării chimioterapiei intraarteriale ca 
procedeu oncologic unic a fost justificată de caracterul sistemic al bolii neoplazice, fiind 
necesară orientarea tratamentului şi către alte posibile localizări lezionale extrahepatice.  

Pentru biomodularea chimioterapicului (5-Fluorouracil) s-a folosit acid folinic, 
utilizat pe scară largă, cu potenţarea efectului citostatic [4,6,7]. Chimioterapia 
intraarterială intrahepatică are şi un potenţial de complicaţii şi dificultăţi întâlnite şi la 
alte proceduri; dar luarea lor în discuţie reprezintă obiectul unui alt studiu. 

 
CONCLUZII 
Chimioterapia intraarterială intrahepatică pentru metastaze hepatice ale 

cancerului colorectal reprezintă o opţiune demnă de luat în seamă în abordarea 
leziunilor nerezecabile. Această lucrare aduce date care, deşi sunt rezultatul studiului 
retrospectiv pe un lot redus de pacienţi, încurajează la realizarea unor studii mai 
puternice, prospective, randomizate care să furnizeze informaţii referitoare la eficienţa 
chimioterapiei intraarteriale.  
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POST-OPERATORII, COMPARATIV CU ANALGEZIA 

POSTOPERATORIE, LA PACIENŢII LA CARE S-A PRCATICAT 
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EFFICACY OF PRE-, INTRA- AND POST-OPERATIVE MULTIMODAL ANALGESIA 
COMPARED TO CLASSICAL POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT AFTER 
LAPAROSCOPIC CHOLECISTECTOMY (Abstract): Goal: Efficacy of  pre-, intra- and postoperative 
multimodal analgesia in the management of postoperative pain after elective laparoscopic colecistectomy 
compared to classical postoperative pain management. Material and method: The study included 96 
patients scheduled for elective laparoscopic colecistectomy under balanced general anesthesia. The 
patients were randomly divided into two groups: the study group (48 patients) received pre- and 
intraoperative multimodal analgesia, which included a COX-2 inhibitor (parecoxib) iv before induction of 
anesthesia, levobupivacaine infiltration before skin incision and intraperitoneal administration of a 
mixture of levobupivacaine and petidine at the beginning and at the end of the procedure. The control 
group (48 patients) had general anesthesia without any pre- or intraoperative nonopioid analgesic. The 
postoperative pain management was the same in both groups - opioid or nonopioid drugs according to 
pain score. Recorded data: cardio-vascular and respiratory parameters, pain scores (analogue visual scale) 
during rest and mobilization, incidence of postoperative nausea and vomiting (PONV), and postoperative 
consumption of analgetic and antiemetic drugs. Results: The mean pain score at rest in the study group 
was 2,67±1,21 compared to 4,21±1,38 in the control group. The mean pain score during mobilization was 
3,53±1,49 in the study group compared to 5,23±1,72 in the control group. Incidence of  PONV was lower 
in the study group. Conclusion: Pre- and intraoperative multimodal management of postoperative pain 
resulted in lower VAS pain scores at rest and during mobilization compared to classical postoperative 
pain treatment.  
 
KEY WORDS: MULTIMODAL ANALGESIA, LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY, VISUAL 
ANALOG SCALE. 
 
Corespondenţă: Dr. Eugen Tincu; Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, Str. Zorilor nr. 1, Moineşti, 
jud. Bacău; e-mail: eugentincu@yahoo.com* 
 
 

INTRODUCERE 
Scopul lucrării este de a analiza şi a evalua eficienţa administrării de substanţe 

analgetice şi anestezice din clase farmacologice diferite (analgezie multimodală), în 
managementul durerii acute postpoeratorii după colecistectomia laparoscopică şi 
consecinţele acestei terapii asupra evoluţiei postoperatorii în general, şi nu în ultimul 
rând, de a evalua gradul de satisfacţie al pacienţilor operaţi, comparativ cu metoda 
clasică de terapie a durerii postoperatorii, de administrare de analgetice la cerere [1,2]. 
 

                                                 
* received date: 10.03.2008 
accepted date: 31.03.2008 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
A fost realizat un studiu prospectiv, randomizat şi comparat, pentru a evalua 

eficienţa analgeziei multimodale. S-a constituit un grup de 96 pacienţi la care s-a 
practicat colecistectomie laparoscopică (CL), din care au fost create două loturi: lotul de 
studiu - la care s-a aplicat o schemă de analgezie multimodală - 48 pacienţi (lotul 
MAM) şi respectiv, lotul martor - cu analgezie la cerere - 48 pacienţi (lotul AC). 

La toţi pacienţii, intervenţia chirurgicală s-a efectuat cu anestezie generală pe 
pivot volatil - sevofluran - la care agentul de inducţie a fost propofolul. Preoperator, a 
fost efectuat examenul preanestezic complet cu informarea şi obţinerea 
consimţământului de protocol operator şi anestezic. Pacienţii au fost în grupa de risc 
anestezic ASA I şi II. 

Criteriile de excludere au fost: lipsa de receptivitate a echipei chirurgicale în 
efectuarea managementului analgetic multimodal, invocând de cele mai multe ori 
timpul; afecţiuni asociate din punct de vedere chirurgical (tumori hepatice solide, 
chistice); pacienţii din grupele de risc ASA III şi IV. 

La toţi pacienţii lotului MAM s-a administrat intraperitoneal amestecul de 
substanţe anestezice/analgetice de către chirurg, la începutul şi la sfârşitul intervenţiei 
laparoscopice, la nivelul spaţiului subfrenic drept şi patului colecistic. 

Managementul anestezic şi chirurgical a fost acelaşi la toţi cei 96 pacienţi; 
premedicaţia s-a efectuat cu 45-60 minute înaintea începerii operaţiei, inducţia s-a 
realizat cu cu fentanyl, diprivan, atracurium şi menţinerea, cu pivot volatil sevofluran.  

Pacienţii au fost ventilaţi mecanic în volum, cu oxigen 100%, menţinându-se un 
nivel de CO2 expirat între 35-45 mmHg. Administrarea de fluide perianstezic s-a făcut 
imediat după abordul venos, cantitatea variind între 750 şi 1000 mL; soluţiile utilizate 
obişnuit, au fost cele cristaloide. 

Imediat după intubaţie, s-a plasat la pacienţii din ambele loturi, o sondă nazo-
gastrică pentru evacuarea stomacului de conţinutul lichidian şi aer, poziţionarea sondei 
în stomac făcându-se sub control laparoscopic. Sonda nazo-gastrică s-a suprimat de cele 
mai multe ori la sfârşitul intervenţiei sau în seara operaţiei. 

Intraoperator, abdomenul a fost insuflat cu CO2 cu o presiune de insuflaţie 
cuprinsă între 10 şi 12, maxim 14 mmHg, în medie sub 12 mmHg. Toţi pacienţii au fost 
treziţi pe masa de operaţie. 

Evoluţia intraoperatorie a parametrilor hemodinamici (TA, AV, ECG) şi 
respiratori (SpO2, Et CO2) a fost monitorizată permanent, în timp real, cu monitorul  
Cardiocap 5 al aparatului de anestezie GE, Datex-Ohmeda, S/5 Aespire.  

Postoperator, la pacienţii din ambele loturi, analgezia s-a efectuat la cerere, cu 
un analgetic major-opioid, de regulă petidina sau cu un analgetic neopioid, obişnuit 
paracetamol 1 g i.v. sau metamizol 1 g i.v. lent, diluat, administrat în funcţie de 
intensitatea dureroasă relatată de pacient, apreciată cantitativ pe Scala Vizuală Analogă 
(SVA). 

La pacienţii din lotul MAM s-a aplicat o schemă de analgezie multimodală care 
a constat în administrarea i.v. a unui antiinflamator nesterioidian selectiv COX2 
(parecoxib sodic 40 mg) anterior inducţiei, urmată de infiltrarea de levobupivacaină 
0,25% la nivelul plasării fiecărui trocar, preincizional, urmat apoi de instilarea 
intraperitoneală de anestezic local potenţat de opioid (40mL levobupivacaină 0,25% şi 
50 mg petidină 1mL) interhepatodiafragmatic şi zona infundibulo-cistică sub control 
laparoscopic, de către chirurg, de regulă în două etape: jumătate din volumul calculat s-
a administrat imediat după constituirea pneumoperitoneului, iar cealaltă jumătate la 
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sfârşitul operaţiei, înainte de retragerea trocarelor şi de scoaterea CO2-ului 
intraperitoneal. 

Infiltrarea preincizională de anestezic local a fost efectuată de chirurg la nivelul 
locului de plasare-poziţionare al fiecărui trocar şi a constat în administrarea a câte 5 mL 
de levobupivacaină 0,25% la nivelul tegumentului, fasciei, muşchiului şi respectiv, 
spaţiului preperitoneal folosind în total 20 mL. Anestezicul local administrat 
intraperitoneal fost de fapt un „amestec anestezic”, format din 100 mg levobupivacaină 
0,25% (40 mL) şi 50 mg petidină (1 mL) într-un volum de 41 mL, administrat 
intraperitoneal de către chirurg. 

În postoperator, la ambele loturi s-a aplicat metoda clasică de analgezie la cerere 
în funcţie de intensitatea durerii abdominale şi în umeri (durere apreciată pe SVA) prin 
administrarea unui bolus analgetic de 2 mL din “amestecul  litic” alcătuit din: petidină 
100 mg, clorpromazin 25 mg (neuroleptic şi α-blocant), metoprolol 5 mg (β-blocant 
cardio-selectiv) şi ser fiziologic până la 20 mL. 
 

Tabel I 
Scala Vizuală Analogă (SVA)n– indicarea de către pacient pe rigla de la 0 la 10, punctul care 

corespunde cel mai bine durerii resimţite. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Durere 
absentă          Durere 

insuportabilă 
 

 
Tabelul II 

 Datele demografice ale pacienţilor luati in studiu 
 

 Lotul MAM 
(N = 48) 

Lotul AC 
(N = 48) p 

Vârsta (ani) 46,40 ± 14,9 41,52 ± 12,2 N.S. 

Greutatea (kg.) 78,65 ± 15,6 82,00 ± 15,4 N.S. 

Sexul (F/B) 34 / 14 36 / 12 N.S. 

ASA (I / II) 28 / 20 30 / 18 N.S. 

Durata operaţiei (min) 29,5 ± 7,3 26,2 ± 7,0 N.S. 
 

Evaluarea intensităţii durerii postoperatorii s-a efectuat la ambele loturi atât în 
repaus - static cât şi la mobilizare uşoară - dinamic, iniţial la 4 ore, apoi la 8, 12 şi 24 
ore. Aprecierea durerii postoperatorii a fost realizată sub forma scorurilor pentru durere 
pe Scala Vizuală Analogă (SVA). SVA este practic cea mai folosită metodă de apreciere 
a durerii postoperatorii, fiind şi cea mai sensibilă: pacientul indică pe o rigla orizontală 
imaginară notată de la 0 la 10 cm, poziţia corespunzătoare intensităţii dureroase pe care 
o resimte: 0 = absenţa durerii; 10 = durere insuportabilă (Tabelul I). 

La durere mai mare de 6–7 puncte pe SVA, pacienţilor li s-a administrat opioid - 
petidină 1 mg/kg i.m. La durere între 3 şi 6 puncte – „amestec litic” 2 mL i.v. ± 
perfalgan 1 g i.v., la cerere, intervalul mediu fiind de 4 ore. La o durere inferioară celei 
de 3 puncte s-a administrat metamizol 1 g i.v. – diluat.  
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Rezultatele au fost exprimate ca medie ± deviaţie standard. Prelucrarea statistică  
a datelor s-a făcut cu testul chi pătrat  (p<0,05 semnificativ statistic), având un interval 
de încredere (CI) = 95%. 

 
REZULTATE 
Cele două loturi studiate au fost relativ omogene, fără diferenţe semnificative în 

privinţa datelor demografice (sexul, vârsta, greutatea şi riscul anestezic) şi a tehnicii 
anestezice precum şi a duratei colecistectomiei laparoscopice (Tabelul II). 

În ceea ce priveşte tehnica anestezică nu au existat diferenţe semnificative 
statistic privind cantitatea de fentanyl administarată intraoperator (0,55±0,25 mg la  
lotul MAM şi 0,55±0,10 mg la lotul AC), iar valorile medii perioperatorii ale tensiunii 
arteriale sistolice (TASm) şi ale alurii ventriculare (AV) au fost similare la pacienţii din 
cele două loturi (Tabelul III). 
 

Tabelul III 
Status hemodinamic perioperator (preoperator, intra şi postoperator la trezire) la cele două loturi 

 

 Lotul MAM Lotul AC 

Preoperator 110,25 ± 10,55 111,61 ± 13,25 

Intraoperator (30’) 95,25 ± 12,05 85,72 ± 15,05 TASm 

La trezire 100,25 ± 25,55 110 ± 22,52 

Preoperator 88,4 ± 16,5 85,80 ± 22,5 

Intraoperator (30’) 70,08 ± 82,75 75,75 ± 11,5 AV 

La trezire 80,25 ± 15,59 78,45 ± 17,3 
 

Tabelul IV 
Evoluţia scorurilor de durere la loturile examinate  

 

Momentul 
determinării Lotul MAM Lotul AC 

 S.V.A. 
static 

S.V.A. 
dinamic 

S.V.A. 
static 

S.V.A. 
dinamic 

4 ore 2,31±1,11 3,29±1,28 3,70±1,35 5,14±1,63 

8 ore 3,22±1,20 4,37±1,34 4,95±1,41 6,25±1,52 

12 ore 2,97±1,26 3,85±1,47 4,60±1,25 5,68±1,47 

24 ore 2,16±0,93 2,42±1,33 3,58±1,02 3,85±1,32 
 

Analiza eficienţei analgeziei postoperatorii 
La lotul MAM s-a constatat o bună analgezie postoperatorie cu un scor mediu de 

durere mic în condiţii de repaus la pat (static) şi la mobilizare moderată (dinamic) 
scoruri sintetizate în Tabelul IV pe parcursul primelor 24 ore. Numai 3 (6,25%) pacienţi 
au prezentat la primele evaluări, la 4 ore, 8 ore şi 12 ore valori cu câte 2,02 peste media 
lotului. 

Determinarea scorului durerii la lotul martor (AC) la 4 ore postoperator, a 
evidenţiat valori de 3,70±1,35 în condiţii statice şi de 5,14±1,63 în condiţii dinamice, 
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valori medii ale scorului durerii aproape duble faţă de lotul cu analgezie multimodală - 
Tabelul IV. În acest lot un număr de 10 pacienţi (20,83%) au descris durere de 
intensitate medie în condiţii de repaus scor SAV 4,95±1,41 solicitând suplimentarea 
analgeziei care s-a făcut conform protocolului cu analgetic major. Administrarea i.v. a 
unui eşantion analgetic din „amestecul litic” a potenţat administrarea paracetamolului de 
1 g administrat i.v. determinând reducerea scorului SVA de la 2,97±0,93 la 2,05+0,78. 

Restul de 38 de pacienţi au prezentat un scor al durerii la mobilizare, sugestiv 
pentru durere intensă de 5,68±1,47. La aceştia o analgezie satisfăcătoare s-a obţinut prin 
administrarea unui analgetic opioid, i.v., i.m. (petidina), sau s.c. (morfina). 
 

 
Următoarele două evaluări la 4 ore interval au evidenţiat persistenţa unui scor al 

durerii sensibil egal cu cel înregistrat la prima determinare atât în repaus cât şi la 
mobilizare, care a impus continuarea suplimentării cu analgetice în funcţie de 
intensitatea durerii. Reducerea semnificativă a scorului durerii s-a înregistrat la 12-15 
ore postoperator. În condiţii de repaus doar 5 pacienţi (10,41%) mai solicită 
suplimentarea analgeziei, administrarea i.v. a unui analgetic moderat de tipul 
metamizolului – fiind suficientă. 

La mobilizare, în ambele loturi, scorurile de durere s-au menţinut mai crescute în 
primele 12 ore: la lotul MAM SVA a fost de 3,85±1,47 şi respectiv 5,68±1,47 în lotul 

0
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7

4 ore 8 ore 12 ore 24 ore

Lotul de studiu (S) Lotul martor (M)

Fig. 1 Evoluţia SVA static la cele două loturi 
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Lotul de studiu (S) Lotul martor (M)
Fig. 2 Evoluţia SVA dinamic la cele două loturi 
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AC, 38 pacienţi solicitând administrare de analgetice majore. În toate cazurile a fost 
suficientă administrarea i.v. de amestec litic – 2 mL., scorul durerii ajungând la 
3,58±1,02. 

Şi după 24 ore postoperator se constată creşterea scorului durerii la mişcare, 15 
pacienţi (31,25%) solicitând administrarea de analgetice modeste. Administrarea 
analgeticelor a putut fi întreruptă la 48 ore postoperator, când s-a obţinut o reducere 
semnificativă atât a scorului la durere static cât şi dinamic. 

Pentru creşterea gradului de satisfacţie al pacientului după 48 ore, am 
recomandat continuarea tratamentului analgetic per os (întrucât tranzitul intestinal a fost 
reluat), folosind o asociere dintre un opioid modest (codeina) cu un AINS / paracetamol 
timp de încă 24-48 ore, până la externare. Codeina este activă prin metaboliţi – 
norcodeina - care este la rândul ei metabolizată ultrarapid în morfină, sub acţiunea 
enzimelor polimorfe ale alelelor citocromului P450.  

Schemele de analgezie aplicate pacienţilor au influenţat calitatea evoluţiei 
postoperatorii (Tabelul V). 
 

Tabelul V  
Influenţa schemelor de analgezie asupra evoluţiei postoperatorii 

 

 MAM AC p 

Interval până la mobilizarea moderată (ore) 8,30 ±1,45 16,45±9,30 0,03 
Incidenţa greţurilor şi vărsăturilor 

postoperatorii (nr. cazuri) 10 35 0,003

Reluarea tranzitului pentru gaze (ore) 15,50±4,21 36,64±10,54 0,05 
 

Tabelul VI 
Influenţa modalităţilor de analgezie asupra duratei de staţionare a pacienţilor în T.I. şi secţia de 

chirurgie, până la externarea din spital 
 

 Lotul MAM Lotul AC p 
Intervalul până la externarea din  

recovery room (ore) 20,2±1,8 33,6±10,53 0,01

Intervalul până la externarea din spital (zile) 4,32±1,02 8,67±4,32 0,05
 

Astfel, la lotul MAM la care s-a practicat o analgezie multimodală, absenţa 
durerii a permis mobilizarea activă moderată, precoce a tuturor pacienţilor întru–un 
interval de până la 8,30±1,45 ore. Comparativ, la lotul martor (AC), mobilizarea activă 
a fost posibilă doar la 16,45±9,30 ore postoperator. Diferenţe semnificative s-au 
înregistrat în incidenţa greţurilor şi vărsăturilor postoperatorii precum şi a momentului 
reluării tranzitului intestinal. 

Nu am constat morbiditate postoperatorie de cauză chirurgicală, în ambele loturi. 
Timpul până la externarea din recovery room şi durata spitalizării au fost 

semnificativ mai scurte la lotul MAM, comparativ cu lotul martor (Tabelul VI). 
Un alt parametru urmărit a fost confortul fizic şi psiho-emoţional al pacienţilor 

exprimat prin gradul de satisfacţie postoperator. Din totalul de 48 de pacienţi ai lotului 
MAM, 62,5% (N=30), au acordat calificativul de „bun”, în timp ce pentru 5 pacienţi 
(10,41%) calificativul a fost „satisfăcător”. La lotul martor (AC) satisfacţia 
postoperatorie nu a fost relatată ca „bună” de nici unul dintre pacienţi (un număr de 39 
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de pacienţi au acordat calificativul satisfăcător (81,25%) în timp ce 4 pacienţi au 
apreciat confortul drept „nesatisfăcător” - 8,33%) (Tabelul VII). 

 
DISCUŢII 
Deşi chirurgia laparoscopică este mai puţin algogenă comparativ cu chirurgia  

clasică, durerea postoperatorie din primele 24 ore, în special cea abdominală difuză dar 
şi cea iradiată în umeri, este destul de intensă şi frecventă pentru a justifica interesul 
pentru multiplele modalităţi de analgezie perioperatorie [3,4]. Mecanismele apariţiei şi 
transmiterii durerii postoperatorii din chirurgia laparoscopică sunt insuficient precizate. 
Odată cu înţelegerea tot mai bună a complexităţii mecanismului de producere a durerii 
şi a căilor de transmitere a stimulilor nociceptivi se încearcă noi scheme şi metode de 
analgezie postoperatorie [5]. 

 
Tabelul VII  

Evoluţia postoperatorie la pacienţii din cele două loturi 
 

Evoluţie postoperatorie Lotul MAM Lotul AC 

Mobilizare moderată ( ore ) 8,0 ±1,3 20,5±9,5 

Greţuri/vărsături Postoperatorii (nr.) 3 36 

Reluare tranzit (ore) 15,50±4,21 36,64±10,57 

Modalitate reluare tranzit   
 Spontan 
 Supozitor 
 Clismă 

43 
5 
0 

35 
11 
2 

Morbiditate chirurgicală 0 0 

Satisfacţie postoperatorie   
 Bun 
 Satisfăcător 
 Nesatisfăcător 

30 (62,5%) 
15 (31,25%) 
5 (10,41%) 

5 (10,41%) 
39 (81,25%) 
4 (8,33%) 

 
Administrarea de anestezice locale intraabdominal (în asociere cu opioide pentru 

a potenţa acţiunea lor) se înscrie, alături de infiltrarea plăgilor operatorii, printre 
metodele analgetice utilizate şi în chirurgia laparoscopică a abdomenului superior sau 
din sfera genitală [6]. 

Mecanismul exact de producere a durerii în acest context nu este cunoscut în 
totalitate, fiind enunţate mai multe supoziţii. Unii autori consideră că mecanismele 
fiziopatologice posibile ar fi scăderea pH-ului de către CO2-ul insuflat şi care ar produce 
o inflamaţie a peritoneului la care s-ar adăuga tracţionarea capsulei şi a ligamentelor 
hepatice în timpul pneumoperitoneului şi iritarea terminaţiilor nervului frenic. Nervul 
frenic este nervul motor al diafragmului dar conţine şi fibre sensitive. Şi acest aspect 
poate explica lipsa unui consens asupra locului exact în care este bine să se facă 
pulverizarea volumului de anestezic local, precum şi a concentraţiei soluţiilor utilizate. 
Concentraţiile mai scăzute de anestezic local într-un volum mai mare, asigură un 
gradient scăzut de substanţă anestezică la nivelul terminaţiilor locale ale nervului frenic, 
blocând selectiv fibrele senzitive, subţiri ale fibrelor C şi Aδ şi mai puţin pe cele 
motorii, mai groase [7].  
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În colecistectomiile laparoscopice instilarea intraperitoneală de anestezice se 
poate face la nivelul patului vezical, cavitatea peritoneală sau spaţiul 
interhepatodiafragmatic drept. Acesta din urmă a fost utilizat şi de noi în lucrarea de 
faţă. 

Decizia de a utiliza un anestezic local pentru a reduce durerea postoperatorie se 
bazează pe proprietatea acestuia de a bloca transmiterea stimulului dureros prin fibrele 
nervului frenic. Anestezicul local folosit a fost stereoizomerul L al bupivacainei – 
levobupivacaină (chirocaina) care are faţă de bupivacaină (amestec racemic de 
stereoizomeri L si D) un profil farmaceutic şi farmacodinamic mai sigur, cu toxicitate 
neuro şi cardiovasculară mult mai redusă, adică cu un un profil de siguranţă mare şi 
foarte bun (stereoizomerul D - responsabil de toxicitate) [8,9]. 

Mecanismul de acţiune constă în interacţiunea levobupivacainei cu canalele de 
Na+, K+, Ca++, determinând blocarea selectivă a acestor canale, practic, împiedicând 
depolarizarea membranei celulelor nervoase şi determinând imposibilitatea transmiterii 
influxului nervos. Se obţine un blocaj al impulsurilor nervoase. Levobupivacaina se 
leagă de receptori specifici de Na+ (menţin canalele de sodiu inactive, în poziţie închis) 
obstruând porul extern al canalelor de Na+ [10]. Rezultă imposibilitatea propagării 
impulsului nervos, ca urmare a neatingerii pragului potenţialului de acţiune. 

În elaborarea protocolului de analgezie multimodală utilizat, s-a ţinut cont de 
datele existente în literatură [6,11]: durerea postoperatorie în colecistectomia 
laparoscopică este de intensitate medie – gradul I-II, mai rar III după clasificarea 
O.M.S. a intensităţii durerii; am adoptat şi adaptat conceptul modern al asocierii 
substanţelor anestezice, analgetice şi antiinflamatoare din clase diferite în terapia durerii 
postoperatorii în aşa numita analgezie multi- sau poli-modală concept fundamentat pe 
urmatoarele aspecte: tratamentul durerii postoperatorii este mai eficient în condiţiile 
interceptării mai multor etape ale procesului nocicepţiei, asocierea mai multor clase de 
substanţe analgetice care acţionează sinergic sau potenţat permit utilizarea unor doze 
mai mici din fiecare substanţă, reducând semnificativ efectele secundare nedorite ale 
fiecăruia dintre tipurile de substanţe analgetice administrate. 

În studiul de faţă, pentru realizarea analgeziei postoperatorii multimodale am 
asociat un AINS ultraselectiv COX-2 i.v. şi un anestezic local, instilat intraperitoneal, 
ambele substanţe potentaţe de o mică doză de opioid (petidina). Dintre AINS selective, 
am folosit parecoxib sodic 40 mg i.v. (dynastat). Am optat pentru acest preparat 
ultraselectiv COX-2 administrat i.v. nu numai ca atitudine în realizarea unei analgezii 
preemptive pentru a reduce sinteza şi eliberarea prostaglandinelor ca mediatori endogeni 
ai inflamaţiei eliberaţi la locul injuriei chirurgicale, ci şi pentru acţiunea analgetică 
intrinsecă desprinsă din modul intim de acţiune al substanţei [12]. 

Mecanismul de acţiune al antiinflamatoarelor este legat, în general, de inhibiţia 
ciclooxigenazei, enzimă care converteşte arahidonatul într-o varietate de prostanoizi 
incluzând prostaglandinele şi tromboxanul [13]. 

Există două izoforme ale ciclooxigenazei, COX-1 şi COX-2. COX-1 este 
prezentă constitutiv în majoritatea ţesuturilor şi joacă un rol important în funcţia 
plachetară şi în protecţia mucoasei gastrice. Acţiunea izoenzimei COX-2 este redusă şi 
nedetectabilă în marea majoritate a ţesuturilor. Totuşi această acţiune a COX-2 poate fi 
indusă în majoritatea tipurilor de celule incluzând site-urile inflamaţiei ca răspuns la 
stimulii proinflamatori precum IL-1b si TNFα. Suprareglarea acţiunii COX-2 ca răspuns 
la stimulii inflamatori conduce la creşterea prostaglandinelor care mediază inflamaţia, 
febra şi durerea. La creşterea activării site-urilor inflamatorii periferice se adaugă 
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inducerea acţiunii COX-2 în neuronii senzitivi de la nivelul SNC ca răspuns la stimulii 
inflamaţiei. Astfel, COX-2 are atât rol periferic dar şi un rol central în mecanismele 
inflamatorii ale durerii. Preparatul folosit de noi în managementul analgetic multimodal 
face parte din categoria inhibitorilor extrem de selectivi de COX-2, care pe lângă 
calităţile antiinflamatoarelor convenţionale oferă şi alte avantaje şi anume un profil de 
siguranţă îmbunătăţit, durată de acţiune prelungită 12-24 ore, penetrare crescută la 
nivelul SNC şi LCR, efecte de economisire a opioizilor cu ameliorarea eficientă a 
durerii acute postoperatorii [14].  

La pacienţii chirurgicali sunt absente efectele negative pe mucoasa 
gastrointestinală şi pe funcţia plachetară - risc de sângerare scăzut la pacientul operat.  

Parecoxib sodium este prodrogul hidrosolubil injectabil al noului inhibitor 
selectiv de COX-2, valdecoxib care are o structură cu 3 inele benzenice si o grupare 
sulfonamidic care facilitează legarea în buzunarul lateral al domeniului catalitic al 
COX-2. Parecoxib, atinge vârful concentraţiei plasmatice la 2,30 min după 
administrarea intravenoasă şi este rapid hidrolizat în forma sa activă valdecoxib, iar 
concentraţia plasmatică maximă este atinsă după 30-60 min. Lipsa de efecte pe funcţia 
plachetară reprezintă un mare beneficiu pentru pacienţii chirurgicali cu risc de 
complicaţii hemoragice şi deci poate fi administrat perioperator, fără riscul creşterii 
sângerării. Administrarea pre şi intraoperatorie de parecoxib ca inhibitor selectiv de 
COX-2, acordă suficient timp pentru instalarea analgeziei prin inhibiţia COX-2, înainte 
ca efectele anesteziei să dispară [15].  

Pentru a ne da seama de potenţa analgetică a parecoxibului administrat i.v. este 
suficient a aminti că o doză unică de parecoxib sodium de 40 mg. a fost mai eficientă în 
tratamentul durerii postoperatorii decât o doză unică de 4 mg i.v. de morfină în chirurgia 
laparoscopică, aşa cum s-a demonstrat în unele studii, prin gradul mai mare de 
ameliorare a durerii şi o durată mai lungă de acţiune [16].Administrarea s-a făcut i.v. 
anterior inducţiei, nu numai în ideea analgeziei profilactice propriu-zise, (preemptive 
analgezia) ci şi în scop protector, conform datelor recente privind unele din 
mecanismele nocicepţiei în contextul durerii postoperatorii. 

Este demonstrată sinteza şi eliberarea de prostaglandine sub acţiunea stimulului 
nociceptiv chirurgical, respectiv, distrucţia tisulară operatorie. 

Cantitatea de prostaglandine sintetizate şi eliberate este direct proporţională cu 
amploarea acestei distrucţii [17]. 

Prostaglandinele intervin în dezvoltarea procesului inflamator care însoţeşte 
prezenţa stimulului dureros contribuind la apariţia fenomenelor de hipersensibilizare 
primară ceea ce ar putea explica componenta inflamatorie a durerii postoperatorii. În 
plus se pare că prostaglandinele îşi exercită acţiunea şi la nivelul mecanismelor 
complexe de procesare modulară a informaţiei nociceptive care au loc în neuronii II-
deutoneuronii din cornul posterior a măduvei spinării, în urma cărora apare fenomenul 
de sensibilizare centrală respectiv – hipersensibilizarea secundară. 

Hipersensibilizarea primară (periferic-inflamatorie) şi cea secundară (centrală - 
medulară) sunt considerate ca fiind baza neuro-fiziologică şi neuro-biochimică a durerii 
postoperatorii [18]. 

Am considerat justificată administrarea de antiinflamator anterior intervenţiei 
chirurgicale, în ideea reducerii sintezei şi eliberării de prostaglandine sub acţiunea 
stimulului nociceptiv operator, ştiut fiind faptul că antiinflamatoarele nu interferă cu 
acţiunea prostaglandinelor deja eliberate. În prezenţa antiinflamatoarelor circulante, 
oprim sinteza şi eliberarea prostaglandinelor în timpul actului chirurgical diminuând în 
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consecinţă şi fenomenele de hipersensibilizare primară şi secundară, prin aceasta 
reducând implicit şi intensitatea durerii acute postoperatorii [19]. 

Alte modalităţi de producere a durerii postoperatorii în colecistectomia 
laparoscopică: iritaţia peritoneului parietal prin distensia produsă de insuflaţia gazoasă, 
eventuala exuflaţie incompletă „pneumoperitoneu restant”de la sfârşitul operaţiei, 
stimularea directă şi indirectă prin scăderea pH-ului sub acţiunea CO2 a terminaţiilor 
nervoase libere de la nivel peritoneal. Aceste terminaţii aparţin fibrelor nervoase de tip 
C si A δ care constituie nociceptorii polimodali şi care nu au o densitate semnificativă în 
peritoneul parietal. 

În cazul colecistectomiei laparoscopice iritaţia nociceptivă interesează 
predominant receptorii polimodali de la nivelul peritoneului parietal diafragmatic ce ar 
explica cel puţin parţial durerea reziduală postoperatorie reflectată in umărul drept. 
Anestezicul local instilat intraperitoneal acţionează asupra terminaţiilor nervoase libere 
blocând procesele de transducţie şi transmisie ale informaţiei nociceptive spre centru 
respectiv spre cornul medular posterior.  

În studiu am utilizat levobupivacaină (chirocaina - 40 mL, 0,25%) administrarea 
realizându-se sub controlul vizual laparoscopic de către chirurg, anterior şi după 
terminarea intervenţiei chirurgicale, similar cu datele din literatură [20].  

Evaluarea intensităţii durerii s-a realizat cu ajutorul scalei SVA, scala cea mai 
utilizată în acest scop. SVA este apreciată ca fiind destul de fidelă, reproductibilă şi uşor 
de utilizat, cu toate că durerea postoperatorie are şi o importantă componentă subiectivă 
[20].  

 
CONCLUZII 
Evoluţia postoperatorie a pacienţilor colecistectomizaţi laparoscopic, cu 

analgezie multimodală, este evident mai bună decât a pacienţilor cu analgezie clasică, 
postoperatorie, determinând reducerea complicaţiilor generate de imobilizarea 
prelungită, reducerea duratei ileusului postoperator şi scăderea incidenţei greţurilor şi 
vărsăturilor postoperatorii.  

Aceste aspecte contribuie la ameliorarea netă a evoluţiei postoperatorii la 
pacienţii cu colecistectomie laparoscopică, la creşterea gradului de satisfacţie al 
pacientului şi, nu în ultimul rând, la scăderea globală a costurilor pacientului 
chirurgical. Terapia modernă a durerii postoperatorii poate fi inclusă în aşa numitul fast 
track rehabilitation, alături de alimentaţia enterală şi mobilizarea precoce, strategie care 
contribuie esenţial la ameliorarea evoluţiei postoperatorii. 
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JEJUNUM FREE FLAP AS A SURGICAL SOLUTION IN A PARTIAL ILEOCOLIC 
TRANSPLANT NECROSIS (Abstract): Among the postoperative complications in esophageal surgery, 
the partial or total substitut necrosis is one of the most challenging and frightening to life complication. 
The causes which ultimately lead to a partial or total substitut necrosis are multiple such as anastomotic 
tension, superior thoracal inlet compressions etc. Jejunum free flap is known in surgical literature as a 
viable method of reconstruction after extensive cervical cancer resections. We present a clinical case 
where this method was used for reconstruction after a partial esophageal substitut necrosis. 
 
KEY WORDS: JEJUNUM FREE FLAP, PARTIAL TRANSPLANT NECROSIS, VASCULAR 
ANASTOMOSIS. 
 
Corespondenţă: Dr. Neagoe Radu; e-mail:dr.neagoeradu@yahoo.com* 
 

 
INTRODUCERE 
Necroza parţială sau totală a substitutelor esofagiene reprezintă o complicaţie 

redutabilă a chirurgiei esofagiene, cu repercusiuni dramatice asupra evoluţiei 
postoperatorii, încărcând morbiditatea şi mortalitatea şi prelungind spitalizarea după 
aceste intervenţii chirurgicale [1-3]. 

Cauzele necrozelor de transplant sunt diverse, de-a lungul timpului discutându-
se despre tensiunea în anastomoze, compresiunea extrinsecă la nivelul inelului toracic 
superior,lipsa mezoteliului la nivel cervical [2] etc. 

Transplantul liber jejunal, cunoscut în literatură ca metodă chirurgicală de 
reconstrucţie după rezecţii hipo-faringo-laringiene circumferenţiale [1], poate reprezenta 
o soluţie şi pentru rezolvarea chirurgicală a necrozelor parţiale de grefon gastric sau 
ileo-colic. 

 
PREZENTARE DE CAZ 
Prezentăm cazul pacientei SM, în vârstă de 34 de ani, care a fost internată în 

serviciul nostru pentru tratamentul chirurgical al unei stenoze postcaustice. După o 
pregătire preoperatorie ce a inclus şi practicarea unei gastrostomii de alimentaţie, s-a 
efectuat un by-pass ileocolic. Evoluţia postoperatorie a fost grevată de apariţia unei 
necroze parţiale de transplant ileocolic, pacienta dezvoltând o stare septică severă, cu 
mediastinită şi pleurezie dreaptă, pentru care s-a reintervenit şi s-a practicat desfiinţarea 
anastomozei cervicale ileo-esofagiene, esofagostomie cervicală, rezecţia capătului 
necrozat al transplantului ileocolic cu aducerea extremităţii viabile într-o stomie 
presternală, alături de lavajul-drenajul multiplu al mediastinului şi cavităţii pleurale. 

                                                 
* received date: 6.01.2008 
accepted date: 15.03.2008 
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Acest tratament chirurgical agresiv, coroborat cu o terapie intensivă susţinută a reuşit 
stăpânirea fenomenelor septice, reluarea alimentaţiei enterale şi vindecarea plăgilor 
chirurgicale. 

După aproximativ trei luni s-a tentat reconstrucţia digestivă utilizând un lambou 
miocutanat tubulizat, dar şi această metodă s-a soldat cu un eşec. Bazaţi pe anumite 
studii experimentale anterioare, s-a decis reluarea tentativei de restabilire a continuităţii 
digestive printr-un transfer liber jeujunal. Intervenţia s-a realizat prin colaborarea a două 
echipe: o primă echipă ce a pregătit esofagul cervical pentru anastomoză şi ulterior a 
efectuat laparotomia prelevând ansa jejunală şi o a doua echipă de chirurgi vasculari 
care a efectuat timpul vascular al intervenţiei. 

 

 
Operaţia a început cu disecţia cervicală, preparând bonturile esofagian şi colic 

pentru anastomoză. În momentul în care s-a trecut la laparotomie, echipa de chirurgi 
vasculari a început explorarea regiunii cervicale pentru stabilirea surselor vasculare 
utilizabile; lipsa microscopului operator, neîncrederea privind calitatea surselor arteriale 
cervicale, şi de ce să nu recunoaştem, lipsa de experienţă în efectuarea anastomozelor 
microvasculare ne-au determinat să optăm pentru o revascularizare a ansei cervicale 
printr-un by-pass axilo-jejunal cu venă safenă autologă inversată. Prepararea ansei 
jejunale (Fig. 1), în paralel cu efectuarea by-passului safen (prelevarea venei safene, 
descoperirea arterei axilare, anastomoza vasculară proximală, tunelizarea grefonului) 
Fig. 2, 3), a scurtat timpul intervenţiei chirurgicale şi a micşorat semnificativ durata 
ischemiei pentru transplantul jejunal. În plus, ansa jejunală preparată şi exclusă din 
circuitul digestiv a fost păstrată in situ până când echipa vasculară a fost pregătită pentru 
revascularizare. În acest moment ansa jejunală a fost extrasă din abdomen şi transferată 
în regiunea cervicală, unde a început efectuarea anastomozelor vasculare – anastomoza 
venoasă între vena jejunală şi vena jugulară internă, urmată de anastomoza arterială 
între artera jejunală şi grefonul safen tunelizat cervical. Un detaliu important al timpului 
cervical îl constituie spălarea vaselor jejunale cu ser heparinat, pentru combaterea 
trombozei distale; aceasta poate fi efectuată cu ajutorul cateterului introdus în artera 
jejunală sau de preferat prin cateterizarea unei artere jejunale colaterale. În condiţiile a 
două echipe chirurgicale, timpul de ischemie a fost redus, iar durata intervenţiei s-a 
micşorat foarte mult (3 ore şi 30 minute). 

Fig. 1 Ansa jejunală izolată, menţinută „in situ” 
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Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, controlul radiologic efectuat  
după 10 zile demonstrând un pasaj excelent al substanţei de contrast administrate. 
Pacienta a fost externată la 12 zile postoperator; controlul la trei luni a demonstrat o 
funcţionare bună a transplantului jejunal, permiţând pacientei o deglutiţie bună şi un 
câştig ponderal de 5 kg. 

 

 
DISCUŢII 
Transplantul liber jejunal este cunoscut în literatura de specialitate ca modalitate 

de refacere a continuităţii digestive după faringo-laringectomiile totale practicate pentru 
tratamentul chirurgical cu intenţie de radicalitate în tumorile T3 localizate la sinusul 
piriform sau regiunea postcricoidiană [1]. Se cunosc mai multe procedee de 
reconstrucţie după faringo-laringectomii: tehnica lambourilor cutanate sau mio-cutanate, 
lambourile fascio-cutanate, plastiile colice „superlong”, plastiile cu stomac şi intestin 
etc. Dintre acestea, gastroplastia şi esofagoplastia cu jejun sunt general acceptate [1,4]. 

În prezent, cele mai bune rezultate funcţionale par a fi obţinute folosind ansa 
jejunală liberă, revascularizată microchirurgical. Perrachia et al. [5] recomandă 
menajarea tuturor arterelor de calibru din regiunea cervicală pentru o eventuală utilizare 
a lor într-o anastomoză microvasculară. Aceşti autori realizează transplantul jejunal prin 

Fig. 2 Implantarea grefonului venos (safen) în artera axilară 

Fig. 3 Anastomoza la nivel cervical 



Cazuri clinice                                                          Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2008, Vol. 4, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 108

anastomoza venei jejunale la vena jugulară internă şi respectiv anastomoza arterei 
jejunale la o arteră tiroidiană, de preferat, cea inferioară. Williford et al. [6] efectuează 
procedeul într-un stadiu, cu două echipe, modalitate preferată şi de noi datorită 
avantajelor deja menţionate. 

Particularitatea cazului prezentat constă în indicaţia de utilizare a transplantului 
liber jejunal, folosit de această dată ca modalitate de refacere a continuităţii digestive 
după o complicaţie a chirurgiei de by-pass esofagian (necroza parţială de grefon) şi 
respectiv, eşecul unei alte metode de reconstrucţie (lamboul mio-cutanat). Din punct de 
vedere tehnic, chirurgical, am preferat utilizarea grefonului venos autolog în realizarea 
timpului vascular al intervenţiei, modalitate mai facilă în opinia echipei noastre, echipă 
ce nu are momentan experienţa şi echipamentul necesar microchirurgiei şi care 
bineînţeles se situează pe panta ascendentă a curbei de învăţare a acestei tehnici 
chirurgicale. 

 
CONCLUZII 
Ansa liberă jejunală revascularizată chirurgical sau microchirurgical la nivel 

cervical s-a impus în refacerea continuităţii digestive după chirurgia oncologică 
extensivă hipo-faringo-laringiană şi esofagiană proximală, centre chirurgicale de 
referinţă considerând metoda ca având rezultate funcţionale superioare tehnicilor 
tradiţionale [1,4,5]. 

Experienţa limitată (3 cazuri) nu ne permite formularea unor concluzii 
pertinente, dar suntem de acord că depăşirea curbei de învăţare va permite utilizarea 
transplantului liber jejunal ca o metodă viabilă în refacerea continuităţii digestive la 
nivel cervical. Cazul prezentat demonstrează utilitatea metodei în situaţii limită, după 
complicaţii ale chirurgiei esofagiene, la care alte soluţii de rezolvare chirurgicală s-au 
dovedit ineficiente. 
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R.C. Tiutiuca, Iuliana Eva 
Spitalul Militar Clinic de Urgenţă Iaşi 

 
SMALL BOWEL MALIGNANT TUMORS – ABOUT TWO CASES (Abstract): Small bowel tumors are 
rare and clinically silent for long period of time. The diagnosis of these tumors is a challenge for every 
physician. The diagnosis is rarely documented preoperatively. We present two cases of malignant small 
bowel tumors treated by surgical resection. A 67 years old male patient was admited in our clinic for 
intestinal obstruction with a small bowel tumor complicated with intestinal obstruction. The patient was 
operated in emergency; the intraoperative exploration revealed a small obstructive tumor situated in ileo-
cecal junction. Right colectomy with ielo-colic anastomosis has been performed. The pathological exam 
revealed the diagnosis of mucinous adenocarcinoma pT2N0Mx. The other case was a 66 years old male 
patient admited in our department for non-specific digestive symptoms. A lot of explotratory techniques 
were performed but didn’t succeed to established the diagnosis. Explorator laparotomy revealed a jeunal 
tumor associated with Meckel diverticulum. A large enterectomy with jejunal-jejunal anastomosis has 
been perfomed. The patological exam revealed a well differentiated adenocarcinoma pT3N0Mx. We also 
review some data from literature. Conclusions: Small bowel tumors are difficult to diagnosed. The 
symptoms are non-specific; some cases are complicated with intestinal obstruction or digestive bleeding. 
Surgical resection associated with lymphadenectomy is the treatment of choice. 
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INTRODUCERE 
Incidenţa raportată în literatura de specialitate denotă o creştere a acestor tipuri 

de tumori în ultimii 5 ani [1]. Deşi intestinul subţire reprezintă 75% din lungimea şi 
90% din suprafaţa tubului digestiv, tumorile intestinului subţire sunt foarte rare, 
constituind sub 2% din leziunile maligne ale tractului gastrointestinal [2]. Există o serie 
de explicaţii posibile, printre care: tranzitul intestinal rapid limitează timpul de contact 
al mucoasei cu agenţii carcinogenici, volumul mare al chimului digestiv produce 
diluarea iritanţilor intraluminali, pH-ul intestinal alcalin şi colonizarea bacteriană 
scăzută de la acest nivel se constituie în factori protectori [2]. În plus, la acest nivel au 
fost detectate niveluri crescute de benzyl peroxidază cu rol în detoxifierea agenţilor 
carcinogeni şi sunt notate niveluri crescute ale IgA şi ţesuturilor limfoide [3]. 
 

PREZENTAREA CAZURILOR 
Primul caz clinic este al pacientului L.C. de 67 ani, sex masculin, internat cu 

simptomatologie digestivă nespecifică – tuburări de tranzit asociate cu garguismente. 
Anamneza relevă multiple investigaţii ale segmentelor superioare ale tubului 

digestiv (radioscopie esogastrodudenală, endoscopie digestivă superioară), precum şi a 
celor inferioare (clismă baritată şi colonoscopie până la unghiul splenic) care însă nu au 
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decelat aspecte patologice. Examenul clinic evidenţiază intermitent zgomote ale 
peristalticii intestinale, iar explorările paraclinice de laborator sunt în limite normale. 

Ecografia abdominală descrie ficatul, colecistul, pancreasul, splina şi rinichii în 
limite normale dar menţionează anse de intestin subţire destinse, având conţinut 
lichidian şi mişcări hiperperistaltice. Clisma baritată evidenţiază reflux ceco-ileal şi 
ridică suspiciunea unei tumori cecale - imagine de semiton la nivel cecal (Fig. 1).  

Se decide iniuţial instituirea unui tratament conservator nespecific (prokinetice, 
antispastice, enzime digestive pancreatice) sub care evoluţia subiectivă este ondulantă. 
Ulterior bolnavul instalează simptomatologie de ocluzie intestinală confirmată şi prin 
examen radiologic al abdomenului pe gol. 

Se intervine chirurgical sub anestezie generală; explorarea intraoperatorie 
decelează anse de intestin subţire dilatate cu pereţi îngroşaţi, „de luptă” care se 
delimitează la nivelul joncţiunii ileo-cecale, unde, palpator, se identifică o tumoră de 
aproximativ 1 centimetru pentru care se practică hemicolectomie dreaptă cu ileo-
transverso-anastomoză termino-terminală într-un plan (Fig. 2). 

 

 
Evoluţia postoperatorie a fost simplă. Diagnosticul anatomopatologic precizează 

macroscopic o tumoră de valvulă ileocecală cu aspect conopidiform, fermă, alb-
slăninoasă pe secţiune, iar microscopic, adenocarcinom mucinos ce invadează întreaga 
grosime a păturii musculare fără interesarea seroasei şi fără invazia limfonodulilor 
regionali (stadiu pT2N0Mx). 

Al doilea caz este al unui pacient V.C. de 66 de ani, tot de sex masculin, care se 
internează pentru astenie, fatigabilitate şi dureri postprandiale epigastrice.  

Examenul clinic a evidenţiat paloarea tegumentelor şi a mucoaselor. Explorările 
paraclinice de laborator, susţin prezenţa unei hipoproteinemii (5,46 g/dL) şi a unei 
anemii microcitare (Hb=6,7g/dL, RBC=2,77 mil/mm3, MCH=24,3pg). 

Ecografia abdominală relevă un ficat cu dimesniuni în limite normale, 
hiperecogen, neomogen, cu o formaţiune de 26x30 mm în segmentul V şi o alta de 9x9 
mm în segmentul VI. Examinatorul menţionează o aerocolie masivă. Radiografia 
esogastroduodenală decelează un esofag normal şi descrie un volvulus mezenterico-
axial al regiunii fundice a stomacului. La nivelul corpului gastric, în porţiunea verticală 
apare un defect de umplere pe mica curbură, cu aspect retractat pe o lungime de 

Fig. 1 Examen prin clismă baritată, detaliu 
de la nivelul joncţiunii ileocecale 
(săgeata – imagine de semiton) 

Fig. 2 Detaliu al piesei operatorii 



Cazuri clinice                                                          Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2008, Vol. 4, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 111

aproximativ 6 cm la nivelul marii curburi, dispusă în oglindă faţă de leziunea descrisă 
anterior; imaginea ridică suspiciunea unui neoplasm gastric.  

Ca urmare se practică o endoscopie digestivă superioară ce evidenţiază esofag 
normal, stomac cu pereţi supli, zone de eritem pe curburi şi unghi, din care se practică o 
biopsie. Bulbul şi duodenul II sunt descrise de aspect normal. 

În completare, pentru decelarea unei posibile leziuni generatoare a sindromului 
anemic, bolnavul este examinat prin clisma baritată unde se observă dolicosigmoid, iar 
în ileonul terminal se constată două zone de 3x2 cm şi 0,5x0,7 cm de care aderă bariul 
de la examenul anterior. 

Pentru completarea diagnosticului se practică tranzit intestinal cu gastrografin la 
care nu se evidenţiază leziuni ale intestinului subţire, dar susţine o imagine lacunară la 
nivelul ileonului terminal pe topografia leziunii descrisă anterior. 

Examenul computer tomografic abdominal cu substanţă de contrast descrie: ficat 
neomogen cu două formaţiuni hipodense nativ, una de 26x30 mm în segmentul V 
iodocaptantă periferic şi alta de 9x9 mm în segmentul VI fără modificare postcontrast. 
Stomacul este neregulat cu îngroşarea pliurilor mucoasei în 1/3 medie. Se notează 
absenţa adenopatiilor abdominale. Examinarea ridică deci, suspiciunea de posibilă 
leziune gastrică cu determinări secundare hepatice. 

 

 
Se decide explorarea chirurgicală a bolnavului. Aspectul intraoperator pune 

diagnosticul de tumoră jejunală stenozantă şi diverticul Meckel (Fig. 3). Imaginea 
lacunară descrisă la clisma baritată se dovedeşte a fi un fecalom. Intervenţia chirurgicală 
a constat în enterectomie segmentară cu anastomoză termino-terminală într-un  
plan şi rezecţia diverticulului Meckel, privit ca posibilă sursă de sângerare concomitentă 
(Fig. 4). 

Evoluţia postoperatorie a fost simplă. Diagnosticul anatomopatologic precizează 
adenocarcinom ulcerat bine diferenţiat cu redusă secreţie mucinoasă intraglandulară ce 
invadează pătura musculară, seroasa şi ţesutul adipos subjacent, limfonodulii regionali 
fiind fără invazie neoplazică (pT3N0Mx). Diverticulul Meckel este tapetat cu mucoasă 
de tip jejunal. 

 
DISCUŢII  
Tumorile maligne de intestin subţire (TMIS) sunt relativ rare. Literatura de 

specialitate citează, în ordinea frecvenţei, următoarele localizări: ileonul, duodenul şi 

Fig. 3 Aspectul intraoperator cu tumoră 
jejunală stenozantă şi diverticul Meckel Fig. 4 Piesa operatorie 
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jejunul [1]. Tipurile histopatologice cele mai frecvente sunt tumorile carcinoide, 
adenocarcinoamele şi limfoamele [1] sau, după alţi autori, adenocarcinoamele, tumorile 
neuroendocrine, limfoamele non-Hodgkin şi leiomiosarcoamele [3]. Carcinoidele sunt 
mai frecvente în ileon, în timp ce adenocarcinoamele sunt mai frecvente în duoden şi 
jejun [1]. Dezvoltarea tumorilor poate fi endoluminală (determinând ocluzii) sau 
subseroasă [2]. Sunt descrise şi cazuri de tumori infiltrative [2].  

TMIS sunt mai frecvente la bărbaţi [1], peste 45 de ani [4], mai ales în decada 5 
şi 6 de viaţă [2]. 

Simptomatologia clinică este foarte frustă şi mascată şi conduce la prezentare 
tardivă a pacientului la medic [2]. Nu există o simptomatologie certă de diagnostic, iar 
pacienţii se pot prezenta pentru un tablou polimorf ce include: dureri abdominale 
necaracteristice, constipaţie, sindrom König, melenă, perforaţii, greţuri, diaree, 
hemoragii digestive, volvulus, vărsături, mase palpabile abdominale, ocluzie intestinală, 
anorexie, saţietate precoce, anemie, invaginaţie [2]. În general examenul clinic al 
pacientului este foarte sărac sau negativ, cu excepţia cazurilor complicate cu ocluzie sau 
când tumora este foarte voluminoasă. 

Diagnosticul diferenţial se face cu următoarele entităţi patologice: neoplasmul de 
colon, polipii colonici, perforaţia intestinală, adenomatoza polipoidă intestinală, 
adenomul vilos, sindromul Peutz-Jeghers şi tumorile gastrointestinale stromale [2,5]. 
Acestea din urmă au devenit o entitate distinctă din punct de vedere clinic şi 
histopatologic odată cu elucidarea etiopatogeniei. Tumorile gastro-intestinale stromale 
au originea la nivelul celulei interstiţiale de tip pacemaker – intestinal [5]. Clinic pot fi 
„silenţioase” până ating dimensiuni mari sau se pot manifesta nespecific prin dureri 
abdominale, anemie şi fatigabilitate. Se pot prezenta ca o tumori palpabile, sau se pot 
manifesta la debut printr-o complicaţie (hemoragie - hemoragie digestivă superioară / 
hemoperitoneu, perforaţia tumorii, ocluzie intestinală, icter obstructiv) [5]. 

În general, datele de laborator sunt în limite normale sau se poate diagnostica o 
anemie microcitară consecutivă sângerărilor tumorale [2]. 

Investigaţiile paraclinice imagistice pot oarecum orienta diagnosticul. Astfel, 
radiografia abdominală simplă este în general în limite normale sau poate evidenţia 
semne de ocluzie completă sau parţială (nivele hidro-aerice, anse intestinale dilatate, 
volvulus) [2]. Ecografia abdominală poate detecta tumori de peste 4 cm, situaţii în care 
este posibilă precizarea raportului faţă de lumenul intestinal [2]. Clisma baritată 
decelează leziuni prin identificarea refluxului agentului de contrast ceco-ileal [2]. 
Tranzitul baritat este cea mai frecventă investigaţie practicată şi poate evidenţia leziunea 
în 29% din cazuri [2] ca eroziuni mucoase sau leziuni ulcerate umplute cu bariu. 
Computer tomografia poate detecta leziunea în 27% din cazuri, mai ales la dimensiuni 
de peste 2 cm, iar arteriografia poate evidenţia leziunile vasculare şi oferă posibilitatea 
embolizării leziunilor hemoragice [2]. Explorările pot fi completate cu endoscopie 
(eventual endoscopie intraoperatorie), examenul endoscopic folosind videocapsula 
enterală sau laparoscopia diagnostică. 

Majoritatea pacienţilor (87%) beneficiază de tratament chirurgical prin rezecţie 
completă, rezecţii parţiale, excizii totale sau parţiale, bypass, biopsii [1]. 

Morbiditatea tratamentului chirurgical este evaluată la 16,9% iar mortalitatea la 
30 zile de 7%, în condiţiile unui tratament chirurgical radical [3]. 

Supravieţuirea la 5 ani a leziunilor maligne este de 31,8% şi este dependentă de 
prezenţa metastazelor şi a radicalităţii intervenţiei (rezecţie asociată cu 
limfadenectomie) [3,6]. 
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CONCLUZII  
Simptomatologia este în general frustă, iar pacienţii necesită explorări imagistice 

complete; cu toate acestea, explorarea chirurgicală (clasică sau laparoscopică) poate 
rămâne în unele cazuri, singura metodă care permite diagnosticul pozitiv. Deşi rare, 
TMIS pot constitui etiologia unui sindrom ocluziv. Tratamentul chirurgical radical 
(rezecţie asociată cu limfadenectomie) este potenţial curativ. 
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LAPAROSCOPIC ANATOMY OF ESO-GASTRIC REGION (Abstract): Successful surgery starts in 
the anatomy laboratory. Unfortunately for surgeons, anatomy is not constant and operations are designed 
for the most common anatomical consideration. Even more, in some regions the laparoscopic anatomy 
seems to be „different” as in open approach. During the laparoscopic surgery the anatomical landmarks 
are more important than in open surgery (due to the lack of palpation). We describe the anatomical 
landmarks of the diaphragm, liver and eso-cardial junction important for different operations such Nissen, 
Toupet, dor or Heller surgical procedures. Some data from literature are also reviewed.  
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EXPLORAREA LAPAROSCOPICĂ INIŢIALĂ ŞI EXPUNEREA REGIUNII 
Explorarea laparoscopică iniţială a cadranului abdominal superior stâng 

urmăreşte spaţiul subfrenic stâng, faţa inferioară a diafragmului, faţa diafragmatică a 
lobului stâng hepatic, stomacul, marele epiploon şi colonul. Splina este vizibilă în 
recesusul lateral stâng (Fig. 1). Ligamentul rotund al ficatului este identificat cu uşurinţă 
urmărindu-se şi ligamentul falciform care separă spaţiul subfrenic drept de cel  
stâng. (Fig. 2). 

 

 
Pentru intervenţiile pe esofag, stomac şi regiunea hiatală, pacientul este aşezat în 

anti-Trendelenburg, cu membrele inferioare îndepărtate, între care se va aşeza chirurgul. 
Un laparoscop de 30º sau 45º oferă o lumină mai bună pe hiatus, situat înalt şi posterior, 
în special la obezi [1]. Vizibilitatea este mai bună în câmpul operator atunci când 
laparoscopul este introdus în hipocondrul stâng decât atunci când este trecut 
supraombilical. Nu întotdeauna este necesară secţiunea ligamentului triunghiular.  

                                                 
* received date: 21.02.2008 
accepted date: 25.03.2008 

Fig. 1 Imagine laparoscopică de 
ansamblu a spaţiului subfrenic 
stâng, în care se observă faţa 
superioară a lobului stâng hepatic, 
polul superior gastric şi splina, 
acoperită parţial de epiplon. 
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Ridicarea lobului hepatic stâng se face introducând prin trocarul din hipocondrul 
drept un depărtător special care alunecă pe sub ligamentul rotund în spaţiul subhepatic 
stâng şi, astfel, se expune regiunea hiatală. Laparoscopul este introdus în spaţiul astfel 
creat şi se inspectează regiunea hiatală. În spaţiul subhepatic stâng se pot identifica 
micul epiploon, prin care se observă lobul caudat al ficatului şi mica curbură a 
stomacului (Fig. 3).  

 

 
Prin membrana freno-esofagiană, atunci când este subţire, se poate vizualiza 

esofagul. Tracţionând stomacul în jos şi la stânga, se pot evidenţia porţiunea înaltă a 
marii curburi, splina şi epiploonul gastro-splenic. Joncţiunea eso-gastrică este marcată 
de grăsimea lui Belsey sau cu ajutorul unui esogastroscop flexibil, prin lumina care 
transpare prin peretele esofagian (Fig. 4). Pentru intervenţiile efectuate în etajul 
subfrenic stâng, se va mobiliza masa de operaţie, împreună cu bolnavul, în anti-
Trendelenburg şi spre dreapta. 

Fig.2 Imagine laparoscopică de ansamblu a spaţiului subfrenic stâng, 
Se observă ligamentul rotund (A), care se continuă cu ligamentul falciform (B), care divide spaţiul 
subfrenic într-un compartiment drept şi stâng. Ligamentul falciform reprezintă limita externă între 

segmentele II şi III (C) şi segmentele I şi IV (D). Pe faţa inferioară a diafragmului se observă centrul 
tendinos, albicios al diafragmului (E) şi porţiunea musculoasă periferică (F), care au raporturi cu 

pericardul, prin această fereastră fiind vizibile bătăile cordului. Pe faţa inferioară a diafragmului se 
observă , ramurile stângi şi drepte ale arterei frenice inferioare, acompaniate de vene. 
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Fig.3 Imagine laparoscopică a 
regiunii subhepatice 
Se observă după ridicarea ficatului 
marginea dreaptă a micului epiplon, 
care ascunde calea biliară principală 
(CBP), porţiune terminală a 
canalului cistic (C) şi artera hepatică 
care pulsează ramură a trunchiului 
celiac (AH). 
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C
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Explorarea iniţială a regiunii poate descoperi de la început şi situaţii anormale: 

Malpoziţie colecistică (la stânga ligamentului rotund), variante de inserţie hepatică a 

Fig. 4 Imagine laparoscopică a joncţiunii eso-gastrice 
Se identifică cu ajutorul unui esogastroscop flexibil, prin 
lumina care transpare prin peretele esofagului abdominal. 

Fig. 5 Explorarea laparoscopică iniţială a regiunii subhepatice: 
Colecist situat la stânga ligamentului falciform 

Fig. 6 Explorarea laparoscopică iniţială a regiunii subhepatice: 
Lobi hepatici supranumerari 
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ligamentului rotund, lobi adiacenţi hepatici, megacolecist, care ocupă regiunea 
subhepatică (Fig. 5, 6, 7). 

 

 

Fig. 7 Explorarea laparoscopică iniţială a regiunii subhepatice: 
Megacolecist ce ocupă regiune subhepatică predispozând la volvulare 

Fig. 8 Explorarea laparoscopică iniţială a regiunii subhepatice: 
Stomac voluminos,volvulat (stânga) şi aderenţe subhepatice (dreapta) 

Fig. 9 Explorarea laparoscopică a joncţiunii esogastrice: 
Lobul stâng cu ligamentul triunghiular fixat la diafragm (stânga); Faţa inferioară a lobului stâng şi 

ligamentului triunghiular individualizat (dreapta) 
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Aceste situaţii nu pot fi diagnosticate întotdeauna preoperator prin metodele 
imagistice simple precum ecografia, constituind cel mai des descoperiri intraoperatorii 
şi care uneori creează dificultăţi tehnice.  

Explorarea laparoscopică iniţială este îngreunată şi de un stomac voluminos cu 
tendinţă la volvulare (ce va fi aspirat cu o sondă nasogastrică), infiltraţia grăsoasă a 
mezourilor din obezitate şi de aderenţele postoperatorii din abdomenul operat. 

 
ANATOMIE LAPAROSCOPICĂ ŞI TEHNICI LAPAROSCOPICE 
În etajul superior stâng descoperim ficatul, mai precis lobul stâng, adică 

segmentele II şi III sau sectorul lateral stâng. Ligamentul falciform separă segmentele II 
şi III de segmentele I şi IV (Fig. 2). Segmentul I (lobul caudat, lobul lui Spiegel) este 
vizibil prin pars flacida a micului epiploon şi constituie un reper în abordul regiunii 
hiatale. Ligamentul triunghiular stâng este un fald peritoneal care leagă suprafaţa 
diafragmatică a segmentelor II şi III la faţa inferioară a diafragmului. Acest ligament 
este format din două prelungiri ale ligamentului coronar care se apropie şi fuzionează. 
Prelungirea anterioară formează un fald care, împreună cu ligamentul rotund, se 
continuă cu ligamentul falciform (Fig.  9). Pentru a mobiliza segmentele II şi III în 
vederea hepatectomiei, ligamentul triunghiular va fi secţionat cu prudenţă deoarece 
poate conţine vase mici şi canale biliare accesorii care, înainte de secţiune, vor fi 
clipate. Medial, ligamentul triunghiular înconjoară la o distanţă de 5-15 cm vena 
suprahepatică stângă care, prin coborârea lobului stâng, poate fi comprimată, nu este 
observată şi poate fi lezată [2]. 

Elementul anatomic cel mai important din această regiune este diafragmul, care 
se inseră anterior pe apendicele xifoid, lateral pe cartilagiile ultimelor 6 coaste şi 
posterior pe corpul vertebrelor lombare prin arcadele posterioare. Fiecare hemidiafragm 
are o porţiune circulară periferică şi o zonă centrală tendinoasă, fibroasă (Fig. 2), ce 
conţine pe linia mediană, posterior, orificiul venei cave. Hiatusul esofagian se găseşte 
anterior şi la stânga şi este delimitat de doi pilieri de configuraţie variabilă. Porţiunea 
centrală tendinoasă a diafragmului, bine vizibilă în spaţiul subfrenic stâng, se identifică 
prin culoare şi prin pulsaţiile transmise de la cord. Această porţiune, aflată în 
contiguitate cu pericardul, permite accesul la o fereastră pericardică. Lateral, pericardul 
vine în raport cu marginea dreaptă a hiatusului esofagian, fapt ce trebuie avut în vedere 
mai ales în cura laparoscopică a hernii hiatale voluminoase când acesta este lărgit.  

Nervii frenici drept şi stâng, care aderă la sacul pericardic, abordează diafragmul 
pe faţa toracică, în apropierea pericardului, apoi pătrund în muşchi şi pot fi vizibili pe 
suprafaţa abdominală a diafragmului. Nervul frenic drept pătrunde în diafragm lateral de 
orificiul venei cave inferioare şi se divide în 4 ramuri ce pot fi observate însoţind artera 
şi venele frenice drepte. Nervul frenic stâng pătrunde în diafragm lateral de marginea 
stângă a inimii şi se împarte în 4 ramuri. Arterele frenice inferioare drepte şi stângi se 
împart, în apropierea marginii posterioare a tendonului central, în ramuri mediale şi 
laterale. Ramura medială descrie o curbă, apoi se anastomozează cu artera omonimă de 
partea opusă pentru a forma o arcadă anastomotică în faţa tendonului central. Aceste 
vase se mai anastomozează cu arterele musculo-frenice şi pericardico-frenice. Artera 
frenică stângă inferioară coboară, de la origine, antero-lateral de pilierul stâng şi trece 
anterior de acesta. Variantele acestei artere sunt frecvente şi pot crea probleme în cursul 
disecţiei orificiului hiatal. Localizarea acestor vase şi nervi este foarte importantă atunci 
când se secţionează diafragmul sau în cura laparoscopică a herniilor hiatale. Aceşti 
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pediculi vasculo-nervoşi sunt, în general, vizibili prin peritoneu pe faţa inferioară a 
diafragmului  

 

 
CURA LAPAROSCOPICĂ A HERNIILOR DIAFRAGMATICE  
Ascensiunea moderată a diafragmului este relativ frecventă şi, de obicei, nu are 

semnificaţie clinică. Este evidenţiată laparoscopic printr-un diafragm normal, dar în 
poziţie înaltă. Herniile hiatale sunt cele mai frecvente. Alte localizări cuprind defectele 
bilaterale anterioare ale lui Morgagni, defectul postero-lateral al lui Bochdalek şi 
herniile posttraumatice [3].  

Foramenul Morgagni este localizat anterior şi este dificil de vizualizat 
laparoscopic, doar cu un telescop cu vedere la 45º. Anatomic, aceste hernii, frecvent 
bilaterale, sunt defecte ale regiunii în care diafragmul se ataşează anterior numai pe 
xifoid (hernii „subcostosternale” sau „retrosternale”). De obicei, cura se practică 
transabdominal. 

Herniile prin defectul postero-lateral Bochdalek sunt, de obicei, simptomatice la 
naştere şi pot fi diagnosticate, prenatal, prin ecografie. Localizarea este, frecvent, la 

Fig. 10 Explorarea laparoscopică a joncţiunii esogastrice: 
Hernie hiatală voluminoasă, alunecată printr-un orificiu hiatal larg; Se observă pilierul stâng şi 

vasele frenice inferioare cu ramurile lor situate pe pilier (dreapta).  
Hernie hiatală mică (stânga). 

Fig. 11 Orificiul hiatal disecat: 
Se observă cei 2 pilieri şi ligamentul arcuat. Prin orificiul hiatal trece esofagul şi nervii vagi. 

Nervul vag drept posterior se observă retroesofagian în imaginea din dreapta. 
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nivelul marginilor posterioare ale coastelor 10 şi 11. Rareori, un defect mic pe partea 
dreaptă este asimptomatic la adulţi şi poate fi observat doar laparoscopic.  

Traumatismele abdominale penetrante produc defecte diafragmatice de 
dimensiuni variabile în orice localizare, ce pot fi diagnosticate şi tratate laparoscopic. 
Herniile posttraumatice nu au sac herniar bine definit şi permit comunicarea liberă cu 
spaţiul pleural. Insuflarea abdomenului cu CO2 produce pneumotorax care este uşor de 
evacuat cu un cateter. 

Hiatusul esofagian, deschiderea dintre pilierii diafragmatici, este un tunel 
muscular lung de 2-3 cm. Esofagul face un unghi uşor spre stânga şi anterior în 
momentul trecerii prin hiatus spre cavitatea abdominală. Hiatusul este traversat doar de 
esofag şi nervii vagi (fig. 11). La 55% din cazuri, marginile dreaptă şi stângă ale 
hiatusului sunt formate de fibrele musculare ale pilierului drept; care se separă şi 
înconjoară esofagul. În 45% cazuri, fibrele pilierului stâng contribuie la formarea 
marginii stângi în maniere diferite. Posterior faţă de esofag, cei doi pilieri se unesc 
pentru a forma o structură fibro-musculară, ligamentul median arcuat. În varianta 
obişnuită, o bandă de fibre musculare, banda Low, trece din pilierul stâng spre cel drept. 
Ligamentul median arcuat are grosime şi lungime variabile şi, de obicei, intersectează 
aorta deasupra originii axului celiac. Aorta şi trunchiul celiac nu sunt vizibile în cursul 
disecţiei hiatale.  

Marginea anterioară a hiatusului este întărită de o îngroşare a tendonului central 
numită ligamentul transvers. La pacienţii cu hernii hiatale largi, marginea anterioară 
este vizibil diminuată, ligamentul transvers este absent, iar suprafaţa diafragmatică a 
pericardului formează marginea medială a hiatusului, ceea ce creşte riscul pătrunderii 
accidentale în pericard. 

Marginea dreaptă a hiatusului este inervată de frenicul drept, iar cea stângă de 
frenicul stâng. Ramurile frenicului nu sunt vizibile laparoscopic, dar vasele ce le 
însoţesc sunt evidente. 

Ligamentul freno-esofagian este fuzionarea membranoasă a straturilor fasciei 
endoabdominale care închide deschiderea dintre hiatus şi esofag separând, astfel, spaţiul 
retroperitoneal de mediastin. Deşi conţine câteva fibre musculare, aceasta structură este, 
mai degrabă, membranoasă decât ligamentară, în special la pacienţii cu hernie hiatală. 
Acest ligament acoperă marginea musculară anterioară a hiatusului şi, proximal, câţiva 
centimetri din esofagul abdominal. Pe dreapta, bursa omentală se răsfrânge spre hiatus 
în spatele epiploonului gastro-hepatic, care ascensionează şi se uneşte cu ligamentul 
freno-esofagian pe suprafaţa internă a diafragmului separând bursa omentală de 
cavitatea peritoneală. Posterior, hiatusul este închis parţial de ţesut fibro-areolar subţire 
ce poate conţine şi fibre musculare. Deşi acest plan este descoperit prin disecţie boantă, 
această fază a disecţiei laparoscopice este, în general, realizată la sfârşit,  
după mobilizarea adecvată şi evidenţierea marginilor hiatusului şi celor ale esofagului 
(Fig. 11). 

 
CURA LAPAROSCOPICĂ A HERNIILOR HIATALE 
Pacientul este aşezat în decubit dorsal, în uşor anti-Trendelenburg (Fowler la 

20°), cu membrele inferioare în abducţie (poziţie ginecologică). Chirurgul se aşează 
între membrele inferioare ale bolnavului, cameramanul la dreapta bolnavului şi un 
ajutor la stânga. Monitorul sau monitoarele sunt aşezate la extremitatea cefalică a 
bolnavului. (Fig. 12). 
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Odată instituit pneumoperitoneul, se introduce trocarul optic de 10 mm pe linia 
mediană, la 5-6 cm deasupra ombilicului. Sub controlul vederii se introduc celelalte 4 
trocare: un trocar de 5 sau 10 mm subcostal drept  în hipocondrul drept pentru 
depărtătorul hepatic, un trocar de 5 mm subcostal stâng, în hipocondrul stâng pentru 
pensa atraumatică care îndepărtează stomacul; două trocare operatorii de 10 mm, unul 
subxifoidian şi altul la marginea laterală a dreptului stâng, între trocarul optic şi cel din 
hipocondrul stâng. Alţi autori (Lepsien, Graber) preferă etalarea punctelor de abord la 
baza toracelui pentru a împiedica croşetarea instrumentelor.  

Operaţia Nissen are 2 etape: prepararea hiatusului esofagian şi realizarea  
valvei [4]. După explorarea laparoscopică, primul timp al intervenţiei constă în 
expunerea hiatusului esofagian. 

 

 
Expunerea hiatusului esofagian se realizeazã prin ridicarea lobului stâng hepatic, 

gest ce favorizează identificarea pilierului diafragmatic drept prin peritoneul care 
acoperă ligamentul gastro-hepatic şi prin tracţiunea în jos şi spre stânga a unghiului His. 
Laparoscopic, hiatusul se abordează iniţial pe marginea dreaptă deoarece aceasta este 
mai apropiată de telescopul plasat ombilical. Această margine este expusă prin secţiunea 
unei porţiuni din micul epiploon şi a ligamentului freno-esofagian. Structurile vasculare 
ale micului epiploon trebuie identificate şi prezervate sau clipate şi secţionate. Dacă 
disecţia începe înalt, aproape de marginea hiatală, riscul interceptării vaselor este mai 
mic. Joncţiunea pilierului cu grăsimea perigastrică este, în general, uşor identificabilă.  

Se deschide larg micul epiploon de-a lungul micii curburi până la nivelul 
ramurilor vagale extragastrice, breşă ce oferă acces spre pilierul drept diafragmatic. 
Ligamentului gastro-hepatic este transparent, aspect ce tentează la începerea secţiunii 
lui prin regiunea avasculară. În timp ce disecţia progresează spre hiatus, pot fi 
interceptate ramurile hepatice ale nervului vag şi majoritatea vaselor. Mai eficientă este 
abordarea înaltă, aproape de hiatus. Vasele mari din micul epiploon sunt artera gastrică 
stângă cu ramurile sale şi vena asociată. Artera începe posterior intră în micul epiploon 
unde, se întoarce caudal aşezându-se între foiţele micului epiploon; înaintea divizării în 

Fig. 12 Dispozitivul operator pentru cura laparoscopică a herniei hiatale 
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ramurile anterior şi posterior pentru stomac dă naştere la una sau două ramuri mici care 
trec cranian pentru a iriga esofagul. În 12-20% din variantele anatomice normale, artera 
gastrică stângă dă naştere la o artera hepatică stângă aberantă care se îndreaptă în sus în 
apropierea esofagului, intersectează lobul caudat pentru a intra în ficat la nivelul 
incizurii ligamentului rotund. Acest vas, de dimensiuni variabile, poate fi interceptat 
aproape de pilierul drept în timpul disecţiei laparoscopice. Este prudent ca o arteră de 
dimensiune considerabilă, prezentă în această zonă, să fie conservată. 

Dacă se începe disecţia hiatusului la marginea pilierului drept, unde se 
delimitează uşor pilierul muscular de grăsimea perigastrică, abordul se va realiza 
dinspre dreapta spre stânga. Esofagul este mobilizat odată cu progresia disecţiei.  

Vasele mici din vecinătatea hiatusului cuprind arterele frenice inferioare stângă 
şi dreaptă care irigă diafragmul. Anomaliile sunt obişnuite şi, din acest motiv, nu este 
neobişnuit să se găsească ramuri de dimensiuni apreciabile în această regiune. Arterele 
frenice inferioare iau naştere separat din aortă, imediat deasupra trunchiului celiac sau 
printr-un trunchi comun din aortă sau trunchiul celiac. De la origine, ele se îndreaptă şi 
lateral în faţa pilierului. Artera frenică stângă inferioară trece în spatele esofagului şi, 
într-o manieră relativ constantă, se îndreaptă înainte pe partea stângă a hiatusului, unde 
poate fi interceptată în cursul disecţiei.  

Este incizată foiţa peritoneală care acoperă ligamentul freno-esofagian, 
eliberându-se peretele esofagian anterior. Incizia continuă spre stânga spre zona în care 
acest ligament este mai larg, nivel la care ligamentul este divizat sub  
controlul laparoscopului cu vedere la 30°. Se vor menaja vagul anterior şi vasele 
preesofagiene (Fig. 9). 

După ce se termină disecţia marginii drepte a esofagului, se eliberează marginea 
stângă de pilierul stâng tracţionând în jos fundusul gastric cu o pensă Babcock 
atraumatică. Cel mai greu de evidenţiat este peretele posterior al esofagului. Disecţia 
începe din partea dreaptă şi necesită separarea esofagului de ţesutul areolar din jur [5]. 

Pilierul drept diafragmatic este disecat de la vârf până la bază, iar cea mai mare 
parte din porţiunea inferioară a pilierului stâng va fi evidenţiată, mai ales dacă incizia 
micului epiploon este suficient de largă. Se tracţionează stomacul caudal şi lateral, ceea 
ce permite disecţia pilierului drept. Înaintea oricărei disecţii a retroesofagului este 
obligatorie localizarea pilierului drept şi marcarea limitei dintre esofagul mediastinal şi 
cel abdominal. Disecţia intramediastinală trebuie efectuată atent pentru a nu leza 
peretele posterior al esofagului mediastinal sau pleura stângă; în acest moment există 
posibilitatea de difuziune a CO2 în mediastin, în general bine tolerată, la unii bolnavi 
înregistrându-se totuşi emfizem subcutanat la nivelul gâtului.  

Disecţia pilierului stâng progresează ascendent, cu atenţie pentru a nu leza 
nervul vag. După izolarea completă a esofagului, ligamentul freno-esofagian este 
secţionat în totalitate fără lezarea peretelui esofagian. Disecţia în jurul esofagului se 
efectuează cu un instrument bont şi se creează un spaţiu destul de larg care să permită 
trecerea valvei gastrice (fig. 11).  

Realizând strict numai disecţia hiatală se obţine reducerea progresivă a herniei şi 
va fi posibilă disecţia în siguranţă a joncţiunii gastro-esofagiene. În final, esofagul 
trebuie disecat pe o lungime de cel puţin 5 cm.  

Se trece în jurul esofagului un tub de cauciuc sau o pensă specială roticulatoare, 
atraumatică care permite mobilizarea esofagului inferior şi expunerea pilierilor 
diafragmatici. 
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Sutura pilierilor se face cu două fire neresorbabile, cu noduri intra- sau 
extracorporeale, recalibrându-se astfel orificiul hiatal [6] (Fig. 12).  

Mobilizarea fundusului gastric impune secţionarea primelor 4-5 vase scurte din 
porţiunea înaltă a micii curburi. Se începe prin mobilizarea stomacului din poziţia 
mediană spre dreapta, manevră ce expune ligamentul gastro-splenic. Vasele scurte sunt 
izolate cu hook-ul, sunt clipate şi secţionate. Mobilizarea marei curburi este realizată 
după îndepărtarea a aproximativ 5 vase scurte, după care fundusul gastric poate fi 
mobilizat complet. Mobilizarea fundusului gastric este necesară pentru ca valva să fie 
adusă fără tensiune în jurul esofagului (Fig. 13).  

 

 
Tracţiunea retroesofagiană a valvei se realizează cu o pensă atraumatică trecută 

prin spatele esofagului, care apucă fără tracţiune partea superioară a fundusului gastric; 
odată trecută retroesofagian, un asistent va apuca valva şi o va menţine la marginea 
dreaptă a esofagului în poziţie corectă.Se introduce un dilatator Maloney 33 F în esofag, 
apoi, prin deplasarea înapoi şi înafară a valvei se verifică dacă nu s-a produs nici o 
leziune la acest nivel. Timpul cel mai important al intervenţiei îl constituie 
fundoplicatura propriu-zisă. Cu un port-ac special se trece un ac cu fir neresorbabil 2-0 
pe partea stângă a valvei gastrice, pe peretele anterior al esofagului şi pe partea dreaptă 
a valvei efectuând o sutură cu fire separate. Se trec 3-4 fire, primul şi ultimul  

Fig. 12 Recalibrarea orificiului hiatal  
Sutura pilierilor cu 2-3 fire separate neresorbabile 

Fig. 13 Fundoplicatura Nissen Rossetti  
Se foloseşte o valvă din polul superior gastric fără secţiune vaselor scurte. 
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ancorând şi esofagul. Manşonarea în jurul esofagului se realizează pe o distanţă de 3-4 
cm (Fig. 13).  

Cea mai simplă tehnică laparoscopică de fundoplicatură este tehnica Rossetti 
care corectează orificiul hiatal şi realizează un mecanism valvular antireflux printr-o 
fundoplicatură completă la 360º. Spre deosebire de procedeul Nissen, nu este necesară 
secţiunea vaselor scurte utilizându-se doar faţa anterioară a fundusului în confecţionarea 
unei valve largi, prevenind astfel supracorecţia sfincterului esofagian inferior, sursă de 
disfagie [7]. 

Operaţia Toupet laparoscopică diferă de tehnica Nissen doar prin modalitatea de 
finalizare a intervenţiei; se creează o hemivalvă posterioară la 180˚ care se suturează în 
oglindă la ambele margini ale esofagului şi la pilierul drept. Metoda este indicată la 
bolnavii cu reflux şi tulburări de motilitate esofagiană evidenţiate manometric. După 
unii autori, procedeul Toupet controlează mai bine refluxul postoperator decât operaţia 
Nissen şi are o rată mai mică de disfagie [8]. 

Procedeul Dor utilizează o hemivalvă anterioară după închiderea unghiului  
lui Hiss. 

Esofagul abdominal are lungime variabilă (1-3 cm) şi se întinde de la hiatusul 
esofagian până la cardia. În general, după mobilizarea adecvată după disecţie, prin 
tracţiunea stomacului se pot evidenţia câţiva centimetri în plus. Dacă disecţia 
laparoscopică urcă în mediastinul inferior, se poate vizualiza o lungime suficientă a 
esofagului. Trebuie avut în vedere că marginea stângă a esofagului vine în raport cu 
pleura parietală stângă, ce poate fi deschisă printr-o disecţie inadecvată determinînd 
pneumotorax. Esofagul şi stomacul arată diferit laparoscopic. Prin transparenţa seroasei 
se identifică perfect stratul muscular roz închis al esofagului. Stomacul, acoperit de 
seroasă, este mai albicios şi mai strălucitor. Anterior şi la dreapta, esofagul este învelit 
de peritoneu, pe sub care trece, spre stomac, vagul anterior. Mai anterior şi la dreapta 
vine în raport cu lobul stâng al ficatului. Peritoneul trece de pe esofag spre ficat, 
formând ligamentul hepato-esofagian, ce reprezintă pars condensa a micului epiploon. 
Anterior şi spre stânga se găseşte grăsimea descrisă de Belsey, care marchează 
joncţiunea eso-cardială. De obicei, la acest nivel se găseşte o arteră mică, ce trece 
transversal şi trebuie clipată în cursul disecţiei, mai ales pentru cardiomiotomie. 
Posterior, esofagul nu este învelit de peritoneu, pe această faţă întâlnindu-se trunchiul 
vagal posterior. Pe un plan mai posterior se găsesc pilierii diafragmului, cu hiatusul 
aortic, prin care trec aorta şi canalul toracic. În ţesutul retroperitoneal se mai găsesc 
vasele frenice inferioare stângi şi capsulare stângi. Hiatusul esofagian este un canal 
muscular format, în special, de pilierul drept, canal complet în partea superioară, în timp 
ce inferior este redus la o circumferinţă musculară posterioară. Între hiatus şi esofag 
există un spaţiu mic, închis de membrana freno-esofagiană, ce formează o teacă de 
alunecare a esofagului în hiatus. 

Arterele care irigă esofagul abdominal iau naştere din arterele coronară, 
diafragmatică stângă şi gastrice scurte. Artera coronară (gastrică stângă) dă naştere, la 
nivelul crosei sale, la 1-4 ramuri ascendente, printre care şi cardio-esofagiana anterioară, 
care vascularizează faţa posterioară, marginea dreaptă şi faţa anterioară a esofagului şi 
se anastomozează cu ramuri descendente din aorta toracică. Arterele gastrice scurte, în 
special cele superioare, participă la vascularizaţia esofagului abdominal. Din artera 
diafragmatică inferioară stângă pornesc ramuri ascendente care vascularizează marginea 
stângă şi faţa posterioară a esofagului. Venele esofagiene se varsă în hemiazygos şi 
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azygos, spre cava superioară, în venele gastrice stângi spre sistemul port şi venele 
diafragmatice inferioare stângi în vena cavă inferioară.  

 

 
CARDIOMIOTOMIA HELLER 
Esofagul este acoperit de membrana freno-esofagiană sub care se găseşte pătura 

externă formată din fibre musculare longitudinale. Pătura circulară acoperă un strat bine 
dezvoltat, submucoasa, în care se găseşte plexul venos submucos, sediul anastomozelor 
porto-cave. Ţesutul areolar lax al submucoasei constituie un reper pentru 
esofagomiotomie. Sub acest ţesut, pot fi observate venele submucoasei care înconjoară 
stratul epitelial, de culoare deschisă, care contrastează cu stratul muscular circular roz-
roşu. În timpul esofagomiotomiei, pătura musculară externă este secţionată longitudinal, 
apoi pătura circulară, care este hipertrofiată, lăsând să bombeze submucoasa, de culoare 
diferită de cea a musculaturii (Fig. 14). Planul de clivaj dintre musculară şi submucoasă 
dispare la bolnavii la care s-a practicat divulsia endoscopică cu balonaş. 

Dacă în cursul disecţiei nu se mobilizează prea mult esofagul şi nu se distruge 
mezoesofagul posterior, prin disecşia orificiului hiatal, după operaţia Heller nu mai este 
necesară efectuarea unui procedeu antireflux de tip Toupet sau Dor [9]. 

Vagotomia tronculară laparoscopică a pierdut teren în faţa tratamentului medical 
al ulcerului peptic. La nivelul joncţiunii eso-cardiale, cele două trunchiuri vagale sunt 
uşor de identificat laparoscopic. În procedeele laparoscopice antireflux, nervii vagi sunt 
identificaţi şi protejaţi. Nervul vag anterior este descoperit pe faţa anterioară a 
esofagului, după disecţia în sus a membranei freno-esofagiene şi a peritoneului care 
acoperă inferior joncţiunea eso-cardială. Vagul posterior este identificat, prin disecţie 

Fig. 14 Cardiomiotomie extramucoasă Heller, sub ghidaj endoscopic 
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între pilierul drept şi esofag, în ţesutul areolar din spatele peretelui postero-lateral al 
esofagului, unde este însoţit de o arteriolă mică. 

În concluzie cunoaşterea anatomiei laparoscopice, a reperelor anatomice este 
esenţială pentru chirurgii laparoscopişti, care abordează regiunea esogastrică şi practică 
de rutină cele 2 tipuri de intervenţii realizate frecvent în această regiune: operaţiile 
antireflux şi operaţia Heller. 
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Abstract

Parathyroid carcinoma (PC) is a rare disease; experience with its management is limited. The aim of this 
retrospective study was to evaluate a relatively large series of patients suffering from PC. METHODS: Since 1980, 
PC was diagnosed in the 4.4 % of cases of primary hyperparathyroidism (HPT) (23 patients). Clinical and 
biochemical features, and surgical outcome were analyzed. RESULTS: In patients with PC, the mean serum 
calcium was 3.34 mmol/L; the tumor size 30.5 mm. Malignancy was never diagnosed preoperatively. Thirty-two 
operations were performed; six patients underwent repeated surgery. Recurrence of HPT was observed in 100% of 
patients. The median disease-free interval was 15 months (range 2-74 months). Fifteen patients died because of the 
disease; 5 years survival was 24 %. A significant correlation was found between late recurrences and prolonged 
survival; less advanced age and higher preoperative calcium levels predicted early recurrences. CONCLUSIONS: 
Preoperative diagnosis of PC is difficult. Preoperative severe hypercalcemia should alert the surgeon. En bloc 
resection of the PC and the adjacent structures is the treatment of choice. Unfortunately, recurrences are common 
and long-term survival rate is low.
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Historical Notes
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0.50.5--5.2% OF PRIMARY HPT5.2% OF PRIMARY HPT

MEAN AGE: 40MEAN AGE: 40--50 YEARS50 YEARS

Fujimoto 1984 Fujimoto 1984 
Wynne     1992Wynne     1992
FaviaFavia 19981998

Parathyroid Carcinoma

Epidemiology
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Author Year pHPT Carcinomas %
Van Heerden 1979 2013* 12 0.6%
Fujimoto 1984 165 7 4.6%
Wanz & Gaz 1985 1200* 28 2.3%
Cohn 1985 310 9 3.0%
Palneas 1991 700* 8 1.1%
Shortell 1991 197 11 5.6%
Sandelin 1991 1650* 6 0.3%
Hakaim 1993 1260* 7 0.5%
Dotzenrath 2001 963* 4                    0.4%
Favia 2004 404 19 4.7%

Author Year pHPT Carcinomas %
Van Heerden 1979 2013* 12 0.6%
Fujimoto 1984 165 7 4.6%
Wanz & Gaz 1985 1200* 28 2.3%
Cohn 1985 310 9 3.0%
Palneas 1991 700* 8 1.1%
Shortell 1991 197 11 5.6%
Sandelin 1991 1650* 6 0.3%
Hakaim 1993 1260* 7 0.5%
Dotzenrath 2001 963* 4                    0.4%
Favia 2004 404 19 4.7%

* Historical data
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Incidence

5

8862 111 111 1.25%1.25%
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A rare cause (0.5A rare cause (0.5--5.2%) of hyperparathyroidism5.2%) of hyperparathyroidism
Difficult diagnosisDifficult diagnosis
Undefined  natural historyUndefined  natural history
Lack of useful adjuvant therapiesLack of useful adjuvant therapies

Holmes 1969Holmes 1969
ObaraObara 19911991
FaviaFavia 19981998
Shane  2001Shane  2001
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Remarks
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ENDOCRINE SURGERY UNITENDOCRINE SURGERY UNIT
University of Padua, ItalyUniversity of Padua, Italy
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516 patients with pHPT516 patients with 516 patients with pHPTpHPT

23 carcinomas (4.4%)23 carcinomas (4.4%)23 carcinomas (4.4%)

441 adenomas (85,6%)441 adenomas (85,6%)441 adenomas (85,6%)

52 multiglandular
disease (10%)
52 52 multiglandularmultiglandular
disease (10%)disease (10%)
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ENDOCRINE SURGERY UNITENDOCRINE SURGERY UNIT
(1985(1985--2007)2007)
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Median age = 59 years
(range 30-78 years)

Median age = 59 years
(range 30-78 years) 141414 999

441 adenomas (85,6%)441 adenomas (85,6%)441 adenomas (85,6%)

OUR EXPERIENCEOUR EXPERIENCE
447 patients with 447 patients with pHPTpHPT

M:F=1.55M:F=1.55
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Median age = 61 years

(range 9-79 years)
Median age = 61 yearsMedian age = 61 years

(range 9(range 9--79 years)79 years)

23 carcinomas (4.4%)23 carcinomas (4.4%)23 carcinomas (4.4%)
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OUR EXPERIENCEOUR EXPERIENCE
516 patients with 516 patients with pHPTpHPT
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Reported exp.Reported exp. Our experienceOur experience

•• ss--calcium (calcium (mmolmmol/L) /L) 3.19 3.19 ±± 0.720.72 3.34 3.34 ±± 0.490.49

•• PTH (PTH (ngng/L)/L) 352.8 352.8 ±± 326.2326.2 506 506 ±± 417417

•• Alkaline Alkaline phosphatasephosphatase (U/L)(U/L) 176 176 ±± 9898 188 188 ±± 108108

Obara,1991 Obara,1991 Wynne,1992Wynne,1992
Vetto,1993 Vetto,1993 Hakaim,1993Hakaim,1993
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Laboratory Findings
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OUR EXPERIENCE 

PT adenomaPT adenoma pp PT carcinomaPT carcinoma
••FemalesFemales 302 (80.7%)302 (80.7%) 9 (39%)9 (39%)

<0.01<0.01
••MalesMales 72 (19.3%)72 (19.3%) 14 (61%)14 (61%)
••ss--calcium (calcium (mmolmmol/L)/L) 2.97 2.97 ±± 0.320.32 <<0.010.01 3.34 3.34 ±± 0.490.49
••ss--PTHPTH(pg/L)(pg/L) 191 191 ±±159159 <<0.010.01 506 506 ±± 417417
••PT size (mm)PT size (mm) 20.6 20.6 ±± 8.28.2 <0.01<0.01 30.5 30.5 ±± 9.29.2
••Age (years)Age (years) 56 56 ±± 1313 NSNS 6060 ±± 1414
••ss--creatininecreatinine ((μμmol/L)mol/L) 92 92 ±± 2323 NSNS 9999 ±± 3131

Parathyroid Carcinoma

Laboratory Findings
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No differences between men and women!

Parathyroid Carcinoma
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Clinical Manifestations
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OUR EXPERIENCEOUR EXPERIENCE
(23 cases)(23 cases)

True positive     False negative
Ultrasonography 17/23 6/23
Scintigraphy 99mTc/201Tl 9/10 1/10
Scintigraphy 99mTc/MIBI 11/11 0/11
CT scan 6/6 0/6
MRI 2/2 0/2
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CT scanCT scan 6/66/6 0/60/6
MRIMRI 2/22/2 0/20/2
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DNA indexDNA index
Nuclear enlargementNuclear enlargement
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HystologicalHystological
Diagnosis of malignancyDiagnosis of malignancy

15

Capsular and/or vascular invasionCapsular and/or vascular invasion

Parathyroid Carcinoma

Pathological Diagnosis:
Additional markers
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HRPT2 
Oncosuppressor gene

PARAFIBROMIN
(nuclear protein)

Shattuk, NEJM 2003

Parathyroid Carcinoma

Additional markers
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Parathyroid Adenoma
(Parafibromin +)

Parathyroid Carcinoma
(Parafibromin -)

Dec 2007

HRPT2 mutations

HPT-JT Syndrome

Parathyroid Carcinoma
(15%)

LOCAL RECURRENCESLOCAL RECURRENCESLOCAL RECURRENCES

Challenging diagnosis

Schantz & Castleman 1973SchantzSchantz & & CastlemanCastleman 19731973
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DISTANT METASTASESDISTANT METASTASES

Capsular and vascular invasion (?)Capsular and vascular invasion (?)
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Control of hypercalcemia (acute HPT)

Surgery

Adjuvant therapies (?)

Control of Control of hypercalcemiahypercalcemia (acute HPT)(acute HPT)

SurgerySurgery

Adjuvant therapies (?)Adjuvant therapies (?)
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Saline infusion (4-6 L/die) + furosemide
Bisphosphonates

Clodronate (200-300 mg i.v. / 7 days)
Etidronate (7.5 mg/kg / 3 hours x 3 days)
Aledronate (20-40 mg/day) 

Saline infusion (4Saline infusion (4--6 L/die) + 6 L/die) + furosemidefurosemide
BisphosphonatesBisphosphonates

ClodronateClodronate (200(200--300 mg i.v. / 7 days)300 mg i.v. / 7 days)
EtidronateEtidronate (7.5 mg/kg / 3 hours x 3 days)(7.5 mg/kg / 3 hours x 3 days)
AledronateAledronate (20(20--40 mg/day) 40 mg/day) 

Favia, W J S 1998FaviaFavia, W J S 1998, W J S 1998

Parathyroid Carcinoma

PreoperativePreoperative TreatmentTreatment

20

PamidronatePamidronate (60(60--90 mg 90 mg i.vi.v. / 3. / 3--4 days)4 days)

Allosteric modulator of calcium-sensing receptor (CaR)

Increasing CaR sensitivity to calcium

PTH reduction

AllostericAllosteric modulatormodulator of of calciumcalcium--sensingsensing receptorreceptor ((CaRCaR))

IncreasingIncreasing CaRCaR sensitivitysensitivity toto calciumcalcium

PTH PTH reductionreduction

Collins, JCEM 1998

Parathyroid Carcinoma

Palliative therapiesPalliative therapies: : 

CINACALCETCINACALCET
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serumserum CalciumCalcium and and PhosphorusPhosphorus reductionreduction
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Superior and inferior parathyroidectomySuperior and inferior parathyroidectomySuperior and inferior parathyroidectomy
Ipsilateral hemithyroidectomyIpsilateralIpsilateral hemithyroidectomyhemithyroidectomy
ThymectomyThymectomyThymectomy
Lymphadenectomy when necessaryLymphadenectomy when necessary

Favia, W J S 1998FaviaFavia, W J S 1998, W J S 1998
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SurgicalSurgical
TreatmentTreatment
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SurgicalSurgical
TreatmentTreatment

Case n. 24

Palliative: control of hypercalcemia

Chemotherapy: sporadic attempts  useful 
only for  palliation

Radiotherapy: (67Ga, external RT)

Palliative: control of hypercalcemiaPalliative: control of hypercalcemia

Chemotherapy:Chemotherapy: sporadic attempts  useful sporadic attempts  useful 
only for  only for  palliationpalliation

Radiotherapy: (Radiotherapy: (6767Ga, external RT)Ga, external RT)

Only some sporadic cases
of efficacy reported

Only some sporadic casesOnly some sporadic cases
of efficacy reportedof efficacy reported Wynne   1992

Sandelin 1997
Wynne   1992Wynne   1992
SandelinSandelin 19971997

Parathyroid Carcinoma

Adjuvant therapiesAdjuvant therapies
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Chemotherapy:
Adriamicina x 3 sessions in 1 patient

Chemotherapy:Chemotherapy:
AdriamicinaAdriamicina x 3 sessions in 1 patientx 3 sessions in 1 patient

OUR EXPERIENCE (23 cases)OUR EXPERIENCE (23 cases)

Radiotherapy:
External-beam radiotherapy in 1
patient: 50 Gy in 25 sessions

Radiotherapy:Radiotherapy:
ExternalExternal--beam radiotherapy in 1beam radiotherapy in 1
patient: 50 patient: 50 GyGy in 25 sessionsin 25 sessions

Normalization of calcemia for 3 monthsNormalization of Normalization of calcemiacalcemia for 3 monthsfor 3 months

Parathyroid Carcinoma

Adjuvant therapiesAdjuvant therapies

Local recurrence after 5 monthsLocal recurrence after 5 months
24

Normalization of Normalization of calcemiacalcemia for 3 monthsfor 3 months

Local recurrence after surgery 30-60%
Node metastases 10-30%
Distant metastases 10-20%

Local recurrence after surgery 30-60%
Node metastases 10-30%
Distant metastases 10-20%

Wang  1985 - Fujimoto 1990 - Obara 1993 Hundahl 1999 - Shane 2001Wang  1985 Wang  1985 -- Fujimoto 1990 Fujimoto 1990 -- ObaraObara 1993 1993 HundahlHundahl 1999 1999 -- Shane 2001Shane 2001

Recurrent hyperparathyroidismRecurrent hyperparathyroidism
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OUTCOME

FiveFive--years survival rates: 30years survival rates: 30--70%70%

25
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2 lost FU2 lost FU2 lost FU
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Median disease-free period: 
15 months 

(range 2-74 months)

3-years survival: 43%
5-years survival: 24%
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variable for different 
biological behavior of the tumor

variable for different variable for different 
biological behavior of the tumorbiological behavior of the tumor

Aggressive courseAggressive courseAggressive course Slow, indolent progressionSlow, indolent progressionSlow, indolent progression
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ResultsResults
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Once a patient shows a recurrence Once a patient shows a recurrence 
it is more likely to have others with it is more likely to have others with 
a shorter diseasea shorter disease--free periods, like a free periods, like a 
figure offigure of

Favia, W J S 1998FaviaFavia, W J S 1998, W J S 1998
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of the tumorof the tumor
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““BUNCH  RECURRENCESBUNCH  RECURRENCES””

10/23 patients
had one ore more operations for recurrence

10/23 patients10/23 patients
had one ore more operations for recurrencehad one ore more operations for recurrence

n. patients n. reoperations

3                                   1   
3                                   2
4                                   3 or more

n. n. patientspatients n. n. reoperationsreoperations

3                                   1   3                                   1   
3                                   23                                   2
4                                   3 or more4                                   3 or more
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RECURRENCES and REOPERATIONS
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REOPERATIONS

Parathyroid Carcinoma

RECURRENCES 

31
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Calcium Reduction PTH Reduction

p<0.01 p=NS p<0.01 p=NS

Surgery is uneffective in Calcium and PTH reduction after the 
3rd operation…. But…
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Results of Reoperations
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Clinical Relief and Quality of Life
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NSNS79%79%86%86%CardiovascularCardiovascular

NSNS79%79%86%86%RenalRenal
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Parathyroid carcinoma is a rare cause Parathyroid carcinoma is a rare cause 

of PTHof PTH--dependent dependent hypercalcemiahypercalcemia and and 

presents  with a wide spectrum of presents  with a wide spectrum of 

clinical outcomeclinical outcome

CONCLUSIONS (1)CONCLUSIONS (1)

34

P.C. should be especially suspected in:P.C. should be especially suspected in:
●● Male patients with calcemia > 3.3     Male patients with calcemia > 3.3     

mmolmmol/L/L
●● PTH>500 pg/ml PTH>500 pg/ml 
●● Tumor size >3Tumor size >3 cmcm

CONCLUSIONS (2)CONCLUSIONS (2)

35

Recurrences occur in more than one   Recurrences occur in more than one   
half of patientshalf of patients

Surgery is the treatment of choiceSurgery is the treatment of choice

ReoperationsReoperations are effective to  are effective to  decrease,  decrease,  
for a long time, for a long time, calcemiacalcemia, PTH and       , PTH and       
to  improve QOLto  improve QOL

CONCLUSION (3)CONCLUSION (3)

36
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IACOB CIHAC 
1800 – 1888 

Iniţiatorul primului curs de chirurgie 
 

Din deceniul al treilea al secolului al 
XIX-lea au loc prefaceri sociale, economice şi 
culturale care vor schimba soarta celor două 
Principate Româneşti. Iniţiate de evenimentele 
din 1821, aceste prefaceri istorice vor trece prin 
epoca „regulamentară” a Revoluţiei de la 1848 
şi vor culmina cu Unirea Principatelor Române 
din ianuarie 1859. 

În această epocă se circumscrie şi 
activitatea medicului ceh Iacob Cihac, sosit pe 
meleagurile Moldovei în jurul anului 1821. Era 
de origine cehă, dar familia sa se stabilise în 
Bavaria. Şi-a făcut studiile în Germania unde şi-
a însuşit o vastă cultură medicală şi naturalistă. 
Păşind pe meleagurile Moldovei s-a încadrat în 
curentul iluminist al epocii de după mişcarea 
revoluţionară din 1821, care instaurează 
domniile pământene şi militează pentru un 
învăţământ şi o cultură în limba română. 

Împreună cu alţi medici, ca Mihai Zotta, şi cu unii boieri moldoveni animaţi de 
ideile iluministe şi de propagare a ştiinţelor pozitive şi umaniste, ia iniţiativa de a 
înfiinţa o societate ştiinţifică şi literară. Anterior luase fiinţă la Iaşi „Cercul de citire 
medicală” la care se înscriseseră 21 de aderenţi care au cotizat pentru un număr de 12 
abonamente la publicaţiile din străinătate cu profil medical, biologic şi farmaceutic. 
Cercul de citire medicală este găzduit în casa lui Iacob Cihac, aflată în apropierea 
Spitalului „Sf. Spiridon”. Citirea în comun a publicaţiilor era urmată de discuţii pe 
diverse teme ştiinţifice, dar şi de propagarea ideilor ştiinţifice în cercuri cât mai largi. 
De aici s-a născut ideea înfiinţării unei societăţi medico-naturaliste. Dr. Iacob Cihac 
avea, în 1830, o poziţie bine consolidată, fiind medicul şef al miliţiei moldoveneşti. 

Această iniţiativă prinde contur în anul 1832, prin înfiinţarea „Societăţii 
Doftoriceşti Moldo-Române” al cărei statut elaborat, în principal, de Iacob Cihac îşi 
propunea să îmbunătăţească sistemul de organizare sanitară în cele două Principate prin 
înfiinţarea unui spital medico-chirurgical şi obstetrical. Societatea a contribuit la 
progresul ştiinţelor medicale şi farmaceutice, prin procurarea de cărţi şi reviste din 
străinătate, organizarea de întruniri ale membrilor societăţii, prin publicarea de broşuri 
care să circule în ţară şi străinătate şi care să oglindească experienţa medicilor şi a 
naturaliştilor din Principate şi, nu în ultimul rând, prin dezvoltarea de relaţii cu societăţi 
ştiinţifice din străinătate. 

Iacob Cihac a fost sufletul şi animatorul acestei societăţi care are o contribuţie 
de o mare importanţă în formarea spiritului ştiinţific în Moldova, el orientând activitatea 
acesteia în câteva direcţii principale - propăşirea ştiinţei şi a literaturii, îmbunătăţirea 
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stării de sănătate a populaţiei, efectuarea de cercetări în domeniul istoriei naturale pe 
meleagurile Moldovei. Lui îi revine meritul de a fi organizat serviciul sanitar militar şi 
de înfiinţare a primelor spitale militare. În domeniul propagării şi progresului ştiinţelor 
naturale n-a rămas la nivelul declaraţiilor teoretice, elaborând primul tratat de Istorie 
Naturală din Principate. 

A sprijinit şi dezvoltarea la nivel înalt a învăţământului din Moldova contribuind 
la înfiinţarea şi organizarea Academiei Mihăilene în cadrul căreia a fost şi profesor, 
predând cursuri de istorie naturală. Multe din realizările pe linie sanitară din Moldova, 
de după 1828, inclusiv dezvoltarea Epitropiei Casei Spitalelor Sf. Spiridon i se 
datorează şi lui Iacob Cihac.  

A scris şi un tratat de medicină militară, rămas mult timp în manuscris, care va 
vedea lumina tiparului în 1859. 

A avut preocupări multiple, luând parte activă la lucrările diverselor comisii care 
se ocupau cu organizarea învăţământului în Moldova, nefiind străin de prevederile 
Aşezământul Şcolar, din 1851, care prevedea înfiinţarea unei şcoli de moaşe şi a unui 
curs de chirurgie care să constituie baza pentru înfiinţarea unei facultăţi de medicină.  

S-a preocupat şi de valorificarea apelor minerale din Moldova prin studierea 
izvoarelor minerale de la Neagra Şarului (judeţul Suceava) şi Bălţăteşti (judeţul Neamţ), 
fiind un pionier în acest domeniul în ţara noastră. 

A părăsit ţară în 1852, dar a rămas aproape de ieşeni, interesându-se de 
progresele ştiinţifice şi culturale ale acestor meleaguri şi a urmărit bunul mers al 
Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, prima societate ştiinţifică din România.  

Înainte de a părăsi viaţa pământească a ţinut, încă o dată, să-şi lege numele de 
Iaşi, făcând o donaţie de mare valoare ştiinţifică Muzeului Societăţii de Medici şi 
Naturalişti, o importantă colecţie de minerale şi fosile precum şi numeroase manuscrise.  

A fost un adevărat deschizător de drumuri în domeniul ştiinţei, al sănătăţii 
publice şi al învăţământului medical de pe aceste meleaguri, fapt pentru care s-a bucurat 
de preţuirea ieşenilor care, în memoria sa, au denumit o stradă din apropierea Facultăţii 
de Medicină cu numele său.  

 
M. Liţu 
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CHIRURGIA 
Vol. 103, nr.3/2008, Mai-Iunie 

 
 

A apărut , numărul 3 din 
2008, al revistei Chirurgia, care 
conţine ca de obicei articole 
interesante.  

Aşa cum ne-a obişnuit, 
primele pagini ale revistei Societăţii 
Române de Chirurgie, sunt dedicate 
înaintaşilor. Primul articol semnat 
de Dr. V. Niţescu rememorează 
personalitatea Prof. Cezar Th. 
Niculescu, profesor la catedra de 
Anatomie a Universităţii de 
Medicină din Bucureşti, care va 
rămâne în memoria studenţilor şi 
colegilor săi datorită deosebitelor 
sale calităţi didactice. Personalitate a 

medicinei româneşti, a avut o activitate profesională prodigioasă desfăşurată atât în ţară cât 
şi în străinătate.  

În cadrul secţiunii istoria medicinei, Prof. Dr. A.E. Nicolau găseşte o dovadă, 
necunoscută până acum, asupra contribuţiei unui român, domnitorul Dimitrie Cantemir 
(1673-1723), la istoria tehnicilor operatorii în herniilor abdominale prezentând prima 
traducere românească a unui fragment după manuscrisul latin original şi reproducerea de 
fotocopii ale acestuia. “Demetrius de Cantemir, Prince of Moldavia“, în cartea sa “Historia 
incrementorum atque decrementorum Aulae Othomanicae“ (“Istoria creşterii şi decăderii 
Imperiului Otoman“), face prima descriere a abordului transabdominal al herniilor 
abdominale.  

În cadrul referatelor generale, C. Stroescu din colectivul Prof. dr. I. Popescu, 
prezintă un excelent articol privind duodenopancreatectomia cefalică la vârstnici. Această 
lucrare îşi propune o analiză a impactului vârstei înaintate asupra morbidităţii şi mortalităţii 
după DPC, fixându-se ca reper vârsta de 70 de ani. Concluziile studiului au fost că vârsta 
înaintată în sine nu determină creşterea mortalităţii postoperatorii după DPC pentru tumori 
benigne sau maligne ale regiunii cefalopancreatice, dar se asociază cu un risc mai mare de 
complicaţii postoperatorii, mai ales de ordin general. În acest context vârsta înaintată nu 
constituie o contraindicaţie pentru practicarea DPC atunci când tumora întruneşte condiţiile 
de rezecabilitate, iar intervenţia chirurgicală se desfăşoară într-un centru cu experienţă în 
chirurgia pancreasului. 

Rămânând la vârstnici, M.F. Coros şi colab. de la Sp Clinic Judeţean de Urgenţă 
Mures studiază urgenţele chirurgicale la vârstnici în perioada 1996-2006. Bolnavii vârstnici 
reprezintă şi vor reprezenta în continuare, în proporţie din ce în ce mai mare, un contingent 
important de bolnavi care se vor adresa serviciilor de chirurgie. O trăsătură importantă este 
faptul că jumătate dintre aceşti bolnavi se internează în condiţii de urgenţă cu diverse 
complicaţii ale unor boli de bază care se sumează tarelor asociate vârstei înaintate, 
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producând dezechilibre majore pe un organism cu resurse limitate de compensare, facând 
astfel mult mai dificilă activitatea decizională şi terapeutică a chirurgului. Tratarea cu 
succes a acestor bolnavi necesită o bună colaborare a chirurgului cu serviciul de anestezie-
terapie intensivă şi cu alţi medici din diverse specialităţi. 

Elisabeth Maurer şi colab. de la Department of Visceral, Thoracic and Vascular 
Surgery, Philipps-University of Marburg, în studiul „Long-term results of surgical treatment 
in Graves' disease orbitopathy. Is there a correlation between the extent of thyroidectomy 
and the course of orbithopathy?”, reliefează rezultatele pozitive ale tiroidectomiei totale 
asupra orbitopatiei din boala Basedow-Graves, în contextul în care rezultatele din literatură 
sunt controversate, iar subiectul face obiectul a numeroase dezbateri. 

M. Safioleas şi colab. de la 2nd Department of Propedeutic Surgery, University of 
Athens, Laiko General Hospital, Athens, Greece îşi prezintă experienţa în managementul 
ileusului biliar. În perioada 1970-2004 au fost trataţi 36 de pacienţi, predominant femei şi la 
care diagnosticul preoperator a fost pus doar în 14 cazuri. Doar în 8 cazuri s-a putut practica 
în acelaşi timp operator enterolitotomie, rezolvarea fistulei biliodigestive şi colecistectomie. 
În rest, tratamentul a fost secvenţial. În continuare, autorul face review-ul literaturii, 
menţionând şi abordul laparoscopic cu avantajele lui, în managementul ileusului biliar şi 
încheie îndemnând chirurgii, că atunci când nu se găseşte un diagnostic etiologic cert al 
ocluziei intestinale, să fie luat în calcul în diagnosticul diferenţial şi cauza litiazică.  

Mădălina Grigoroiu şi colab. de la Centrul de Chirurgie Generală si Transplant 
Hepatic, Institutul Clinic Fundeni face un studiu experimental porcin de transplant mono-
pulmonar stâng ortotopic. În acest studiu, au fost folosiţi 40 de porci domestici, femele, cu 
greutate între 25 şi 30 de kilograme, pentru realizarea a 20 de proceduri de transplant mono-
pulmonar stâng ortotopic. Acest model experimental de transplant pulmonar la porc permite 
efectuarea curbei de învăţare de către echipa anestezico-chirurgicală, ceea ce duce în 
practică la reducerea timpilor necesari efectuării diferitelor anastomoze, implicit, timpul 
total al procedurii şi mai ales timpul de ischemie caldă. Totodată, existenţa unui model 
experimental şi a unei echipe anestezico-chirurgicale antrenate permite abordarea unor 
subiecte de cercetare în domeniul transplantului pulmonar. 

În cadrul tehnicilor operatorii, Prof. Dr. Traian Pătrascu, Spitalul Clinic Dr. I. 
Cantacuzino, Bucureşti, prezintă „Cura chirurgicală a eventratiilor prin procedeu alloplastic, 
cu fixarea plasei supraaponevrotic”. Principiul general este acela al reparaţiei fără tensiune 
(tension free) a defectului parietal, care este întărit de materialul alloplastic ce înlocuieşte 
ţesutul musculo-aponevrotic "distrus" de eventraţie. Fixarea plasei în spaţiul properitoneal 
necesită de cele mai multe ori o disecţie foarte laborioasă şi sângerândă, mergând până la 
devascularizarea, evident nedorită, a muşchilor. Autorul consideră că tehnica fixării 
materialului alloplastic trebuie simplificată, fixând plasa deasupra orificiului 
preaponevrotic, la 4-5 cm în afara marginilor lui, cu fire separate de fir neresorbabil 1-2, 
monofilament.  

În rubrica Arc peste Timp, Prof. Dr. Nicolae Constantinescu, ne prezintă un 
comentariu la articolul "Colectomies pour volvulus du côlon pelvien", G. Chipail, E. 
Săndulesco et V. Stefănesco, lucrare comunicată la Societatea de Chirurgie din Bucuresti la 
9 aprilie 1941 şi publicată în revista de Chirurgie (1941), 3-4 : 232-243. Lucrarea îşi 
păstreză şi astăzi, după aproape 70 de ani un loc în orice revistă de chirurgie din ţară iar 
informaţiile obţinute pe baza comentariilor membrilor Societătii de Chirurgie din Bucuresti 
ne arată că în România interbelică se practica o chirurgie de calitate, susţinută prin 
argumente valabile şi astăzi. Chestiunea rezecţiei-anastomoză într-un timp a colonului stâng 
aflat în dilataţie ocluzivă este şi astăzi subiect de dispută între diversele şcoli chirurgicale. 
Discuţiile care au loc la congresele şi conferinţele naţionale şi internaţionale de chirurgie ne 
arată că, în afara comunicărilor propriu-zise susţinute, luările de cuvânt pot fi la fel de 
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folositoare pentru instrucţia tinerilor chirurgi şi ar trebui să fie şi astăzi consemnate şi 
publicate. 

Aida Tiron şi C. Vasilescu din colectivul Prof. dr. I. Popescu, ne prezintă „Rolul 
splinei în imunitate. Consecinte imune ale splenectomiei”, iar H. Roman de la Clinica 
Obstetrică-Ginecologie, CHU Charles Nicolle, Rouen, Franta definişte rolul tratamentului 
medicamentos, respectiv chirurgical în managementul endometriozei dureroase.  

În rubrica cazuri clinice D. Tamiolakis şi colab. de la Department of Cytopathology, 
Regional Hospital of Chania, Crete, Grecia, prezintă 3 cazuri de pacienţi care s-au prezentat 
cu metastaze ganglionare cervicale cu punct de plecare necunoscut şi descrie abordarea 
diagnostică şi terapeutică a fiecărui caz. Un pacient a prezentat o metastază a unei tumori 
neuroendocrine, al doilea un carcinom slab diferenţiat, iar al treilea o metastază de melanom 
malign. 

Prof Dr Ion Vasile, Spitalul Clinic de Urgentă Craiova prezintă un caz de ischemie 
acută mezenterică non-ocluzivă apărut la un bolnav în vârstă de 70 de ani, cu hiper-tensiune 
arterială si cardiopatie ischemică nedureroasă cu tulburări de ritm aflat în tratament cu 
blocanti ai enzimei de conversie, antiaritmice, anticoagulant. 

Dr. Viorel Bâtcă, Spitalul Clinic de Urgentă Militar Central Carol Davila descrie un 
caz de hernie paraduodenală stângă strangulată 

În continuare, la rubrica recenzii, T. Dumitrascu prezintă sinteza şi principalele idei 
ce reies în urma Congresului “Pancreas Cancer 2008“ 7-9 Aprilie 2008, Roma, Italia care a 
constituit o trecere în revistă de înaltă ţinută, bazată pe evidenţe clinice, a terapeuticii 
actuale în cancerul pancreatic, precum şi a metodelor de îmbunătăţire a rezultatelor 
postoperatorii. Speakerii din fiecare centru specializat şi-au prezentat opinia şi atitudinea 
actuală în diferitele probleme analizate, realizând o imagine de ansamblu a modului în care 
se face astăzi tratamentul cancerului de pancreas în centrele de profil. 

În ultima rubrică, imagini pentru chirurgi, S. Ciurea şi I. Popescu de la Centrul de 
Chirurgie Generală si Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti prezintă, cu o 
excelentă iconografie, cazul unui pacient de 52 de ani cu un polip adenomatos al VB cu 
focare de adenocarcinom "in situ". 

Încă odată se observă deosebita preocupare în editarea şi menţinerea la standarde 
ridicate a revistei Chirurgia a redactorului şef Prof. Dr. Irinel Popescu, şi datorită căruia 
revista este recunoscută internaţional şi are perspective să intre în baza de date ISI-
Thompson. 

 
A. Vasilescu, E. Târcoveanu 
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AL XVI-LEA SIMPOZION FRANCOFON DE ENDOCRINOLOGIE 
Iaşi, 14-16 mai 2008 

 
  

Din 1984, Clinica de Endocrinologie a 
Spitalului Universitar „Sf. Spriridon” Iaşi, 
condusă de prof. Dr. Eusebie Zbranca, a organizat 
anul, în luna mai, simpozionul de endocrinologie 
clinică, sub auspiciile Societăţii Române de 
Endocrinologie. Începând din 1986, acest 
simpozion a devenit francofon. În 2003, în 
colaborare cu Societatea Franceză de 
Endocrinologie, acelaşi colectiv entuziast a 
organizat la Iaşi Congresul Francofon de 
Endocrinologie. În anii care au urmat, graţie 
tradiţiei şi colaborării cu specialişti de marcă din 
spaţiul francofon, au participat personalităţi ale 
endocrinologiei europene din Franţa, Belgia, 
Portugalia, Elveţia, Albania, Serbia şi România.  

Ajuns la a XVI-a ediţie, simpozionul 
francofon de endocrinologie a reunit în acest an, 
pentru prima dată, endocrinologi şi chirurgi din 
România, Franţa, Italia, Belgia şi Serbia. Echipa 
italiană, cea mai numeroasă, a fost formată din 8 

chirurgi, conduşi de prof. Giancarlo Biliotti (Florenţa), preşedintele Societăţii Italiene 
de Chirurgie Endocrină. 

Temele simpozionului au fost generoase şi au abordat actualităţi în 
endocrinologie şi chirurgie endocrină. Lucrările sub formă de comunicări orale, sesiuni 
video şi postere s-au desfăşurat în Aula Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. 
T.Popa” Iaşi şi la Institutul de Anatomie, spaţiu încărcat de spiritul ştiinţific al lui Gr. T. 
Popa. 

La deschiderea festivă a simpozionului, la care au participat Ministrul 
Învăţământului, directorul Centrului Cultural Francez şi oficialităţi locale, preşedintele 
simpozionului, Prof. Dr. E. Zbranca a prezentat evoluţia endocrinologiei la Iaşi şi 
istoricul desfăşurării acestui simpozion tradiţional, care a luat naştere într-un mediu 
fertil, ale cărui origini se întind pană în secolul trecut, fiind legate de numele C. Parhon, 
Gr. T. Popa, Maria Brise, Vera Pencea.  

Invitaţii au putut admira, de la nivelul etajului XIII al Hotelului Unirea, unde s-a 
desfăşurat cocktailul, frumuseţea oraşului Iaşi, aşezat pe cele 7 coline. Vizitarea 
oraşului, curat, cu flori de primăvară, cu oameni calmi, ospitalieri, cu biserici şi 
monumente la tot pasul, a lăsat o impresie plăcută oaspeţilor, începând cu Sala Paşilor 
Pierduţi, Palatul Culturii, mănăstirile Golia şi Cetăţuia, Catedrala Mitropolitană, 
Universitatea de Medicină şi terminând cu primirea oficială la Palatul Roznovanu. 

În cursul dimineţii de joi, 15 mai 2008, au fost prezentate lucrări şi conferinţe de 
actualitate: Diabete et osteoporose (Prof. dr. G. Weryha, Nancy), Maladie de Cushing à 
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forme cyclique. Pièges du diagnostic et difficultés du traitement (M. Malinsky, Paris), 
Hypogonadismes hypogonadotropes par déficience en LH” (M.C. Burlacu), L’anorexie 
mentale est-elle une maladie psychiatrique ? Apport de la neuro-imagerie. (B.Găluşcă), 
Les analogues de la vitamine D, tuer plusieurs mouches d’un seul coup (D. D. 
Branişteanu), Lait et produits laitiers dans la prévention et le traitement des maladies 
de pléthore (C. Jaffiol, Montpellier) etc.  

După-amiază, lucrările au îmbinat profilul endocrin cu cel chirurgical. A fost 
prezentată experienţa Clinicii III Chirurgie Iaşi în chirurgia tiroidei (A. Grigorovici), 
Tiroidectomiile totale în statistica Clinicii I Chirurgie (D. Niculescu), La calcémie, 
facteur conditionnant d’un précoce renvoi après ablation totale de la thyroïde 
(recherche conduite sur 206 patients) (G. Billioti, Florence), Gravitatea asocierii bolii 
Basedow cu miastenia gravis (C. Vulpoi), Poliendocrinopatia autoimună tip I (C. 
Ghervan), Thyroïdites auto-immunes à forme hyperalgiqu”( M. Malinsky, Paris), 
Diagnostic différentiel dans les adénopathie latéro-cervicales (C. Preda). 

O sesiune specială a fost dedicată cancerului tiroidian. Prof. R. Dzodic 
(Belgrad), a prezentat conceptul chirurgical al ganglionului sentinela în cancerul 
tiroidian (Le ganglion sentinelle dans le cancer de la thyroïde), pe o statistică 
impresionantă. Prof. A. Catania, Roma a expus experienţa sa privind limfadenectomia 
centrală în cancerul papilar (234 cazuri) din 734 cancere papilare operate în ultimii 10 
ani,urmărite postoperator între 24 şi 144 luni. Au mai fost prezentate lucrările 
Difficultés d’un cas clinique de chirurgie thyroïdienne (G. Damiano, Palermo), Le 
traitement du cancer thyroïdien avancé (V. Mogoş), Le traitement chirurgical du 
cancer thyroïdien (N. Dănilă), Facteurs pronostiques dans le cancer thyroïdien 
différencié non-médulaire (L. Ionescu), Le risque récurrentiel dans la chirurgie 
thyroïdienne (D. Niculescu), Difficultés du traitement chirurgical dans les 
thyroïdectomies de la totalisation (A. Grigorovici). Fiecare lucrare a fost urmată de 
comentarii pertinente, spre beneficiul auditoriului tânăr, care a urmărit prezentările cu 
viu interes.  

După o zi încărcată, invitaţii au beneficiat de o seara românească în decorul 
plăcut al restaurantului Select, la care Prof. G. Werhya (Nancy) a recitat în româneşte 
versuri de Mihai Eminescu.  

Sâmbătă dimineaţă s-au reluat lucrările dedicate guşilor retrosternale, 
neoplaziilor endocrine multiple, tumorilor endocrine pancreatice. 

Prof. Nicolosi din Cagliari a prezentat o bogată cazuistică referitoare la 267 
cazuri de guşi retrosternale, rezolvate chirurgical fără mortalitate şi o morbiditate 
minimă. Prof. Torre, din Genova, a susţinut o conferinţă cu ultimele noutăţi în domeniul 
neoplaziilor endocrine multiple şi a prezentat o tiroidectomie totală cu limfadenectomie 
centrală la un copil de 5 ani, cu un cancer toroidian medular, dintr-o familie cu MEN. 
Prof. Werhya, din Nancy, a expus conferinţa Les paragangliomes de la tête et du cou. 

Au mai fost audiate lucrările “Surrénalectomie laparoscopique. Indications, 
limites, resultats » (C.Bradea), « Tumeurs endocrines du pancréas”  (R.Moldovanu). 

Ultimele lucrări au abordat patologia paratiroidă: Aspects chirurgicaux des 
parathyroïdes (M.R. Diaconescu, Iaşi), Tumeurs parathyroïdiennes (D. Lăzescu). Prof. 
Favia (Padova) a susţinut conferinţa Le cancer parathyroïdien: expérience personnelle, 
referitoare la 23 cancere de paratiroidă, selectate dintr-un lot de 516 operaţi pentru 
hiperparatiroidism. 

La închiderea simpozionului, Prof. Dr. E. Zbranca a înmânat diplome de 
participare simbolice oaspeţilor străini, fiecare în parte apreciind în cuvântul lor final 
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nivelul înalt ştiinţific al lucrărilor şi, mai ales, al discuţiilor, precum şi ospitalitatea 
românească. 

A doua zi, invitaţii străini au vizitat mănăstirile Probota, Humor, Voroneţ şi 
Sihăstria, unde au fost întâmpinaţi după tradiţie, au primit explicaţii complete în limba 
italiană şi franceză şi au descoperit o altă latură a unui univers unic românesc, încărcat 
de istorie, religie autentică şi ospitalitate. 

Reîntorşi acasa, oaspeţii străini au trimis mesaje de mulţumire faţă de aleasa 
primire de la Iaşi: „j'ai été vraiment content d'čtre venu a Iasi, de T'avoir rencontré et 
d'avoir connu un peu mieux Ton Pays. J'ai deja envoyé un message au Chef de Faculté 
pour proposer un agreement with l'Université de Iasi et j'aurai bientot la reponse (je 
crois positive). Tu as été un Collegue extraordinaire pour les mesures d'hospitalité que 
Tu as réservé a nous qui étions lŕ pour la premičre fois: pas posible de l'oublier! Le 
souvenir de ces trois jours restera exeptionel!” (Prof. G. Biliotti); „I wish to thank you 
of your Hospitality, your congress has been so good and so qualifying. It was very 
impressive for me and my collegues so I think it will be helpful for us a cooperation in 
future. I wiill present results of our experience to the boad of our Society” (Prof. A. 
Catania); „Thank you so much for your unbelievable hospitality and your kindness. The 
days I spent in Iasi were full of human warmt. My congratulations for your hospital, for 
your work and for your staff. I wish we can establish a profitable cooperation between 
ourselves and our Universities, also because the city of Padova and Iaşi are twinned” 
(Prof. G. Favia). 

 
E. Târcoveanu 
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ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ. PRINCIPII DE BAZĂ 
Ioana Grigoraş 

Editura Institutul European, 2007; 526 pagini; ISBN 978-973-611-479-3 
 

La Editura Institutul European a apărut 
în 2007 volumul “Anestezie şi terapie 
intensivă. Principii de bază”, semnată de conf. 
Dr. Ioana Grigoraş, de la UMF Iaşi, şef secţie 
Clinica de Anestezie şi Terapie Intensivă a 
Spitalului Universitar de Urgenţă “Sf. 
Spiridon”.  

Cartea este structurată în 7 capitole şi 
tratează capitolele de bază ale anesteziei şi 
terapiei intensive, extrem de utile oricărui 
medic practician.  

Primul capitol abordează resuscitarea 
cardiorespiratorie: fiziopatologie, fazele 
resuscitării, tehnica (masajul cardiac extern, 
defibrilarea, cardioversia, eliberarea căilor 
aeriene, ventilaţia artificială, monitorizarea 
etc.), managementul postresuscitare, 
algoritmuri de resuscitare cardiorespiratorie, 
particularităţile resuscitării în circumstanţe 
speciale.  

Al doilea capitol este dedicat 
anesteziei: generale, regionale, asistare anestezică monitorizată.  

Un capitol important descrie în detaliu insuficienţa respiratorie, de la clasificare, 
mecanism, tablou clinic, diagnostic, tratament şi abordează pe larg sindromul de detresă 
respiratorie acută.  

Capitolul 4 desluşeşte un domeniu medical important – şocul. Sunt expuse foarte 
clar clasificarea şocului, fiziopatologia generală a stărilor de şoc, diagnosticul clinic, 
pozitiv şi diferenţial, evaluarea parametrilor hemodinamici în şoc şi tratamentul iniţial al 
stărilor de şoc. Sunt prezentate în continuare şocul hipovolemic, cardiogen şi cel septic. 

Capitolul 5 este deedicat în întregime insuficienţei renale acute. 
Tulburările echilibrului hidroelectrolitic sunt prezentate amplu în capitolul 6. 
Ultimul capitol, şi poate cel mai important, este consacrat tulburărilor 

echilibrului acido-bazic.   
Lucrarea se adresează în primul rând medicilor în formare, rezidenţi în anestezie 

şi terapie intensivă sau de alte specialităţi, studenţilor şi tuturor celor ce vor să-şi 
actualizeze cunoştinţele în domeniu. Volumul realizează  o punte de legatură între 
cursul de specialitate, practica medicală supravegheată şi studiul aprofundat al 
specialităţii. Informaţia este actuală, preluată critic din bibliografia voluminoasă şi 
adaptată  practicii medicale, find filtrată prin prisma experienţei medicale şi didactice, 
dar şi a principiilor ştiinţifice riguroase  ale autoarei, impuse de şcola medicală care a 
format-o. Acest avantaj al îmbinării într-un singur volum a teroriei cu practica 
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(actualizate la zi cu sugestiile practice) poate fi un avantaj şi pentru medici deja formaţi, 
practicieni anestezişti, chirurgi sau de alte specialitaţi care pot găsi informaţii şi sugestii 
pentru activitatea de zi cu zi sau un sprijin concis pentru susţinerea examenelor şi 
concursurilor. Cu siguranţă că interesul deosebit al unor studenţi pentru aceasta 
specialitate poate lărgi şi mai mult rândurile cititorilor.  

Accesul la text este uşurat de sistematizarea minuţioasă a  informaţiei şi punerea 
inspirată în pagină, care alungă monotonia studiului sau facilitează accesul rapid la 
subcapitole. Fiecare capitol parcurge un itinerar sistematic între definiţie şi tabelele 
recapitulative, care conţin datele esenţiale de reţinut pentru practică.  Cartea conţine o 
gamă largă de informaţii, de la  cea mai simplă, enunţată, până la cea complexă, 
comentată.  

Informaţia scrisă este selectată atent, concis redată, rod al  anilor de studiu şi 
practică medicală, care oferă autoarei un punct de vedere critic asupra volumului uriaş 
de informaţie disponibilă în prezent  în literatură. De aici şi până la valoarea practică a 
cărţii mai este doar un pas, străbătut sistematic:  

- informaţie medicală parcursă de simplu la complex cu sprijinul argumentelor 
oferite de datele fiziopatologice şi clinice; 

- clasificări ale noţiunilor teoretice  şi strategii de tratament, universal acceptate; 
- sistematizări personale ale informaţiei şi sugestii de la autor. 

Latura practică este subliniată şi de tabele recapitulative care încheie fiecare 
capitol, alături de testele de autoevaluare, prilej de sinteză şi exersare virtuală a 
informaţiei. 

Ilustraţia carţii completează textul şi facilitează înţelegerea. Este simplă, 
nesofisticată, parcimonios oferită pentru a nu amplifica şi mai mult volumul manualului. 
Bibliografia de la sfârşitul fiecarui capitol susţine exactitatea şi noutatea informaţiei şi 
invită competent la studiu complementar. 

Cartea se recomadă  ca un sprijin competent pentru iniţierea şi completarea 
educaţiei medicale continue, indrumarea practicii, susţinerea examenelor. 

Volumul conceput în stil european este uşor de parcurs datorită manierei 
concise, ordonate şi clare, fiind sistematizat didactic. Condiţia grafică deosebită face 
lectura agreabilă. 

Apariţia acestei cărţi acoperă un gol în literatura de specialitate şi reprezintă un 
eveniment editorial deosebit, fiind utilă studenţilor, rezidenţilor, specialiştilor,  în 
momentul în care  medicina de urgenţă, anestezia şi terapia intensivă devine din ce în ce 
mai imprtante în practica medicală curentă. 

 
E. Târcoveanu 
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CHIRURGIA ABDOMINALĂ DE URGENŢĂ. RECOMANDĂRI 
PRACTICE DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT 

Eugen Maloman 
Chişinău, 2008; 341 pagini; ISBN 978-9975-9732-2-9 

 
La Chişinău a apărut recent 

volumul „Chirurgia abdominală de 
urgenţă. Recomandări practice de 
diagnostic şi tratament”, sub coordonarea 
renumitului Prof. dr. Eugen Maloman, de 
la Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie „N. Testimiţanu”, savant 
emerit din Republica Moldova, membru 
titular al Academiei de Ştiinţe din New 
York.  

Lucrarea a fost concepută ca o 
culegere de ghiduri de diagnostic şi 
tratament a abdomenului acut 
chirurgical. 

În prezentarea capitolelor au fost 
respectate principiile medicinei bazate pe 
dovezi şi au fost consultate ghidurile de 
bună practică din literatură străină.  

Capitolul 1 analizează profilul 
patologiei de urgenţe abdominale din 
Republica Moldova, din perioada 1982-
2006, interval în care autorul a fost 
chirurg principal coordonator al 

Ministerului Sănătăţii, pentru a demonstra importanţa ghidurilor de practică pentru 
chirurgii practicieni care rezolvă această patologie dificilă în teritoriu. Este prezentată 
asistenţa medicală la nivel primar, secundar şi terţiar şi schema de etapizare a asistenţei 
chirurgicale a populaţiei. 

Al doilea capitol este dedicat diagnosticului şi tratamentului apendicitei acute, 
cea mai frecventă urgenţă chirurgicală abdominală.  

Capitolul 3 abordează diagnosticul şi tratamentul hemoragiilor digestive 
superioare, cu aprecierea gravităţii, a factorilor de predicţie ai hemoragiei persistente 
sau recurente, scoruri, algoritmuri de diagnostic şi tratament în hemoragia ulceroasă şi 
variceală. 

În capitolul 4, după acelaşi plan, sunt prezentate diagnosticul şi tratamentul 
hemoragiilor digestive inferioare. 

O parte importantă a cărţii este consacrată diagnosticului şi tratamentului 
ocluziei intestinale. 

Capitolul 6 prezintă schematic diagnosticul şi tratamentul ischemiei mezenterice 
acute. 
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Următorul capitol abordează diagnosticul şi tratamentul actual al colecistitei 
acute, precum şi al complicaţiilor acesteia.  

Capitolul 8 este dedicat pancreatitei acute, afecţiune gravă, cu incidenţă în 
creştere, care ridică şi astăzi probleme de tratament.  

Diagnosticul şi tratamentul peritonitei sunt prezentate pe larg în capitolul 9. 
Ultimul capitol se referă la diagnosticul şi tratamentul traumatismelor 

abdominale. 
În fiecare capitol, recomandările practice, bazate pe evidenţa clinică, sunt 

prezentate în asociere cu rezultatele tratamentului în funcţie de factorii de risc. Aceste 
recomandări de practică chirurgicală constituie o primă etapă în procesul complex de 
elaborare a protocoalelor clinice, solicitate atât de forurile administrative medicale, cât 
şi de Colegiul Medicilor şi constituie implementarea medicinei bazate pe dovezi în 
învăţământul chirurgical.  

Lucrarea reprezintă rezultatul unei munci de echipă, al unei activităţi academice 
deosebite, care poartă amprenta profesorului Eugen Maloman.  

Cartea se adresează studenţilor, medicilor tineri, rezidenţilor şi chirurgilor 
practicieni, acre se confruntă cu această pasionantă, dar dificilă patologie a abdomenului 
acut chirurgical. 

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

Apariţia acestei cărţi reprezintă un eveniment editorial deosebit, înbogăţind 
literatura de specialitate, fiind utilă specialiştilor, rezidenţilor de chirurgie în momentul 
în care  specialitatea noastră devine din ce în ce mai imprtantă în practica medicală 
curentă. 

 
E. Târcoveanu 
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WORLD JOURNAL OF SURGERY 
vol. 32, nr. 5, 2008 

containts papers of the International Association of Endocrine Surgeons from 
International Surgical Week, 2007. 

 
 

Surgery for Cushing’s Syndrome: an historical 
review and recent ten-year experience 
J.R. Porterfield, G.B. Thompson, W.F. Young, et 
al. 
 
BACKGROUND Cushing’s syndrome (CS), due 
to multiple etiologies, is a disorder associated with 
the ravages of cortisol excess. The purpose of this 
review article is to provide a historical synopsis of 
surgery for CS, review a recent 10-year period of 
operative management at a tertiary care facility, 
and to outline a practical approach to diagnosis 
and management. MATERIALS AND METHODS  
From 1996 to 2005, 298 patients underwent 322 
operative procedures for CS at Mayo Clinic, 
Rochester, Minnesota. A retrospective chart 
review was carried out. Data was gathered 

regarding demographics, preoperative assessment, procedures performed, and 
outcomes. Data are presented as counts and percentages. Five-year survival rates were 
calculated where applicable by the Kaplan-Meier method. Statistical analysis was 
carried out with SAS, version 9 (SAS Institute, Inc., Cary, NC). RESULTS  Two-
hundred thirty-one patients (78%) had ACTH-dependent CS and 67 patients (22%) had 
ACTH-independent CS. One-hundred ninety-six patients (66%) had pituitary-dependent 
CS and 35 patients (12%) had ectopic ACTH syndrome. Fifty-four patients (18%) had 
cortisol-secreting adenomas, 10 patients (3%) had cortisol-producing adrenocortical 
carcinomas, and 1% had other causes. Cure rates for first time pituitary operations 
(transsphenoidal, sublabial, and endonasal) were 80% and 55% for reoperations. Most 
benign adrenal processes could be managed laparoscopically. Five-year survival rates 
(all causes) were 90%, 51%, and 23% for adrenocortical adenomas, ectopic ACTH 
syndrome, and adrenocortical carcinomas, respectively. CONCLUSIONS  Surgery for 
CS is highly successful for pituitary-dependent CS and most ACTH-independent 
adrenal causes. Bilateral total adrenalectomy can also provide effective palliation from 
the ravages of hypercortisolism in patients with ectopic ACTH syndrome and for those 
who have failed transsphenoidal surgery. Unfortunately, to date, adrenocortical 
carcinomas are rarely cured. Future successes with this disease will likely depend on a 
better understanding of tumor biology, more effective adjuvant therapies and earlier 
detection. Clearly, IPSS, advances in cross-sectional imaging, along with developments 
in transsphenoidal and laparoscopic surgery, have had the greatest impact on today’s 
management of the complex patient with CS. 
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Video-assisted thyroidectomy significantly reduces the risk of early 
postthyroidectomy voice and swallowing symptoms 
C.P. Lombardi, M.Raffaelli, Lucia D’alatri et al 

 
BACKGROUND  Voice and swallowing symptoms are frequently reported after 
thyroidectomy even in absence of objective voice alterations. We evaluated the 
influence of the video-assisted approach on voice and swallowing outcome of 
thyroidectomy. METHODS  Sixty-five patients undergoing total thyroidectomy (TT) 
were recruited. Eligibility criteria were: nodule size ≤30 mm, thyroid volume ≤30 ml, 
no previous neck surgery. Exclusion criteria were: younger than aged 18 years and older 
than aged 75 years, vocal fold paralysis, history of voice, laryngeal or pulmonary 
diseases, malignancy other than papillary thyroid carcinoma. Patients were randomized 
for video-assisted (VAT) or conventional (CT) thyroidectomy. 
Videostrobolaryngoscopy (VSL), acoustic voice analysis (AVA), and maximum 
phonation time (MPT) evaluation were performed preoperatively and 3 months after 
TT. Subjective evaluation of voice (voice impairment score = VIS) and swallowing 
(swallowing impairment score = SIS) were obtained preoperatively, 1 week, 1 month, 
and 3 months after TT. RESULTS  Fifty-three patients completed the postoperative 
evaluation: 29 in the VAT group, and 24 in the CT group. No laryngeal nerves injury 
was shown at postoperative VSL. Mean postoperative MPT, F 0, F low, F high, and the 
number of semitones were significantly reduced in the CT group but not in the VAT 
group. Mean VIS 3 months after surgery was significantly higher than preoperatively in 
CT group but not in the VAT group. Mean SIS was significantly decreased 1 and 3 
months after VAT but not after CT. CONCLUSIONS  The incidence and the severity of 
early voice and swallowing postthyroidectomy symptoms are significantly reduced in 
patients who undergo VAT compared with conventional surgery. Presented at the 
ISW2007—IAES free paper session, Montreal, Canada, August 26–30, 2007. 
 
Is level IIb lymph node dissection always necessary in n1b papillary thyroid 
carcinoma patients? 
J. Lee, T.Y. Sung, K.H. Nam, W.Y.Chung, E.Y. Soh, C.S. Park 
 
INTRODUCTION  Papillary thyroid carcinoma (PTC) patients show a high rate of 
cervical lymphatic metastasis. However, there are no universal binding guidelines for 
the extent of lateral cervical lymph node dissection (LND) in such cases. In particular, 
the need for LND above the spinal accessory nerve (SAN) remains controversial. The 
present study examined whether level IIb lymph node (LN) dissection is always 
necessary in PTC patients with lateral cervical LN metastasis. MATERIALS AND 
METHODS  The study prospectively examined 167 PTC patients with lateral cervical 
LN metastasis who underwent modified radical neck dissection (MRND) in our 
institution from November 2005 to March 2007. The MRND was bilateral in 24 cases. 
All patients underwent level II, III, IV, and V LND. Levels IIa and IIb LNs were 
individually dissected in all cases. All LND was performed using strict leveling criteria 
by a single operating team. The patterns of lymphatic metastasis and potential risk 
factors for level IIb LN involvement were evaluated. RESULTS  The most common site 
of metastasis was level III (80.6% of cases), followed by level IV (74.9%) and II 
(55.5%). The metastasis rates in level IIa and IIb were 55.5% and 6.8%, respectively; all 
level IIb LN metastasis was accompanied by level IIa metastasis (p = 0.001). In 



Recenzii                                                                    Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2008, Vol. 4, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 148

addition, level IIb LN metastasis was found to be associated with the aggressiveness of 
lymphatic metastasis (i.e., the total number of metastatic LNs) (p < 0.0001). 
CONCLUSIONS  A level IIb LND should be performed when there is clinical or 
radiological evidence of lymphatic metastasis. In the absence of such evidence, the 
findings suggest that level IIb LND is not necessary in N1b PTC patients when there is 
no level IIa LN metastasis, or when the metastasis is not aggressive. 
 
Surgeon performed ultrasound facilitates minimally invasive parathyroidectomy 
by the focused lateral mini-incision approach 
P.S.H. Soon, L.W. Delbridge, M.S. Sywak, B.M. Barraclough, P. Edhouse,S.B. Sidhu 

 
BACKGROUND  Minimally invasive parathyroidectomy (MIP) is now widely 
accepted where a single adenoma can be localized preoperatively. In our unit, MIP is 
offered once a parathyroid adenoma is localized with a sestamibi (MIBI) scan, with or 
without a concordant neck ultrasound. The aim of this study was to compare the 
accuracy of surgeon performed ultrasound (SUS) with radiologist performed ultrasound 
(RUS) in the localization of a parathyroid adenoma in MIBI-positive primary 
hyperparathyroidism (PHPT). PATIENTS AND METHODS  This is a prospective 
study of patients undergoing parathyroidectomy for sporadic primary 
hyperparathyroidism (PHPT) from April 2005 to October 2006 at the University of 
Sydney Endocrine Surgical Unit. Patients were then divided into those who underwent 
preoperative RUS or SUS. RESULTS  Two-hundred eighteen patients formed the study 
group. One hundred forty-eight (66%) patients had RUS and 87 (39%) had SUS. 
Overall, RUS correctly localized the parathyroid adenomas in 121 of 148 (82%) 
patients. Surgeon performed ultrasound correctly localized the abnormal parathyroid 
adenoma in 72 of 87 (83%) of cases. There was no significant difference in the 
proportion of patients with single gland disease, double adenomas, or hyperplasia 
correctly localized by SUS or RUS. Incorrect interpretation of ultrasound imaging was 
due to cystic degeneration in thyroid nodules, lymph nodes, retro-esophageal location of 
adenomas and ectopic and small parathyroid glands. CONCLUSIONS  Surgeon 
performed ultrasound is a useful adjunctive tool to MIBI localization for facilitating 
MIP and when performed by experienced parathyroid surgeons, it can achieve accuracy 
rates equivalent to that of a dedicated parathyroid radiologist. 
 
Can a lightbulb sestamibi SPECT accurately predict single-gland disease in 
sporadic primary hyperparathyroidism? 
L.Yip, D.A. Pryma, J.H. Yim, M.A. Virji, S.E. Carty,J.B. Ogilvie 
 
BACKGROUND Technetium-99m sestamibi scintigraphy with single photon emission 
computed tomography (SPECT) is widely used to guide minimally invasive exploration 
in patients with sporadic primary hyperparathyroidism (SPH), although its sensitivity in 
multiglandular disease is limited. We examined the incidence of missed multiglandular 
disease and associated anatomic findings when sestamibi SPECT was positive for a 
single intense focus of delayed tracer uptake, termed a lightbulb scan (LBS). 
METHODS Prospectively entered data from 764 patients with SPH treated with initial 
parathyroid exploration from March 5, 2000, to December 31, 2006, were reviewed. A 
single radiologist performed blinded interpretation of 585 available sestamibi SPECT 
images, classifying 167 (28.5%) patients with a LBS. Clinical findings were compared 
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among LBS patients with a single adenoma (true positive) and LBS patients with 
multiglandular disease (false negative). 
RESULTS  One hundred fifty of 167 (89.8%) LBS patients had a single adenoma and 3 
(1.8%) had carcinoma. Multiglandular disease was anatomically present in 14 of 167 
(8.4%) LBS patients compared with 60 of 418 (15.6%) non-LBS patients (p = 0.05). 
Parathyroid hyperplasia occurred less frequently in LBS patients [5/167 (3%)] 
compared with non-LBS patients [36/418 (8.6%)], (p = 0.02), while double adenomas 
occurred equally often in LBS patients [9/167 (5.4%)] compared with non-LBS patients 
[24/418 (5.7%)], (p = 0.87). Double adenomas in LBS patients were more likely 
ipsilateral (7/9, p = 0.005) and left-sided (7/7, p = 0.008). LBS patients with 
multiglandular disease were more likely to have a history of neck irradiation, prior neck 
exploration, and concomitant thyroid pathology. CONCLUSIONS  In patients with 
SPH, sestamibi SPECT studies show a single bright focus of uptake in only 29% of 
patients. LBS findings do not exclude multiglandular disease. To avoid unacceptable 
rates of failure at initial parathyroid exploration, the expert surgeon should use validated 
adjuncts such as intraoperative PTH monitoring or four-gland exploration. 
 
Safety of laparoscopic adrenalectomy in patients with large pheochromocytomas: a 
single institution review 
G. Ippolito, F.F. Palazzo, F. Sebag, A. Thakur, M. Cherenko, J.F. Henry 
 
BACKGROUND  Laparoscopic adrenalectomy is the procedure of choice for small 
adrenal tumors, but some concerns have been voiced when this approach is adopted for 
larger tumors and pheochromocytomas. The aim of this study was to examine the 
results of the laparoscopic resection of large pheochromocytomas. METHODS  A 
retrospective review of adrenalectomies performed for adrenal pheochromocytomas >6 
cm in diameter. We compiled and analyzed the early operative complications, histologic 
findings, and cure rates with a minimum of 1 year of follow-up after surgery. 
RESULTS  From 1996 to 2005, a total of 445 laparoscopic adrenalectomies were 
performed in our institution using the anterolateral transperitoneal approach. From this 
series we identified 18 procedures for pheochromocytomas with an average diameter on 
imaging of 78.2 mm (range 60–130 mm). All patients were rendered safe with a 
standard departmental protocol involving calcium-channel blockade initiated at least 2 
weeks prior to surgery. The average peak intraoperative blood pressure was 187 mmHg. 
Capsular disruption occurred in two cases. One patient required an intraoperative blood 
transfusion due to intraoperative blood loss. No immediate conversions to an open 
procedure were required, but one patient underwent a delayed laparotomy for hematoma 
formation. Histologically, four of the adrenal tumors displayed evidence of vascular 
invasion. Biochemical cure was achieved in all patients after a median follow-up of 58 
months (16–122 months). CONCLUSIONS  Laparoscopic adrenalectomy appears to be 
a safe and effective approach for large pheochromocytomas when no preoperative or 
intraoperative evidence of local invasion is present. Paper presented at the ISW Congress. 
 
Laparoscopic adrenalectomy after prior abdominal surgery 
L. Morris, P. Ituarte, R. Zarnegar, Q.Y. Duh, L. Ahmed, J. Lee, W. Inabnet III et al 
 
BACKGROUND  Compared with the open procedure, laparoscopic adrenalectomy 
(LA) is associated with decreased operative time, perioperative complications, and 
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hospital stay. Some regard prior abdominal surgery as a contraindication to LA or 
suggest a retroperitoneoscopic approach. We studied the effect of prior abdominal 
surgery on the feasibility and safety of transabdominal LA. METHODS  We 
retrospectively analyzed 246 consecutive LAs performed at four academic centers from 
2002 to 2006. Cases were grouped according to prior abdominal surgery (PAS) (n = 92, 
37%) or no prior surgery (NPS) (n = 154, 63%). Statistical power was greater than 0.90 
to detect the following differences in endpoints: conversion 2%, operating time 22%, 
and complications 2%. RESULTS  Mean tumor size was 3.3 cm, 8.1% of tumors were 
larger than 7 cm, and 20% were pheochromocytomas. Prior operations were upper 
abdominal (37%), lower abdominal (48%), or laparoscopic (15%). There were nine 
conversions (3.7%), one in the PAS group and eight in the NPS group (p = 0.14), with 
conversions related to large tumor size and pheochromocytoma (both p < 0.01). 
Operating time was 158 ± 59 min across groups. The subgroup with prior upper 
abdominal surgery had nonsignificantly longer operating times compared with the NPS 
group (183 vs. 165 min, p = 0.16). Operative blood loss was 67 ± 84 ml and the 
perioperative complication rate was 12.2%, with no differences between groups. 
CONCLUSION  Prior abdominal surgery does not impede transabdominal LA. More 
than one-third of patients requiring adrenalectomy will have had prior abdominal 
surgery, and these patients should not be denied the benefits of a laparoscopic 
procedure. 
 
Is laparoscopic resection adequate in patients with neuroendocrine pancreatic 
tumors? 
L. Fernández-Cruz, L. Blanco, R. Cosa, H. Rendón 
 
Since the first reports with laparoscopic resection of islet cell tumors in 1996, the 
experience worldwide is still limited, with only short-term outcomes available. Some 
have suggested that a malignant tumor is a contraindication to laparoscopic resection. 
AIM The aim of this study was to evaluate the feasibility, safety, and long-term 
outcome of the laparoscopic approach in patients with functioning, nonfunctioning, or 
overt malignant pancreatic neuroendocrine tumor (PNT). To our knowledge this is the 
largest single-institution series on this subject to date. PATIENTS AND METHODS A 
total of 49 consecutive patients (43 women, 6 men; mean age 58 years, range 22–83 
years) underwent laparoscopic pancreatic surgery (LPS) from April 1998 to June 2007. 
Preoperative localization was done by computed tomography, magnetic resonance 
imaging, endoscopic ultrasonography, and Octreoscan imaging. Other than 9 PNTs 
localized in the head of the pancreas, all tumors were located in the left pancreas. 
Malignancy was diagnosed based on the presence of lymph nodes or liver metastasis. 
There were 33 patients with functioning tumors: 4 with gastrinomas (mean size 1.2 cm), 
1 with a glucagonoma (4 cm), 3 with vipomas (3.2 cm), 2 with carcinoids (5.2 cm), 20 
with sporadic insulinomas (1.4 cm), 2 with insulinoma/multiple endocrine neoplasia 
type 1 (MEN-1) (4.4 cm), and 1 with a malignant insulinoma (13 cm). Sixteen patients 
had a nonfunctioning tumor (mean size 5 cm). The following techniques were 
performed: laparoscopic spleen-preserving distal pancreatectomy (Lap SPDP), 
laparoscopic distal pancreatectomy with splenectomy (Lap SxDP) and laparoscopic 
enucleation (Lap En)/laparoscopic excision (Lap E). Lymph node dissection was 
performed when malignancy was suspected (Strasberg´s technique). Evaluation criteria 
included operative and postoperative factors, pathologic data including R0 or R1 
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resection (the pancreatic transection margin and all transection margins on the specimen 
were inked). Long-term outcomes were analyzed by tumor recurrence and patient 
survival. RESULTS Four cases (8.2%) were converted to open surgery. Overall, Lap 
SPDP, Lap SxDP, and Lap En/Lap E were performed in 15 (33.3%), 8 (17.8%), and 22 
(48.9%) patients, respectively. The operative time and blood loss was significantly 
lower in the Lap En group compared with the other laparoscopic techniques. The group 
of patients with malignant tumors undergoing Lap SxDP had a longer operating time 
and greater blood loss compared with the other distal pancreatectomy (Lap DP) 
techniques. Overall, the postoperative complications were significantly higher in the 
Lap En group (42.8%) than in the Lap DP (Lap SPDP + Lap SxDP) group (22%). These 
complications were mainly pancreatic fistula: 8.7% after Lap DP and 38% after Lap En. 
The overall morbidity was significantly higher after Lap SPDP (26.7%) than after Lap 
SxDP (12.5%) owing to the occurrence of splenic complications in the Lap SPDP group 
without splenic vessel preservation two of seven (28.5%). The means and ranges of 
hospital stay after Lap SPDP, Lap SxDP, and Lap En/Lap E were 5.9 (5–14), 7.5 (5–
12), and 5.5 (5–7) days, respectively (NS). Pathology examination of the specimen 
showed R0 resection in all patients with malignant PNT. The mean time to resumption 
of previous activities for patients undergoing Lap DP or Lap En was 3 weeks. There 
were no postoperative (30 days) or hospital deaths. CONCLUSIONS This series 
demonstrates that LPS is feasible and safe in benign-appearing and malignant 
neuroendocrine pancreatic tumors (NEPTs). The benefits of minimally invasive surgery 
were manifest in the short hospital stay and acceptable pancreas-related complications 
in high-risk patients. LPS can achieve negative tangential margins in a high percentage 
of patients with malignant tumors. Although surgical cure is rare in malignant NEPTs, 
significant long-term palliation can be achieved in a large proportion of patients with an 
aggressive surgical approach. 
 
Surgery and radiofrequency ablation for treatment of liver metastases from 
midgut and foregut carcinoids and endocrine pancreatic tumors 
J. Eriksson, P. Stålberg, A. Nilsson, J. Krause, C. Lundberg et al 

 
BACKGROUND  Many neuroendocrine tumors (NETs) have a tendency to metastasize 
to the liver. In case of limited number of metastases, liver surgery or radiofrequency 
ablation (RFA) may result in apparently total clearance of metastases. However, it is not 
clear whether such therapy will provide symptom reduction or increased survival. 
METHODS  Seventy-three patients with foregut (n = 6) or midgut carcinoids (n = 37) 
or endocrine pancreatic tumors (n = 28), and two patients with NETs without 
discernable origin were studied. Symptoms were evaluated using a Symptom Severity 
Score. Liver surgery was performed in 42 operations and RFA on 205 lesions. 
RESULTS  Apparently total clearance of liver metastases was attained in 1 of 6 patients 
with foregut carcinoids, 15 of 37 with midgut carcinoids, and 13 of 28 with EPT. 
Symptom improvement was noted in 12 of 17 (70.6%) patients with carcinoid 
syndrome, and 75% also reduced their 5-HIAA and P-CgA by at least 50%. Patients 
with nonfunctioning EPT generally had no improvement of symptoms after 
surgical/RFA liver treatment, but eight patients had functioning EPT, and four of these 
reduced their biochemical markers by at least 50%. NETs with higher Ki67 index 
tended to recur more often. Complications occurred in 9 of 45 open surgery procedures, 
and in 8 of 203 RFA procedures. 
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CONCLUSIONS Treatment of liver metastases is successful in midgut carcinoid 
patients with limited liver metastases. Patients with foregut carcinoid and EPTs recur 
more often, possibly related to higher Ki67 index, and treatment of liver lesions less 
often reduces symptoms. Liver resections and RFA may be safely performed, and RFA 
is associated with few complications. 
 
 
 




