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REZIDENŢIATUL ÎN CHIRURGIE - PROBLEME NOI, SOLUŢII
VECHI. DECALOGUL PREGĂTIRII REZIDENŢILOR.
E. Târcoveanu, R. Moldovanu
Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu – Vl. Buţureanu”
Centrul de Cercetare în Chirurgia Clasică şi Laparoscopică
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
RESIDENCY IN SURGERY – NEW PROBLEMS, OLD SOLUTIONS. THE DECALOGUE OF
RESIDENTS’ SURGICAL TRAINING (Abstract): The training in general surgery rapidly evolved,
especially due to the possibilities offered by new technologies. This training should include several
successive stages of training that will allow future surgeon to specify a diagnosis, establish an operative
indication, to choose and carry out an appropriate surgical technique. The main objectives of preparing
residents for general surgery are: acquisition of knowledge of surgical pathology to successful make a
diagnosis; the acquisition of therapeutic algorithms to establish a surgical indication or medical treatment;
acquisition of theoretical knowledge and practical skills to perform the chosen operative technique; to
provide appropriate postoperative care, to recognize any postoperative complications and to resolve in a
timely and appropriate manner. So, the training in general surgery has to provide basic skills behavior,
rule based behavior and knowledge based behavior.
KEY WORDS: SURGICAL TRAINING, MINIMALLY INVASIVE SURGERY, SIMULATORS,
SURGICAL RESIDENCY
Corespondenţă: Prof. Dr. Eugen Târcoveanu, Clinica I Chirurgie, Spitalul Clinic „Sf. Spiridon” Iaşi, Bd.
Independenţei, nr. 1, Iaşi, 700111; e-mail: etarco@iasi.mednet.ro

Pregătirea rezidenţilor în chirurgia generală a cunoscut o evoluţie rapidă legată,
pe de o parte, de modificările procesului educaţional cerute de rezidenţi şi adoptate cu
uşurinţă de profesori, şi pe de altă parte, de posibilităţile oferite de noile tehnologii
informaţionale. Astfel, procesul de pregătire al rezidenţilor a evoluat de la concepţia
Halstediană, în care tânărul chirurg învăţa operaţiile de la maeştrii chirurgiei în
amfiteatre, văzând doar gesturile chirurgicale, la programe de training speciale, care
sunt diferenţiate în funcţie de tipul de intervenţie care trebuie învăţat [1].
Această pregătire trebuie să includă, spre deosebire de alte specialităţi medicale,
mai multe etape succesive de formare, care vor permite viitorului chirurg să precizeze
un diagnostic, să stabilească o indicaţie operatorie, să aleagă şi să efectueze un gest
chirurgical adecvat. Deci, obiectivele majore ale pregătirii rezidenţilor de chirurgie
generală, care pot să le asigure competenţe finale, sunt:
- dobândirea unor cunoştinţe solide de patologie chirurgicală pentru a formula un
diagnostic;
- însuşirea unor algoritmuri terapeutice prin care să stabilească o indicaţie
chirurgicală sau un tratament medical;
- alegerea unei tehnici chirurgicale potrivite dintr-un arsenal terapeutic variat;
- să realizeze, în condiţii sigure pentru pacient, tehnica operatorie aleasă;
- să asigure îngrijiri postoperatorii pertinente, să recunoască eventuale complicaţii
postoperatorii, pe care să le rezolve în timp util şi în mod adecvat [2].
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Ţinta programului de pregătire a rezidenţilor în chirurgie este de a produce
competenţe profesionale, de a evalua cunoştinţele teoretice şi de a crea abilităţi practice.
Chirurgii se confruntă cu creşterea presiunii dinăuntrul şi dinafara sistemului pentru a
clarifica nivelurile de competenţă în practica medicală. Pentru a obţine competenţe se
poate apela la orice mijloc de pregătire, după definirea curriculei de pregătire din
specialităţile chirurgicale [3].
Educaţia preuniversitară şi universitară este primordială deoarece dezvoltă o
cultură fundamentală care permite chirurgului să evolueze. Vocaţia, despre care nimeni
nu mai vorbeşte, este esenţială. Pentru a deveni un bun chirurg, ca şi pentru a deveni un
bun violonist, trebuie să-ţi placă ceea ce faci. Pentru a ajunge un bun chirurg trebuie să
te antrenezi zilnic, trebuie să fii inteligent, muncitor, rezistent la stres, să ai manualitate.
Această profesie nobilă necesită un veritabil act de credinţă, impune anumite sacrificii,
pe care trebuie să le accepţi de la început şi cere o structură umană particulară. Vocaţia,
ca şi în trecut, trebuie îndrumată de maeştri înzestraţi cu har pedagogic care trebuie să
insufle juniorilor dragostea şi devotamentul pentru profesie [4].
Problemele cu care se confruntă în prezent învăţămânul medical universitar şi
postuniversitar sunt:
- pregătire de cultură generală insuficientă în liceu, cu interes scăzut pentru
medicină;
- pregătire medicală generală insuficientă în facultate, cu interes scăzut pentru
chirurgie;
- examen de admitere la rezidenţiat care selectează candidaţi fără aptitudini, fără
vocaţie, fără interes pentru specialitate;
- pregătire în rezidenţiat formală, cu număr prea mare de rezidenţi, unii ajunşi în
sistem prin echivalări necompetiţionale şi, pe de altă parte, formatori
neimplicaţi;
- absenţa motivaţiei din cauza posturilor neatractive la terminarea pregătirii.
În final, după eforturi de formare costisitoare, tânărul specialist pleacă din ţară
pentru a-şi oferi competenţa în diverse spitale din Uniunea Europeană. S-a ajuns, astfel,
ca în unele spitale europene să se formeze comunităţi de medici români.
Orientarea spre medicină trebuie să se facă încă din anii de liceu, în care trebuie
să se asigure o pregătire generală solidă, şi, mai ales, să se stimuleze aptitudinea de a
învăţa continuu, de a se „upgrada”. Interesul pentru medicină a scăzut semnificativ
deoarece facultatea a rămas printre puţinele la care se mai dă examen de admitere, se
învaţă mult, practic toată viaţa, este o profesie neapreciată şi nerespectată de oficialităţi,
mass-media şi unii pacienţi, este plătită execrabil. În facultate a scăzut gradul de
pregătire medico-chirurgicală prin reducerea numărului de ore săptămânal, atât
teoretice, cât şi practice, mai ales la chirurgie.
Chirurgia oferă încă mari posibilităţi de atragere a studenţilor. În facultate
trebuie să se caute studenţii care au aptitudini şi vocaţie pentru chirurgie prin
organizarea de cercuri ştiinţifice atrăgătoare, cursuri opţionale care să le suscite
interesul şi să le completeze pregătirea, dezvoltarea abilităţilor practice prin
workshopuri, sprijinirea Societăţii Studenţeşti de Chirurgie din România şi chiar
începerea pregătirii pentru examenul de rezidenţiat folosindu-se la examenele de an şi
de licenţă aceeaşi tematică şi aceeaşi bibliografie.
Admiterea în rezidenţiat se face prin examen naţional, care este, de fapt, cel mai
greu din cariera medicală. Sistemul de întrebări cu răspunsuri multiple selectează
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indivizi care pot învăţa automat răspunsurile, care ajung rezidenţi în chirurgie fără a
avea cunoştinţe temeinice de anatomie şi patologie chirurgicală.
Numărul rezidenţilor de chirurgie generală se micşorează în ultimii ani, ca şi în
Europa occidentală, chirurgia nemaifiind în topul preferinţelor celor care au fost admişi
la examenul de rezidenţiat.
Dificultăţile actuale ale funcţiei de rezident de chirurgie generală, adăugate
perspectivelor unei carenţe de locuri de muncă şi, mai ales, veniturile inferioare faţă de
chirurgii de alte specialităţi îi determină, cu siguranţă, pe viitorii noştri rezidenţi să
privească spre alte specialităţi chirurgicale mai puţin grele şi mai bine plătite. La acestea
se adaugă feminizarea profesiunii, cu responsabilităţi parentale mai precoce,
posibilitatea introducerii repausului compensatoriu după gărzi, cu reducerea timpului de
lucru [5].
Rolul rezidenţilor în cadrul acordării de îngrijiri medicale în serviciile
chirurgicale este preţios, fie că este vorba de vizită, prescripţii medicale, de activitatea
de salon, de bloc operator sau de gardă. Surplusul de muncă al chirurgilor seniori le
reduce disponibilitatea pentru formarea rezidenţilor, pe care îi consideră, în mod
nedrept, ca mai puţin motivaţi.
Întoarcerea la atracţia acestei frumoase specialităţi se va baza, probabil, pe
apariţia a numeroase oportunităţi profesionale, atât în sectorul public, cât şi în cel privat,
determinate de posturile rămase vacante.
Formarea rezidenţilor de chirurgie generală necesită un echilibru între
învăţământul teoretic formal, învăţarea practică prin colaborare în echipa chirurgicală şi
delegarea responsabilităţii. Aceste trei aspecte ale formării lor reprezintă programe
uniforme de pregătire chirurgicală şi corespund funcţiilor lor de îngrijire şi prezenţei lor
medicale, indispensabile bunei funcţionări a serviciilor de chirurgie [6].
În prezent, programele de pregătire a rezidenţilor trebuie să asigure pentru
chirurg însuşirea a diferite cunoştinţe teoretice şi manevre practice, care să asigure [1]:
1) comportamentul bazat pe calificări de bază (skill based behavior) – însuşirea
gesturilor chirurgicale de bază, cunoaştere instrumentarului, a normelor de asepsie şi
antisepsie, coordonarea mişcărilor, recunoaşterea reperelor anatomice etc.;
2) comportamentul bazat pe reguli (ruled based behavior) – învăţarea timpilor
operatori, executarea diferitelor intervenţii, probleme de indicaţie chirurgicală.
3) comportamentul bazat pe cunoaştere (knowledge based behavior) – însuşirea
de cunoştinţe şi abilităţi practice care să permită rezolvarea unor situaţii critice, a unor
incidente / accidente intraoperatorii, a unor probleme complexe de tactică chirurgicală.
Acest ultim nivel de „cunoaştere” este permanent perfectibil şi trebuie actualizat în
funcţie de datele din literatură, precum şi de noile achiziţii tehnologice.
Organizarea acestor programe de pregătire chirurgicală ar trebui să survină în
cadrul unor proiecte naţionale, controlate de Societatea de Chirurgie şi Centrul Naţional
de Perfecţionare, cu etape unanim acceptate de toate centrele universitare, integrate în
programul de pregătire şi evaluare a competenţelor din comunitatea europeană. Aceste
programe pot asigura menţinerea standardelor de excelenţă.
1. Invăţământul teoretic al rezidenţilor de chirurgie este reprezentat de
cursurile din tematica Centrului Naţional de Perfecţionare, cursuri de patologie şi
tehnică chirurgicală, prin prezentarea şi discutarea cazurilor clinice ce se operează zilnic
în şedinţele de staff, prin şedinţe de referate tip „Journals Club” (reuniuni medicale update pentru discutarea unor subiecte în funcţie de ultimele noutăţi din literatură).
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Primul obiectiv al acestui învăţământ teoretic este acumularea de cunoştinţe.
Este nevoie, în acest scop, să se ofere rezidenţilor accesul la informatie şi să li se
elibereze timpul necesar acestei acumulări.
Locul noilor tehnologii de formare este, în general, subutilizat, fie că este vorba
de site-urile de pregătire de pe Internet, de accesul on-line la revistele ştiinţifice, de
suportul video pentru învăţarea tehnicii.
Participarea la realizarea lucrărilor de cercetare clinică, de redactare medicală
sau de lectură critică a articolelor pentru revistele ştiinţifice este un complement
important pregătirii rezidenţilor [2,5].
2. Invăţarea practică prin colaborare se realizează la patul bolnavului, în
ambulator sau la blocul operator. Întocmirea foilor de observaţie, vizita la patul
bolnavului, prescrierea medicaţiei, alegerea examenelor paraclinice, tratamentul
postoperator, prevenirea complicaţiilor tromboembolice şi a infecţiilor nosocomiale sunt
elemente esenţiale ale îngrijirilor în chirurgie, necesitând un învăţământ riguros fondat
pe protocoale de îngrijire, sub supravegherea unui medic primar. Un medic primar nu
poate îndruma mai mult de trei rezidenţi.
Învăţarea tehnicii chirurgicale se bazează, în principal, pe calitatea rezidentului
de ajutor operator. Ideal ar fi ca un rezident să intre zilnic în sala de operaţii, sau nu mai
puţin de trei ori pe săptămână, deoarece chirurgia se învaţă numai în blocul operator.
Acest proces relativ îndelungat presupune răbdare atât din partea seniorului, cât şi a
juniorului, trecerea de la observator la practicant de timpi operatori simpli, la realizarea
de acte operatorii de complexitate crescută. Acest proces implică mari responsabilităţi
pentru ambii parteneri. Sunt unele circumstanţe care ne pun în situaţia de a nu „ajuta”
un rezident, fie că este vorba de complexitatea intervenţiei, de identitatea pacientului, de
presiunea programului operator, de orarul îndrumătorului sau de vârsta seniorului.
Realizarea de intervenţii de către rezidenţi rămâne un element esenţial al pregătirii în
chirurgie în situaţii de chirurgie electivă sau, mai rar, în urgenţă. „A vedea” este bine, „a
face” este şi mai bine [5]. Simulatoarele de chirurgie laparoscopică permit un
antrenament al gesturilor fără risc pentru pacienţi [1,6]. Simulatoarele tip „black box”
asigură însuşirea tehnicilor de bază, în timp ce pelvitrainer-ele de ultimă generaţie şi
simulatoarele de realitate virtuală permit însuşirea tehnicilor chirurgicale şi chiar
rezolvarea unor situaţii critice [1].
3. Delegarea responsabilităţii este o etapă esenţială a învăţământului în
chirurgie, care vizează transmiterea autonomiei tehnice şi luării deciziei. Ea se obţine
gradat spre sfârşitul rezidenţiatului. Deprinderea de a delega cere un efort particular şi o
mare responsabilitate din partea îndrumătorului. Tentaţia de a păstra monopolul deciziei
medicale şi al tehnicii chirurgicale este mare, cu riscul de a se vedea deposedat de
dreptul de „expertiza”. Al doilea aspect îl reprezintă tendinţa de a delega, din
comoditate, prea uşor totalitatea activităţilor chirurgicale rezidentului. Trebuie avut grijă
să se delege activităţi tot mai complexe şi să se lase loc de iniţiativă şi de decizie
tinerilor colaboratori [5].
4. Este necesară actualizarea curriculei de pregătire. Trunchiul comun al
rezidenţiatului de chirurgie generală impune efectuarea unui stagiu de anatomie
chirurgicală, chirurgie operatorie şi chirurgie experimentală [7]. S-a introdus un stagiu
de etică, dar anatomia, care este esenţială, a fost uitată [8]. Respectarea şi efectuarea
stagiilor la celelalte specialităţi (ATI, chirurgie plastică, ortopedie, urologie,
ginecologie, chirurgie toracică, neurochirurgie) este importantă. Asistăm la formalizarea
acestor stagii, din cauza lipsei de interes a instructorilor acestor specialităţi, preocupaţi
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de pregătirea rezidenţilor lor, fapt la fel de nociv ca şi lipsa de pregătire a rezidenţilor
acestor specialităţi în domeniul chirurgiei generale. Sunt în curriculă intervenţii care nu
se mai practică precum vagotomiile, piloroplastiile; în schimb lipsesc, şi ar trebui
introduse, noţiuni de chirurgie robotică, NOTES [9].
5. Stagiile ar putea să beneficieze de o contractualizare a funcţiei rezidenţilor
din serviciu. Acest contract ar fi redactat şi semnat de către şeful de serviciu şi rezidenţii
săi. El ar defini obligaţiile de serviciu, de acordare de îngrijiri, de gărzi, de ajutor
operator, de realizare a documentelor medicale, de codificare, de participare la
activitatea de evaluare şi de cercetare clinică. În schimb, şeful de serviciu ar garanta
existenţa unui birou al rezidenţilor dotat cu un post informatic cu acces la internet,
organizarea de şedinţe de staff, reuniuni medicale, de cursuri, al unui minim (ca număr
şi ca tip) de intervenţii care să fie realizate de către fiecare rezident supravegheat de un
chirurg îndrumător, de intervale săptămânale libere, fără constrângeri de serviciu,
dedicate acumulării de cunoştinţe. In funcţie de orientarea chirurgicală a serviciului
respectiv, realizarea unui contract de obiective pedagogice ar putea să conducă la
validarea de module teoretice specifice fiecărui serviciu [5].
6. O mai bună evaluare a stagiilor de chirurgie. Există în prezent un caiet de
rezident în care se notează fiecare examen de sfârşit de stagiu şi activitatea practică. Ar
fi utilă evaluarea reciprocă: a valorii stagiului de către rezident şi a rezidentului de către
şeful serviciului [10]. Aceste evaluări ar trebui să fie centralizate şi salvate într-un
sistem informatic la nivelul facultăţilor în scopul de a obţine un feed-back şi o
transparenţă a informaţiilor între diferitele servicii. Ele ar avea avantajul de a furniza o
informaţie obiectivă utilă în special pentru atribuirea posturilor de rezidenţi diferitelor
servicii chirurgicale. Ar fi foarte necesar ca după primul an de stagiu la disciplina de
bază, disciplina mamă, să se dea un examen în care să se evalueze progresele
rezidenţilor, cel puţin teoretice, abilităţile practice pentru confirmarea progresului şi
trecerea la următoarea etapă. Sunt situaţii în care nu se înregistrează un progres şi nici
perspective de viitor, moment în care rezidentul ar trebui reorientat spre practica
medicală ambulatorie sau un alt profil medical.
7. Dezvoltarea de noi metode pedagogice este foarte importantă. Utilizarea
site-urilor de pregătire pe internet, accesul la revistele ştiinţifice online, utilizarea unei
videoteci pentru învăţarea unei tehnici chirurgicale, dezvoltarea sistemelor de
,,antrenament’’, a simulatoarelor pentru gesturile laparoscopice, sunt metode care
permit lărgirea mijloacelor de formare a tinerilor chirurgi. Rezidenţii trebuie să fie
înscrişi, cu sume modice, suportate de universitate sau firme, în societăţile ştiinţifice de
profil, care să le asigure participarea gratuită la seminarii de pregătire, la congrese
naţionale şi internaţionale sau abonamentul la site-urile de pregătire online [11].
8. Promovarea mobilităţii. Chiar dacă stagiile la un alt spital universitar sunt
recomandate, puţini rezidenţi solicită acest lucru. Armonizarea studiilor medicale la
nivelul Europei fac posibilă realizarea unui stagiu de chirurgie într-o ţară din Uniunea
Europeană. Un astfel de proiect necesită convenţii între facultăţi, care să se refere în
mod special la schimburi de rezidenţi. Experienţa noastră cu universităţile din Belgia a
demonstrat că acest lucru este fezabil şi foarte benefic pentru tinerii chirurgi în formare.
Acest tip de proiect pedagogic ar favoriza şi colaborările de cercetare clinică între
echipele chirurgicale europene [12]. Este extrem de util ca în anii terminali rezidenţii să
se detaşeze în spitale judeţene acreditate de universitate, unde se vor integra efectiv, în
special în programul operator.
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9. Protejarea funcţiei rezidentului din această specialitate. Delegarea
responsabilităţii este o etapă esenţială pentru dezvoltarea autonomiei tehnice
chirurgicale şi luarea deciziei. Totuşi, tendinţa actuală este de a reduce prerogativele
rezidenţilor, sub pretexte de înţeles, cum ar fi calitatea îngrijirilor, creşterea implicaţiilor
juridice în caz de complicaţii şi refuzul consecinţelor medicale ale curbelor de învăţare.
Această evoluţie aparent benefică pentru pacienţi, se face în detrimentul formării
tinerilor chirurgi de mâine, a căror pregătire tehnică începe din ce în ce mai târziu şi
poate fi incompletă. Îndrumătorii universitari de chirurgie generală trebuie să protejeze
statutul de chirurg în formarea rezidenţilor, permiţându-le luarea de decizii şi realizarea
de gesturi operatorii simple. Ar fi necesară atribuirea responsabilităţii medico-legale
rezidentului, în funcţie de nivelul de pregătire, fapt care ar responsabiliza rezidentul în
luarea deciziilor şi însuşirea cunoştinţelor. În schimb, comunitatea noastră trebuie să
poată garanta o calitate a încadrării care să permită ca această delegare de
responsabilitate să nu ducă la un risc de complicaţii suplimentare pentru bolnavi [5].
10. Rezidentul de chirurgie trebuie să se implice în activitatea de cercetare a
clinicii care îl ajută în formarea sa. Este recomandat ca rezidentul de an mare să prezinte
cazuri clinice la studenţi, să comunice la o societate de chirurgie cel puţin o lucrare
ştiinţifică şi să publice un articol ca prim autor într-o revistă de profil.
În concluzie, cărţile, învăţământul socratic, simţul de observaţie clinic, munca în
echipă, accesul în laboratorul de anatomie, chirurgie experimentală, simulatoare,
participarea la şedinţele de staff, seri anatomoclinice interdisciplinare, congrese,
simpozioane, rămân valori fundamentale ale pregătirii rezidenţilor de chirurgie.
Metodele noi nu exclud pregătirea clasică care a dat bune rezultate dea lungul anilor, ci
completează şi fac mai atractivă chirurgia generală.
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INTRAPERITONEAL CHEMOTHERAPY: THE EXAMPLE OF THE OVARIAN CANCER
(Abstract): Intraperitoneal (IP) administration is an effective route for drug delivery, with a
pharmacologic advantage that can be exploited for the treatment of ovarian cancer. There is now a
growing body of clinical data demonstrating a survival advantage for patients with advanced stages of
ovarian cancer treated by IP chemotherapy compared with the standard intravenous (IV) treatment route.
While IP chemotherapy has been shown to determine an improvement in survival, many investigators
argue that the formidable toxicity, complexity, and quality of life alterations associated with IP therapy
make it mandatory that it should be compared prospectively to a less toxic and more convenient regimen,
such as IV carboplatin/paclitaxel. The barriers to implementing this treatment into clinical practice appear
to be toxicity concerns, and a lack of technical expertise with the peritoneal infusion devices. The role of
IP chemotherapy in colo-rectal carcinoma is not well established. However, cytoreductive surgery and
intraperitoneal hyperthermic chemotherapy may be of potential benefit in selected patients with locally
disseminated disease.
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În ciuda faptului că oncologii au utilizat încă din anii ’50 calea de administrare
intraperitoneală (IP) a agenţilor terapeutici, abia în 1978, Dedrick RL şi colab. au
prezentat, într-un articol de referinţă, un model teoretic de administrare IP a agenţilor
antineoplazici [1]. Ulterior, aceasta a evoluat de la stadiul de concept la cel de procedură
pe care terapeuţii o pot utiliza în practica clinică curentă.
Cavitatea peritoneală este drenată de limfatice în vena portă. Din acest motiv,
administrarea IP permite obţinerea unor concentraţii crescute ale chimioterapicelor în
circulaţia portală, fără necesitatea cateterizării venei porte. De asemenea, chimioterapia
intraperitoneală (CIP) în doze foarte mari (high-dose) administrată pe suprafaţa
peritoneală, creşte citotoxicitatea locală [2]. Spre deosebire de chimioterapia pe cale
intravenoasă (IV), CIP reprezintă o modalitate de a obţine concentraţii crescute de
substanţe citotoxice în contact direct cu seroasa peritoneală, ce posedă un clearance
scăzut faţă de circulaţia sistemică. Substanţele cu greutate moleculară crescută şi
lipofilie scăzută au un avantaj farmacologic [3]. Administrarea IP a chimioterapiei
prezintă avantaje comparativ cu cea IV: atinge concentraţii locale crescute, care să
penetreze în tumorile de volum redus, şi depăşirea chimiorezistenţei; timp de expunere
prelungită a tumorii la acţiunea agenţilor, cu accelerarea acţiunii anumitelor clase de
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citostatice; diminuarea toxicităţii sistemice, permiţând (teoretic) o mai bună toleranţă la
tratament [4].
CIP a înregistrat în ultimii ani succese în tratamentul cancerelor ovariene (CO).
În această lucrare este detaliat modelul oferit actual de această neoplazie, urmat de altfel
şi în cancerele digestive [5].
Agentul „ideal” pentru administrarea IP ar trebuie să includă proprietăţi cum ar
fi o activitate biologică crescută în cancerul respectiv pe modele preclinice, şi atingerea
unor concentraţii crescute tumoricide sau expunere prelungită cu impact regional
potenţial mai crescut, favorabil comparativ cu administrarea sistemică. Datorită patternului de repartiţie plasmă-peritoneu, agenţii cu greutate moleculară crescută şi fără
lipofilie prezintă caracteristici optime pentru aplicarea IP [6].
Spre deosebire de alte tumori solide, CO prezintă o modalitate unică de
diseminare. Deşi boala metastazează şi pe cale limfatică sau hematogenă, calea
principală de diseminare este în interiorul cavităţii abdominale şi/sau a pelvisului, pe
calea seroasei peritoneale. Urmând hidrodinamica lichidului peritoneal prin spaţiile
parieto-colice, celulele maligne ascensionează spre diafragm şi apoi coboară în pelvis
lăsând depozite tumorale în multiple sedii intraperitoneale [3].
Standardele actuale de tratament ale pacientelor cu CO epiteliale avansate
constau în chirurgia cu efort citoreductiv maxim (ce presupune absenţa tumorilor
restanţe macroscopic evidente) urmată de şase cicluri de chimioterapie cu citostaticele
cisplatin (sau carboplatin) şi paclitaxel. Totuşi, rezultatele sunt departe de a fi
satisfăcătoare: timpul mediu până la progresie este de 15-18 luni şi supravieţuirea
mediană rămâne mai redusă de 3 ani [7,8].
Pentru acele paciente la care se obţine un răspuns clinic după chimioterapia
sistemică de linia I, chimioterapia IP este potenţial benefică, în special când tumora este
limitată la cavitatea peritoneală [9].
Studiile ce au evaluat raportul concentraţiilor peritoneale în diferite puncte ale
peritoneului depăşesc cu mult concentraţiile plasmatice (de ex. cisplatin 20:1,
carboplatin 18:1, doxorubicin 400:1, paclitaxel 1.000:1) [10].
Au fost examinaţi numeroşi agenţi citostatici, în studii de fază I, în termenii
siguranţei şi proprietăţilor farmacocinetice în administrarea IP. În cancerul ovarian este
de remarcat că administrarea IP este satisfăcătoare în termenii profilului toxic local
pentru unii agenţi (de ex. cisplatin, carboplatin, paclitaxel), însă nu şi pentru alţii
(mitoxantron, doxorubicin) [11].
În tumorile ovariene epiteliale avansate, CIP poate fi recomandată la paciente cu
boală reziduală microscopică care nu au suferit rezecţie de intestin (candidate ideale);
studii recente demonstrează că şi cele cu tumori iniţiale voluminoase, dar cu
citoreducţie optimă, pot beneficia de acest tratament [12].
Pe baza datelor disponibile actual, regimul de chimioterapie de preferat în
administrare IP este cisplatin (75-100 mg/m2) şi taxani (paclitaxel) [6].
În cursul ultimilor 10 ani au devenit disponibile rezultatele a 7 studii
randomizate care au evaluat administrarea chimioterapiei IP în prima linie de tratament
a CO. A fost comparată administrarea chimioterapiei pe cale IV faţă de cea combinată,
IV şi IP, după chirurgia primară, la pacientele cu citoreducţie optimă [9].
În ciuda ratelor de răspuns (RR) crescute după chimioterapia cu cisplatin,
pacientele cu CO epiteliale prezintă răspuns complet (RC), demonstrat prin intervenţiile
tip second-look sau de interval negative, în 20-25% din cazuri. Numai un subgrup de
paciente în stadiul III de boală, cu citoreducţie chirurgicală optimă, pot obţine rezultate
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mai favorabile: timp de progresie a bolii (progression free survival, PFS) de 19-21 de
luni şi supravieţuire mediană de 49-57 de luni [5].
Definiţia citoreducţiei optime s-a schimbat în timp, de la „nici un nodul > 2 cm”
la „absenţa nodulilor tumorali > 1 cm” [8,9].
Meta-analiza recentă a 198 de studii (34.440 paciente) a demonstrat că cel mai
bun regim cu administrare IP, în termenii ameliorării supravieţuirii, este o combinaţie
de săruri de platină şi taxani; acest protocol poate ameliora riscul relativ de mortalitate
în 55% din cazuri, comparativ cu monoterapia non-IP fără platină sau taxani.
Comparativ cu monoterapia, asociaţiile pe bază de derivaţi de platină, cu sau fără
administrare IP, determină o reducere cu 40% a riscului relativ de deces, iar
combinaţiile de platină şi taxani fără administrare IP determină o reducere cu 42% a
acestui risc [11].
În trei studii prospective randomizate recente întreprinse în CO în stadiul III, cu
chirurgie optimală (GOG-114, GOG-158 şi GOG-172), CIP a ameliorat supravieţuirea
comparativ cu tratamentul standard IV. În toate cele trei studii a fost administrat acelaşi
regim de referinţă (control) – cisplatin / paclitaxel IV – care a determinat rezultate
aproape identice în termenii supravieţuirii generale mediane: 52, 50 şi respectiv 49 luni
(Tabel I) [13-15].
Tabelul I
Rezultatele studiile de fază III [13-15] comparând chimioterapia intraperitoneală cu cea
intravenoasă în cancerul ovarian avansat cu volum rezidual redus*
Supravieţuire fără progresie
a bolii (mediană)

Supravieţuire
generală (mediană)

Cisplatin IP vs IV (toţi pacienţii au
GOG-114 primit ciclofosfamid IV)

–

49 vs 41 luni
(p=0,002; HR=0,76)

Cisplatin IP vs IV (toţi pacienţii au
GOG-158 primit paclitaxel IV)

28 vs 22 luni
(p=0,01; HR=0,78)

63 vs 52 luni
(p=0,05; HR=0,81)

Cisplatin/paclitaxel IP vs cisplatin IV
GOG-172 (toţi pacienţii au primit paclitaxel IV)

23,8 vs 18,3 luni
65,5 vs 49,7 luni
(p=0,05; HR=0,77)
(p=0,03; HR=0,73)
*IP, intraperitoneal; IV, intravenos; HR – hazard ratio

Datele de supravieţuire ale celui mai recent dintre acestea, GOG-172, au readus
în actualitate indicaţia CIP, prin rezultatele semnificativ mai bune, în ciuda toxicităţii
substanţiale (71% dintre paciente au putut completa cele 6 cicluri ale protocolului de
tratament). Supravieţuirea fără boală (DFS) la 2 ani a fost de 66% (mediana de 33 luni);
supravieţuirea mediană depăşeşte 65 luni. Pacientele randomizate în braţul experimental
(cisplatin 100 mg/m2 IP în ziua 1, paclitaxel 60 mg/m2 în ziua 8) au prezentat efecte
toxice (astenie, durere, efecte gastrointestinale, hematologice sau neurologice)
semnificativ mai numeroase, cu scăderea calităţii vieţii în primul an după
administrare [15].
Rezultatele acestui studiu au condus prompt la anunţul formulat de National
Cancer Institute (NCI) în ianuarie 2006: „trebuie acordată atenţie regimurilor de
chimioterapie cu administrare IP cu cisplatin (100 mg/m2) şi paclitaxel la pacientele cu
cancere ovariene cu citoreducţie optimă” [17,18].
Condiţia necesară a răspunsului optim la CIP este obţinerea unui volum rezidual
tumoral postoperator sub 1 cm. Din acest motiv, cele mai bune rezultate se obţin prin
tratamentul de consolidare la pacientele ce au obţinut un răspuns patologic complet la
protocoalele cu cisplatin în linia I. În absenţa unei chirurgii de citoreducţie optimă
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(tumori reziduale peste 1 cm), supravieţuirea mediană este de 59,4 luni la pacientele
tratate cu carboplatin / paclitaxel IP, comparativ cu 55,4 luni la cele tratate cu cisplatin /
paclitaxel IV [19].
Actual, se consideră că şi CIP se asociază cu o reducere cu 21,6% a riscului de
deces, iar pentru categoria de paciente cu citoreducţie optimă chirurgicală beneficiul
înseamnă un câştig în supravieţuirea mediană de circa 12 luni [20].
În ciuda acestor date, utilizarea CIP în cancerul ovarian nu este adoptată
universal, exceptând centrele şi terapeuţii cu experienţă în practicarea acestei strategii.
Obiecţiile raportate includ: a) toxicitatea la cisplatin; b) complicaţiile asociate accesului
peritoneal şi c) procedura laborioasă, timpul lung, efortul şi antrenamentul necesar
personalului în programul de tratament [21].
Iniţial, în CIP se utilizau cateterele de dializă Tenckhoff, care prezintă două
probleme majore. Prima, fenestraţiile cateterului tind să formeze teci de fibrină, ceea ce
conduce la aderenţe în cavitatea peritoneală; a doua, prezenţa unei cuff-ului din dacron,
care poate migra în peritoneu şi determina ocluzie intestinală. În prezent, majoritatea
practicienilor recomandă, pentru administrarea CIP, utilizarea unui sistem de acces
venos subcutan tip port securizat prin suturi neresorbabile la fascia peretelui abdominal,
conectat la un cateter monolumen de poliuretan de calibru 9,6 [22].
Tehnica de administrare presupune inserţia cateterului IP, care se face cu ocazia
laparotomiei sau citoreducţiei primare şi durează între 15 şi 30 de minute, implicând
tipic următorii paşi: incizie transversală separată efectuată la distanţa de 2-3 degete sub
rebordul costal stâng, inferior de marginea costală, pe linia medioclaviculară; crearea
unui buzunar subcutan pentru a introduce camera port implantabilă; suturarea camerei
port de fascie, la patru colţuri, utilizând fir 2-0 de nailon / poliprolen; tunelizarea
cateterului deasupra fasciei pe o distanţă de 10 cm de la camera port; se practică o
deschidere redusă în peritoneu, la un punct situat la 6 cm lateral de ombilic; clamparea
capătului proximal al cateterului şi introducerea acestuia în cavitatea peritoneală, prin
tunelul subcutanat spre port; conectarea cateterului la sistemul port şi introducerea în
cavitatea peritoneală (aproximativ 10 cm); verificarea permeabilităţii cateterului cu un
jet de ser fiziologic heparinizat; închiderea inciziei transversale [4].
Administrarea CIP poate fi amânată până la 24h. Unii terapeuţi au comunicat o
reducere a ratelor complicaţiilor de la 17% la 10% prin amânarea implantării cateterului
cu ocazia rezecţiei intestinale la momentul citoreducţiei primare. S-a constatat că
rezecţia de sigmoid sau recto-sigmoid, dar nu şi alte tipuri de rezecţie intestinală sau
colostomii practicate cu ocazia citoreducţiei primare, se asociază cu un risc crescut de
eşec al CIP [23].
Sistemul port se spală cu 10 mL heparină de 100U/cm3. Citostaticul(ele)
este(sunt) în general mixat(e) în 1000 mL ser fiziologic (NaCl 0,9%) încălzit la 37ºC şi
perfuzat(e) cât mai rapid în sistemul port; se perfuzează încă 1 L ser fiziologic pentru a
asigura distribuţia largă în cavitatea peritoneală, dacă nu survine durerea abdominală. Se
va avea în vedere prehidratarea IV cu 1 L ser fiziologic şi menţinerea diurezei la 100
mL/h înaintea administrării de cisplatin IP [24].
Studiile actuale au preconizat 6 cicluri de chimioterapie IP, dar numai 42% din
pacienţi au putut completa acest program. Chimioterapia IP este întreruptă prematur
datorită a trei motive principale: 1) problemele legate de cateterul intraperitoneal; 2)
durerea abdominală asociată infuziei şi, 3) intoleranţa la dozele mari de cisplatin (100
mg/m2) [11].
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Complicaţiile CIP survin mai frecvent în mâini neexperimentate, motiv pentru
care această modalitate terapeutică rămâne rezervată echipelor pluridisciplinare
antrenate.
Administrarea IP este asociată cu o toxicitate mai mare decât administrarea IV:
mielosupresie (leucopenie < 1000 GA/mm3), infecţii, greţuri, vărsături, neuropatie,
disconfort sau durere abdominală (frecventă), tulburări metabolice. Trebuie avut în
vedere riscul de peritonită chimică (greţuri, vărsături, diaree, febră, leucocitoză), fistule,
iritaţie a tractusului gastro-intestinal sau chiar perforaţie intestinală (2,3%, în asociere
cu administrarea IP de paclitaxel), şi aceste complicaţii trebuie tratate prompt.
Complicaţiile legate de cateter apar la 1 din 5 paciente, incluzând probleme legate de
sistemul port, obstrucţia cateterului, infecţii ale ţesutului subcutanat.
Notificarea NCI precizează: „pacienţii cu chimioterapie intraperitoneală sunt
mult mai susceptibili să prezinte infecţii, febră, durere abdominală, greţuri, vărsături şi
creşterea toxicităţii neurologice”. Toxicitatea terapiei nu a permis NCI să specifice „un
anumit regim” pentru CIP [22].
Au fost sugerate o serie de posibile modificări ale regimului de CIP comparativ
cu cel utilizat în studiile clinice randomizate menţionate, cu scopul de reduce efectele
secundare asociate tratamentului. Acestea includ: a) reducerea dozei de cisplatin IP de
la 100 mg/m2 la 75 mg/m2; b) înlocuirea cisplatin IP cu carboplatin la unii pacienţi (sau
chiar la toţi!); şi c) administrarea unui număr limitat de cicluri de CIP (de ex. 3-4 faţă de
cele 6 planificate în studiile clinice menţionate) [24].
Teoretic, ar exista mai multe căi de ameliorare a rezultatelor terapeutice în CO,
în afara CIP: testarea de noi agenţi citostatici sau de noi terapii biologice, terapii cu
intensitatea dozei crescută, ritmarea intervenţiilor chirurgicale alternativ cu terapiile
citostatice (cu taxani), terapii de menţinere şi consolidare şi aplicarea de variate scheme
şi doze de agenţi.
Alte cancere, precum cele digestive, ar prezenta, teoretic indicaţiile de
administrare a CIP. Neoplaziile asociate frecvent cu carcinomatoza peritoneală sunt:
apendiculare, colo-rectale, gastrice, mezoteliomul peritoneal şi boala metastatică
primară peritoneală (cu punct de plecare neprecizat). Aproximativ 10-30% din pacienţii
care au cancere gastro-intestinale pot dezvolta boală metastatică peritoneală
(carcinomatoză peritoneală) la momentul diagnosticului, iar aceasta poate îmbrăca
aspecte diferite, de la o evoluţie lentă la una foarte agresivă, în funcţie de tipul
histologic şi gradul de diferenţiere tumorală. Pacienţii cu carcinomatoză peritoneală
netratată prezintă o supravieţuire mediană de circa 6 luni. Mijloacele terapeutice actuale
disponibile sunt: chirurgia citoreductivă, chimioterapia intraperitoneală, radioterapia,
fototerapia şi terapiile cu dioxid de carbon.
Tratamentele oncologice sistemice au cunoscut progrese remarcabile în
carcinoamele colo-rectale în ultimele două decade, rolul chimioterapiei IV fiind bine
stabilit în aceste tumori. Chirurgia citoreductivă şi CIP hipertermică ar putea fi, de
asemenea, potenţial benefice la anumiţi pacienţi selectaţi cu boală diseminată local; unii
agenţi citostatici (cisplatin, mitomicin C, oxaliplatin) pot fi propuşi şi pentru
administrare IP. Totuşi, CIP prezintă şi limite în aplicarea în cancerele digestive prin
indisponibilitatea unor agenţi terapeutici eficace în administrarea IP, printr-un impact
limitat / absent asupra metastazelor hepatice, retroperitoneale sau mezenterice,
monoterapie vs. polichimioterapie, toxicitate, complexitate şi acceptabilitatea terapiei.
Este de subliniat rolul decisiv al chirurgii de citoreducţie în cancerele digestive,
scopul acesteia fiind a înlătura toate masele tumorale, necesitând rezecţia organelor
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afectate şi a peritoneului. Statusul de rezecţie este judecat după completarea
citoreducţiei chirurgicale. A fost propus un index de citoreducţie tumorală, efectuat pe
13 cadrane abdominale ipotetice: fiecare cadran primeşte un scor de la 0 la 3, unde „0”
este considerat fără boală reziduală, „1” – tumori < 0,5 cm, „2” – tumori cu dimensiuni
între 0,5-5 cm şi 3 – tumori peste 5 cm. Ideal, citoreducţia este considerată optimală
dacă cel mai mare reziduu tumoral restant are < 2,5 mm în diametrul maxim.
Deşi asocierea CIP în regim hipertermic pare să determine unele rezultate la
anumite categorii de pacienţi cu cancere digestive, este de remarcat absenţa studiilor
prospective randomizate la pacienţii numai cu carcinomatoză peritoneală. CIP nu poate
fi propusă ca un standard actual de tratament în cancerele digestive [25,26].
CONCLUZII
Administrarea CIP în cancerul ovarian reprezintă o modalitate terapeutică
promiţătoare, deşi accesibilă numai în centrele cu experienţă în practicarea acestei
metode. Regimurile IP utilizate actual nu reprezintă cu siguranţă ultimul pas, luând în
considerare toxicităţile observate. Este evident că în practica zilnică CIP nu poate fi
admisă de rutină.
În cancerele digestive cu metastazare intraperitoneală, CIP singură / asociată
hipertermiei, deşi potenţial benefică la o subcategorie de pacienţi, rămâne în curs de
studiu.
Obstacolele în calea implementării acestui tratament în practica clinică rămân
toxicitatea crescută şi absenţa expertizei tehnice în manevrarea cateterelor
intraperitoneale. Sunt necesare noi modalităţi de ameliorare a profilului toxic, cum ar fi
utilizarea a diferite tipuri de catetere, momentul optim de plasare a cateterului, durata
chimioterapiei şi utilizarea altor agenţi. Este necesar a se studia dacă un număr mai
redus de administrări de IP prezintă aceeaşi eficacitate. De asemenea, este de aşteptat ca
noii agenţi biologici, cum ar fi bevacizumab, să prezinte beneficii superioare şi o
toxicitate mai redusă la pacientele cu CO în stadiu III cu citoreducţie optimală
comparativ cu cele cu boală mai extinsă.
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DIAGNOSTICUL PANCREATITEI ACUTE BILIARE
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THE DIAGNOSIS OF ACUTE GALLSTONE PANCREATITIS (Abstract): Acute gallstone
pancreatitis is a severe form of pancreatitis caused by an ampullary blocked gallstone. The clinical course
combines elements of severe pancreatitis and obstructive jaundice with angiocolitis. Complications are
very frequent in the absence of spontaneous, interventional or surgical desobstruction. The diagnosis is
based upon clinical features, biochemical paramethers with cholestasis, hyperamilasemia,
hyperamilasuria, hyperlipasemia, metabolic disorders. Imagistic assay is undoubtful necessary for the
diagnosis; it allows identifying most of the complications, and some of these investigations are very
useful in the desobstruction procedures, done at proper moment.
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ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIO-PANCREATOGRAPHY
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INTRODUCERE
Deşi prima colecistectomie pentru litiaza veziculară şi prima intervenţie pentru
litiaza de căi biliare au fost efectuate în secolul al XIX-lea, primele corelaţii între litiaza
biliară şi pancreatita acută au fost realizate de către Fitz în anul 1889 şi Opie în anul
1901 [1].
Ulterior, dezvoltarea rapidă a metodelor de investigaţie radiologică cu contrast a
căilor biliare, respectiv colangio-colecistografia intravenoasă, colangiografia
intraoperatorie, colangiografia percutană transhepatică (PTC), colangio-pancreatografia
retrogradă endoscopică (ERCP) şi a metodelor de explorare cu ultrasunete prin abord
transabdominal (US), intraoperator (IOUS), endoscopic (EUS) sau intraductal (IDUS),
precum şi a metodelor de explorare imagistică cu radioizotopi sau a celor prin rezonanţă
magnetică (MRCP) a revoluţionat paleta metodelor diagnostice în patologia biliopancreatică [2]. Mai mult, apariţia coledocoscopiei, iniţial rigide şi ulterior flexibile, a
sfincterotomiei endoscopice şi tehnicilor derivate de tratament intervenţional precum şi
apariţia chirurgiei laparoscopice au constituit paşi înainte în încadrarea şi rezolvarea
pancreatitelor biliare [3].
ETIOLOGIE
Definită ca un sindrom clinico-biologic secundar unui proces inflamator acut al
parenchimului pancreatic, uneori şi cu extensie extrapancreatică, pancreatita acută
recunoaşte multiple cauze care trebuie cât mai bine definite, deoarece terapia se doreşte
a fi modulată etiologic.
*
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De departe cele mai frecvente cauze de pancreatite acute (PA) sunt alcoolul şi
litiaza biliară reprezentând aproximativ 80% dintre cauzele PA.
Alte posibile cauze sunt: metabolice (dislipidemiile, hipercalcemia), infecţioase
(virale, bacteriene, parazitare), iatrogene (postintervenţionale sau postchirurgicale),
genetice, autoimune, neoplazice, toxice, traumatice, vasculare, sarcina, congenitale
(fibroza chistică, pancreasul inelar, pancreasul divisum), ereditare etc. Totuşi, un
procent de circa 10% dintre pancreatite, rămân fără o cauză definită, fiind încadrate în
final ca idiopatice.
CLASIFICARE
PA biliară este produsă prin calculi veziculari propriu-zişi migraţi în calea
biliară principală (CBP) – litiaza secundară, sau formaţi în aceasta – litiaza primară, sau
microcalculi – microcristale sau achene având o compoziţie dominantă de colesterol.
O clasificare utilă din perspectivă clinică a PA este cea care recunoaşte două
forme clinico-evolutive: uşoară – evoluează fără complicaţii sau anomalii funcţionale,
cu recuperare bună; severă – evoluează cu complicaţii loco-regionale şi la distanţă, cu
insuficienţă pancreatică şi nu are tendinţă la remisie spontană;
Raportat tipurilor anatomopatologie, PA recunosc două forme: edematoasă – cu
edem interstiţial; necrotico-hemoragică – cu necroze parenchimatoase, hemoragii şi
extensie extraglandulară.
INCIDENŢĂ
Dacă incidenţa globală a PA este de 1-5 cazuri la 10.000 locuitori pe an, PA
biliară reprezintă 35-45% din totalitatea cazurilor de PA.
Riscul relativ de PA la pacienţii cu litiază biliară este de până la 35 de ori mai
mare decât în populaţia generală, mai ales în situaţia calculilor cu dimensiuni sub 5 mm
[4]. Bărbaţii prezintă un risc mai mare decât femeile [4]. Anomaliile de căi biliopancreatice (canal cistic larg, coledococel etc.) precum şi asocierea cu anomalii ale
metabolismului lipidelor se constituie de asemenea în factori de risc pentru PA biliară.
În plus, la pacienţii colecistectomizaţi pentru litiază biliară veziculară riscul de PA este
semnificativ mai scăzut, ceea ce sugerează că principalul mecanism de producere a PA
biliare este migrarea de calculi din colecist şi blocarea lor tranzitorie sau permanentă la
nivelul convergenţei bilio-pancreatice [5].
Ceea ce este cert, este faptul că 1/5 până la 3/4 dintre pacienţii cu o PA prezintă
la adresare litiază biliară veziculară [3]. Aceasta nu înseamnă numaidecât că etiologia
pancreatitei este biliară. De multe ori în practica clinică se întâlnesc cauze mixte, cel
mai frecvent asocierea litiazei biliare cu etilismul acut, care face mai dificilă aprecierea
statistică a repartiţiei PA pe etiologii strict definite.
FIZIOPATOLOGIE
Factorul declanşator al PA biliare este dat de blocarea calculului la nivel
ampular, cel mai adesea fiind reprezentat de migrarea unuia sau mai multor calculi
veziculari în căile biliare, dar uneori putând fi incriminaţi şi calculi proveniţi din căile
biliare intra sau extrahepatice.
Există o serie de factori favorizanţi pentru acest proces: canal cistic larg,
existenţa unui canal comun bilio-pancreatic, prezenţa unor diverticuli juxta sau
peripapilari, odditele scleroase, hipertonia obstructivă a sfincterului Oddi etc.
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Secvenţa fiziopatologică a declanşării PA biliare presupune: obstrucţia
ampulară, activarea intracanalară a enzimelor pancreatice, eliberarea de mediatori
proinflamatori cu leziuni iniţiale ductale şi parenchimatoase, iar apoi, extracapsulare sau
la distanţă – edem interstiţial, leziuni vasculare şi ischemice. Se declanşează un răspuns
inflamator sistemic în cadrul căruia acţiunea sistemică a enzimelor pancreatice eliberate
sub formă activă va declanşa o insuficienţă multiorganică.
DIAGNOSTIC CLINIC
Este cel mai adesea relevat de o durere extrem de intensă abdominală, de etaj
superior „în bară”, frecvent iradiată dorsal stâng sau dorsal bilateral „în centură”. Uneori
sediul iniţial al durerii este localizat în hipocondrul drept.
La unii pacienţi se poate identifica un factor declanşator evident – ingestia de
alimente colecistokinetice. Intensitatea durerii este extremă chiar în condiţiile
administrării de medicaţie antalgică. Alteori, durerea este atât de intensă încât pacientul
poate avea senzaţia de anxietate, de moarte iminentă sau poate prezenta stare sincopală
prin reacţie vasomotorie. Caracterul durerii este progresiv pe termen scurt după care se
menţine la intensitate mare, ore sau zile. Pacienţii pot adopta o poziţie antalgică de
anteflexie (în scopul decomprimării structurii pancreatice, situată retroperitoneal).
Frecvent asociază greţuri şi vărsături care însă nu ameliorează durerea.
În formele severe pacienţii pot prezenta de la început o stare generală alterată cu
dezechilibre majore hidroelectrolitice şi metabolice, expresie a acţiunii sistemice a
enzimelor eliberate şi având insuficienţe multiorganice adesea cu final letal [6].
Uneori tabloul este de şoc toxico-septic sau cardiorespirator sau fenomene de
encefalopatie pancreatică, cu delir, halucinaţii, confuzie.
Sunt prezente adesea semne generale: frisoane, febră moderată sau mare,
tahipnee, tahicardie sau bradicardie, şoc hipovolemic sau numai hipotensiune.
Se pot constata fenomene de ileus, cu oprirea tranzitului, iradierea difuză
abdominală a durerii cu distensie extremă dureroasă şi vărsături abundente ce
dezechilibrează rapid pacientul.
Icterul sau subicterul poate fi mecanic, determinat prin obstrucţie biliară, ca
urmare unei litiaze coledociene sau secundar edemului pancreatic, colecţiilor cefalice
compresive pe coledoc sau ca urmare a unei insuficienţei hepatice acute sau hepatopatii
cronice asociate.
Examenul clinic general şi local relevă:
- la inspecţia generală: facies ce exprimă durerea extrem de intensă, transpiraţii
reci, extremităţi palide, cianotice sau marmorate, icter sclero-tegumentar;
- manifestări digestive: abdomen destins, gazos sau lichidian, uneori asimetric
prin prezenţa fuzeelor sau colecţiilor, echimoze ale peretelui abdominal
secundare fuzării enzimelor pancreatice cu autoliza necrotică a peretelui
abdominal, cu localizare predominantă în flancul stâng (semnul Grey Turner) şi
periombilical (semnul Cullen) (Fig. 1). La palpare se poate constata sensibilitate
pe topografia pancreasului sau difuză abdominală, formaţiuni abdominale ce
exprimă colecţii sau zone de necroză, hepatomegalie, splenomegalie. Alteori
pacienţii pot prezenta ascită în cantitate moderată.
- manifestări pleuropulmonare: pleurezie (cel mai adesea stângă) caracterizată
prin conţinut important de amilaze, sindroame de condensare de tip pneumonic
sau bronhopneumonic, dispnee, tuse, hemoptizii, insuficienţă respiratorie;
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manifestări cardiovasculare: hipotensiune arterială (şoc), tahicardie, pericardită,
miocardită, insuficienţă cardiacă;
manifestări
neuropsihice:
confuzie,
halucinaţii,
delir,
obnubilare,
meningoencefalită, hemoragii cerebrale, pareze, comă;
manifestări renale: hematurie, insuficienţă renală acută;
manifestări osteoarticulare: artrite, osteonecroze.

A

B
Fig. 1 Echimoze ale peretelui abdominal secundare unor fuzee necrotice în cadrul unei
pancreatite acute necrotico-hemoragice
A. Echimoză în flanc – semnul Grey Turner; B. Echimoză periombilicală – semnul Cullen

Formele clinice de pancreatită acută biliară sunt comune cu cele ale oricărui tip
de pancreatită acută, indiferent de etiologie:
1. Forma uşoară superpozabilă anatomopatologic formei edematoase, cu evoluţie
clinică cel mai adesea bună sub tratament conservator medical; în cazul
etiologiei biliare aceste forme corespund frecvent situaţiilor de pasaj litiazic
transpapilar spontan sau facilitat medicamentos;
2. Forma severă este definită de prezenţa insuficienţelor de organ şi a
complicaţiilor locale şi generale, corespunzând cel mai frecvent formei
anatomopatologice de pancreatită acută necrotico-hemoragică; în pancreatita
acută de etiologie biliară aceasta apare la blocarea calculului la nivel ampular
fără eliminarea spontană a acestuia.
EXPLORĂRILE PARACLINICE
Se pot grupa în două categorii care sunt complementare:
1. Examene biochimice
Hiperamilazemia are valoare chiar de la debutul afecţiunii crescând precoce;
chiar dacă se poate întâlni şi în alte afecţiuni (parotidite, litiază salivară), o valoare mai
mare de 3-5 ori limita normalului este puternic sugestivă pentru pancreatită acută.
Revenirea acestora la normal poate fi rapidă în 24 de ore până la câteva zile în cazul
unei evoluţii favorabile sau se poate menţine perioade lungi dacă apar complicaţii.
Alteori, amilazele pot avea valori doar puţin crescute sau chiar normale în condiţiile
unei stări foarte grave a pacientului, probabil datorită epuizării structurale şi enzimatice
a pancreasului, această situaţie fiind mai rară în cazul pancreatitelor acute biliare şi mai
frecventă în cazul celor de etiologie alcoolică. Amilazuria creşte în urma amilazemiei şi
revenirea este mai tardivă, dar oricum, ambii parametri au o evoluţie temporală rapidă
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cel puţin comparativ cu lipazemia. Raportul amilazurie / amilazemie peste 5, este înalt
sugestiv pentru pancreatită.
Valori iniţial crescute ale amilazei serice şi urinare vor fi decelate ca persistente
doar la 10% dintre pacienţi după ziua a 5-a de evoluţie a bolii.
Amilaza, ca marker enzimatic în pancreatite este în general mult crescută în cele
biliare comparativ cu cele de alte etiologii (toxică, etanolică) la aceleaşi leziuni
distructive parenchimatoase [7]. În unele centre se poate determina chiar izoenzima P a
amilazei care este de origine pancreatică. Alte situaţii clinice în care putem asista la
creşteri ale nivelului seric şi urinar al amilazelor pot fi sistematizate după cum urmează:
afecţiuni ale glandelor salivare - parotidita şi tumorile salivare, alte sindroame de
abdomen acut chirurgical - ulcere perforate sau penetrante în pancreas, infarct enteromezenteric, ocluzii intestinale, sindroame limfoproliferative, macroamilazemie etc.
Pentru diagnosticul şi urmărirea pancreatitei se mai poate utiliza clearance-ul
amilazelor raportat la cel al creatininei [8].
Lipaza serică este de asemenea crescută, fiind un marker fidel pentru pancreatita
acută, deoarece creşterile sunt mai prelungite comparativ cu amilaza [7,8].
În PA se pot determina şi enzimele proteolitice (tripsină, chimotripsină) dar nu
se utilizează încă în practica curentă. Dintre acestea, de utilitate pare să fie nivelul
tripsinogenului urinar având sensibilitate şi specificitate mari [9]. Un alt parametru
sangvin şi urinar util, este peptidul activator al tripsinogenului (TAP) care creşte
precoce în PA şi poate fi folosit ca predictor al severităţii [9].
Sindromul inflamator nespecific include determinarea markerilor proinflamatori:
proteina C reactivă, fibrinogenul, interleukina 6 dar şi examinare hematologică
ce identifică o leucocitoză cu neutrofilie şi uneori deviere la stânga a formulei
leucocitare [9].
Un sindrom hepatocitolitic important este cel mai frecvent asociat PA biliare
decât celor de altă etiologie şi are o evoluţie ondulantă pe parcursul supravegherii
biochimice a cazului [10]. Sindromul biochimic de colestază relevat de creşterea
fosfatazei alcaline, a bilirubinei totale cu predominenţa celei directe, a colesterolului
seric este apanajul mai ales a formelor biliare de PA în care aceşti parametri cresc mult
mai mult comparativ cu celelalte forme de pancreatită acută [10].
Este obligatorie şi determinarea parametrilor de severitate ce exprimă
dezechilibre profunde hidro-electrolitice, metabolice şi acidobazice: ionogramă serică şi
urinară, rezervă alcalină, gazometrie sangvină, calcemie, glicemie, parametri de retenţie
azotată.
În unele cazuri de dificultate diagnostică, dacă pacientul prezintă ascită sau
pleurezie se vor efectua determinări biochimice şi bacteriologice din lichidele obţinute
prin paracenteză sau toracenteză, cu constatarea unor exsudate inflamatorii cu conţinut
crescut de enzime pancreatice şi uneori cu elemente de suprainfecţie, altfel sugerat şi de
aspectul macroscopic hemoragic sau purulent (Fig. 2).
Se pot defini o serie de elemente particulare care, din punct de vedere biochimic,
ridică o puternică suspiciune de etiologie biliară în cazul unei pancreatite acute:
- valori mult crescute ale amilazelor;
- sindrom hepatocitolitic major, cu evoluţie ondulantă;
- sindrom colestatic major fără tendinţă la descreştere.
2. Explorări imagistice
Explorarea imagistică a pancreasului trebuie privită prin prisma unor
consideraţii anatomice ale organului în sine (organ situat profund, retroperitoneal, cu o
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densitate structurală comparabilă cu a viscerelor învecinate, cu numeroase variante
anatomice de structură glandulară, ductale şi vasculare) precum şi prin prisma nevoii de
identificare a etiologiei biliare a pancreatitei şi de excludere a altor posibile cauze
incriminabile în geneza acesteia.
În legătură cu faptul că examenul clinic obiectiv local este adesea nerelevant iar
explorările biologice sunt nespecifice, este explicabilă utilizarea curentă a unor
investigaţii imagistice sofisticate şi costisitoare într-o ierarhie care uneori poate lăsa
aparenţa unui exces nejustificat. Severitatea clinico-evolutivă a unor forme clinice de
pancreatită acută biliară, nevoia de detaliu atunci când trebuie luate decizii vitale au
impus dezvoltarea şi perfecţionarea acestora şi justifică folosirea lor ori de câte ori este
nevoie.

A

B

Fig. 2 Aspectul lichidului de puncţie peritoneală la un pacient cu
pancreatită acută biliară necrotico-hemoragică
A. hemoragic; B. purulent

Trebuie să menţionăm că la originea istorică a investigaţiilor imagistice stă
explorarea radiologică, fie fără contrast (radiografia abdominală pe gol, radiografia
toracică), fie cu contrast baritat (radiografia gastroduodenală), ambele oferind însă doar
elemente indirecte de suferinţă pancreatică. Astăzi sunt practicate doar în varianta fără
contrast, pentru excluderea altor cauze de abdomen acut: perforaţii intestinale, ocluzii
etc. În pancreatita acută radiografia abdominală pe gol poate releva: calculi radioopaci
veziculari, calcificări pancreatice, ansa santinelă (pareză a unei anse jejunale din
proximitatea pancreasului), nivele hidroaerice într-un ileus dinamic, pneumoperitoneu
în perforaţiile secundare, iar cea toracică, revărsat lichidian pleural stâng.
Investigaţiile radiologice clasice nu pot însă stabili un diagnostic cert al
afecţiunii pancreatice şi, cu atât mai mult, nu pot oferi relaţii asupra severităţii,
etiologiei sau formelor anatomo-clinice de pancreatită.
Într-o ierarhizare care ţine cont de utilitatea şi beneficiul clinic, explorările
actuale de bază pot fi grupate în următoarea secvenţă: ecografia abdominlă
(ultasonography - US), computer-tomografia (CT), ecoendoscopia (endoscopic
ulatrasonography - EUS), colangio-pancreatografia retrogradă endoscopică (endoscopic
retrograde cholangiopancreatography - ERCP), imagistica prin rezonanţă magnetică
(IRM), colangio-pancreatografia prin rezonanţă magnetică (magnetic resonance
cholangiopancreatography - MRCP), arteriografia. Această ierarhie nu trebuie privită ca
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absolută, adesea fiind utile investigaţii într-o secvenţă modificată, dictată de
particularităţile clinico-evolutive şi etiologice ale cazului.
Ecografia, cu toate posibilele limite legate de fereastra ecografică, de
posibilităţile uneori dificile de identificare a leziunilor şi chiar a organului ca atare, de
stabilire a corelaţiilor cu severitatea şi prognosticul, rămâne prima investigaţie de
utilitate reală în diagnosticul pancreatitei acute biliare.
Poate identifica cu mare acurateţe litiaza biliară, dilataţiile căilor biliare sau
pancreatice, oferă relaţii cu privire la dimensiunile şi ecostructura pancreasului,
identifică adesea zone de necroză intra- şi peripancreatice, abcese, colecţii,
ascita (Fig. 3). Este o modalitate neinvazivă, ieftină, repetitivă, putând fi efectuată şi la
patul bolnavului.
Explorarea ecografică poate identifica originea litiazică a unei PA biliare în 3070% dintre cazuri, rezultatele fiind dependente de: gradul de dilataţie al căilor biliare,
obţinerea unei ferestre ecografice adecvate, aparat şi examinator.

A

B

C

Fig. 3 Pancreatită acută necrotico-hemoragică – ecografie hepatobiliopancreatică
A. arie de necroză voluminoasă la nivelul pancreasului cefalo-corporeal; B. necroză masivă de
pancreas corporeo-caudal; C. structură hiperecogenă cu con de umbră posterior situată în lumenul căii
biliare distale (calcul coledocian)

Ecoendoscopia necesită aparatură specială şi un investigator experimentat dar
oferă relaţii mai fidele asupra căii biliare principale şi ductelor pancreatice permiţând
stabilirea cauzei unei pancreatite acute în majoritatea cazurilor: litiază, mici tumori
pancreatice, pancreas divisum etc. Are indicaţie majoră în orice pancreatită acută
suspectă de a fi biliară şi la care ecografia transabdominală nu a putut identifica cu
siguranţă litiaza de cale biliară.
Computer tomografia este examenul de referinţă, indispensabil în încadrarea
formelor necrotico-hemoragice sau a complicaţiilor putând preciza adesea şi etiologia
pancreatitei.
Poate fi realizat cu sau fără contrast şi necesită secţiuni de 3-5 mm. De mare
utilitate sunt reconstrucţiile tridimensionale mai ales atunci când se preconizează o
intervenţie chirurgicală. Face parte din investigaţiile de bază care definesc criteriile
actuale de severitate (clasificarea Balthazar). Permite identificarea cu mare acurateţe a
complicaţiilor loco-regionale ale unei pancreatite acute biliare [11].
Clasificarea Balthazar referitoare la severitatea unei pancreatite acute recunoaşte
5 grade în raport cu constatările explorării computer tomografice: A - pancreas normal;
B - creşterea în volum a pancreasului cu conservarea conturului glandei; C - inflamarea
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pancreasului cu infiltraţia grăsimii peripancreatice, cu neregularităţi de contur; D - o
colecţie peripancreatică; E - prezenţa mai multor colecţii fluide peripancreatice şi la
distanţă de pancreas.
Examenul CT cu soluţie de contrast aduce detalii ample asupra densităţii şi
omogenităţii parenchimului înainte şi după contrast, tipului şi gradului de necroză
pancreatică, extensiei fuzeelor intra- şi extrapancreatice (abdomino-pelvin, mediastinal,
pleuro-pericardic), existenţei unei litiaze coledociene sau pancreatice. Tot prin CT se
pot identifica formele cu gangrenă gazoasă, infiltrările cu steatonecroză, colecţiile
localizate abdominal (Fig. 4). CT efectuată în varianta spirală poate diagnostica litiaza
de cale biliară aflată la originea unei pancreatite acute în până la 85% dintre cazuri [12].

A

B
Fig. 4 Pancreatită acută - aspecte CT
A. colecţie voluminoasă peripancreatică şi subpancreatică;
B. necroză cefalică fuzată periduodenal

Abcesul pancreatic este identificat ca având conţinut cu densitate lichidiană,
perete neregulat, vizibil bine la contrast, uneori şi bule aerice în interior.
Complicaţiile vasculare sunt identificate cu mare acurateţe: tromboze ale venelor
peripancreatice, pseudoanevrismele (care însă reclamă angiografie de confirmare),
fistulele arteriovenoase (splenice).
Imagistica prin rezonanţă magnetică are o valoare limitată, fiind utilă doar
atunci când datorită contraindicaţiilor, nu rare atâta vreme cât formele severe care
reclamă prompt explorări imagistice asociază constant insuficienţe de organ, nu se poate
efectua CT cu contrast. Este de preferat să fie efectuată cu contrast (gadolinium) pentru
detalii de structură pancreatică. Are indicaţie absolută în pancreatitele acute la femei
gravide sau la cei cu alergii la contrastul CT [13].
Colangiopancreatografia prin rezonanţă magnetică este o investigaţie
neinvazivă dar care aduce relaţii doar cu privire la căile biliopancreatice. Este utilă în
cazurile la care etiologia pancreatitei este obscură putând identifica frecvent calculi
biliari sau pancreatici de mici dimensiuni (Fig. 5). Nu este utilă dacă prin US sau CT
spiral cu contrast s-a precizat etiologia biliară a unei pancreatite acute, situaţie când este
de preferat din start varianta retrogradă endoscopică
Colangiopancreatografia retrogradă endoscopică este o explorare
radioendoscopică cu utilitate atât diagnostică cât şi terapeutică putând fi continuată,
acolo unde este cazul, cu procedee de dezobstrucţie a căii biliare acolo unde este cazul
(Fig. 6).
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Permite realizarea unor procedee terapeutice de decomprimare a căilor biliopancreatice prin extracţia endoscopică a calculului sau calculilor după o prealabilă
sfincterotomie endoscopică (realizată după colangiografie şi pancreatografie care vor
preciza numărul, poziţia şi dimensiunea calculilor precum şi prezenţa unor posibile
variante anantomice sau anomalii ale căilor bilio-pancreatice care se pot constitui în
factori favorizanţi ai litiazei şi care, în plus, pot influenţa decizia terapeutică).

Fig. 5. Pancreatită acută – colangio IRM
calcul supraampular

Fig. 6 Pancreatită acută – endoscopie digestivă superioară şi ERCP
A. papilă protruzivă prin calcul blocat ampular; B. sfincterotomie endoscopică;
C. cateterizarea papilei într-o PA biliară complicată cu angiocolită purulentă

Indicaţia majoră a ERCP este deci PA biliară, mai ales la vârstnici sau la
pacienţi cu risc operator mare. Are rezultate diferite în funcţie de severitatea PA şi de
timpul scurs de la debutul bolii. În formele severe nu diferă morbiditatea şi mortalitatea
faţă de intervenţia chirurgicală, dar diferă semnificativ de tratamentul conservator; în
plus scade durata de spitalizare a acestor pacienţi [14].
Angiografia permite confirmarea anevrismelor arteriale asociate şi definirea
hărţii vasculare preoperator.
În rare situaţii o PA este diagnosticată intraoperator. Aceasta se poate întâmpla
în caz de indecizie diagnostică după epuizarea tuturor metodelor de investigaţie
paraclinică şi persistenţa unei stări grave a pacientului.
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Aprecierea severităţii unei pancreatite acute biliare este extrem de importantă
pentru stabilirea unei atitudini terapeutice optime. Aceasta se realizează pe
criterii combinate clinice, de laborator şi imagistice. Dintre multiplele propuneri de
scoruri de severitate le menţionăm pe cele mai folosite în practica clinică: scorul Ranson
şi scorul Glasgow, care diferenţiază formele uşoare de cele severe de pancreatită
(Tabelele I, II) [15,16]:
Tabelul I
Scorul Ranson
internare
vârsta peste 55 de ani
leucocitoză peste 16.000/mmc
LDH peste 350 UI/L
glicemie peste 2 g/L
TGP peste 250 UI/L

după 48 de ore
scăderea hematocritului cu peste 10%
creşterea ureei serice cu peste 5 mg/dL
calcemie sub 8 mg/dL
TA sistolică sub 60 mmHg
deficitul de baze peste 4 mEg/L
sechestrare de fluide peste 6 L

Tabelul II
Scorul Glasgow
vârsta peste 55 de ani
leucocitoză peste 15.000/mmc
LDH peste 600 UI/L
glicemie peste 1.8 g/L
serinemie sub 32 g/L
calcemie sub 8 mg/dL
TA sistolică sub 60 mmHg
uree serică peste 45 mg/dL

DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL
Într-o pancreatită acută biliară este dificil de efectuat, mai ales în formele severe
cu insuficienţe multiorganice, când, este greu de precizat leziunea primară care a
declanşat cascada cataclismică. Diagnosticul diferenţial se face cu: ocluzia intestinală
(prin bride, tumori, volvulus, hernie), infarctul entero-mezenteric (trombotic sau
embolic), infarctul miocardic acut (mai frecvent în localizarea sa inferioară), perforaţia
de organ (stomac, duoden, diverticul, apendice, sarcină tubară), indiferent de procesul
patologic care o produce.
COMPLICAŢII
Pot fi sistematizate în complicaţii comune tuturor pancreatitelor, care pot
fi de ordin locoregional sau sistemic (la distanţă) şi complicaţii specifice etiologiei
biliare a PA.
Complicaţiile locoregionale sunt consecinţa necrozei pancreatice şi extensiei
acesteia extrapancreatic. Din punct de vedere al structurii compoziţionale, de aspect al
colecţiilor şi raportat evoluţiei de la momentul acut, acestea pot fi: colecţii fluide,
necroze pancreatice, abcese pancreatice şi pseudochisturi.
Colecţiile fluide au o structură dominant enzimatică, fiind expresia procesului
inflamator al parenchimului pancreatic cu exsudaţie importantă asociind rupturi
canalare pancreatice ce stau la originea lor; survin precoce în evoluţia unei pancreatite
acute putând fi localizate intrapancreatic sau putând fi fuzate peripancreatic sau la
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distanţă [17]. Majoritatea au o tendinţă spontană la resorbţie sub tratament conservator
şi doar rareori se impune o terapie activă în cazul creşterilor rapide cu efecte compresive
asupra structurilor sau organelor învecinate.
Necrozele pancreatice pot fi localizate sau pot interesa tot pancreasul fiind
apanajul formelor severe de PA [18]. Apariţia acestora, sugerată clinic de instalarea unei
stări septice cu febră importantă, alterarea stării generale, cu dureri abdominale şi
apărare la palpare şi dovedibilă la examenul CT cu contrast, este un factor predictiv
pentru o evoluţie adesea nefastă cu mortalitate ridicată. La rândul ei, necroza
parenchimului pancreatic se poate complica cu suprainfecţie, lucru relativ frecvent şi
dependent de mărimea necrozei (până la 70% dintre cazuri) şi realizat prin migrare
bacteriană din compartimentul intestinal [19]. Dacă identificarea zonelor de necroză
pancreatică beneficiază de aportul CT cu contrast şi al US ca metodă de supraveghere
dinamică, diagnosticul suprainfecţiei necrozelor pancreatice trebuie susţinut
bacteriologic prin examenul bacteriologic al specimenelor obţinute prin puncţie
aspirativă cu ac fin [20]. Uneori necrozele pancreatice sterile pot evolua cu resorbţie
spontană, alteori se pot suprainfecta. Această evoluţie depinde în primul rând de
mărimea necrozei, localizarea ei, statusul imun al pacientului şi gradul de agresivitate
microbiologică. În unele cazuri pot persista ca zone cu material necrotic (sechestre)
peste 30 de zile dar fără să se organizeze sub forma unui pseudochist.
Abcesele pancreatice se dezvoltă în interiorul parenchimului pancreatic, în
vecinătate sau la distanţă după cum a fuzat necroza pancreatică care precede
suprainfecţia, care s-a resorbit în majoritatea cazurilor şi care a permis formarea
abcesului. Abcesul pancreatic sau peripancreatic sau la distanţă prezintă un perete
propriu inflamator ceea ce face pe de o parte să împiedice penetranţa antibioticelor local
iar pe de altă parte să împiedice diseminarea septică secundară [21].
Pseudochistul pancreatic reprezintă o colecţie fluidă survenită în evoluţia tardivă
a unei zone de necroză pancreatică şi care capătă un perete propriu, adesea gros,
inflamator, fibros dar neepitelial. În 30% dintre cazuri survine în pancreatitele acute
biliare, adesea fiind asimptomatic [22]. Doar atunci când sunt de mari dimensiuni pot
determina fenomene compresive pe organele şi structurile învecinate, fiind indicat
drenajul acestora la dimensiuni de peste 6 cm, cu examinarea citologică, biochimică şi
bacteriologică a conţinutului aspirat pentru diferenţierea de chistadenoame şi
chistadenocarcinoame (sau pentru calificarea unei persistenţe a fenomenelor
pancreatitice), mai ales atunci când apariţia structurii chistice nu este precedată de un
tablou clinic tipic de pancreatită acută.
Tromboza inflamatorie a venei splenice aflată în imediata vecinătate a structurii
pancreatice este una dintre complicaţiile vasculare frecvente şi generează la rândul ei un
sindrom de hipertensiune portală cu splenomegalie, varice esofagiene şi gastrice ce pot
complica hemoragic în cadrul unei hipertensiuni portale segmentare (prehepatice).
Alteori tromboza poate interesa venele mezenterice cu ischemie enteromezenterică şi
ascită. Apariţia pseudoanevrismelor survine în urma deschiderii unui pseudochist într-o
arteră, cel mai adesea în artera splenică sau gastroduodenală.
Ascita este secundară unei inflamaţii peritoneale (exsudativă) prin difuzarea
enzimelor pancreatice intraperitoneal la efracţia capsulei pancreatice fiind bogată în
enzime pancreatice decelabile la un examen biochimic de rutină. Alteori reflectă
hipertensiune portală în obstrucţiile vasculare secundare trombozei.
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Fistulele pot surveni ca soluţii de comunicare între căile pancreatice şi cavitatea
peritoneală sau chiar transcutanate, retroperitoneale, transdiafragmatice intrapleurale
sau între diferite segmente ale tubului digestiv.
Peritonitele secundare apar nu atât la deversarea în cavitatea peritoneală a
sucului pancreatic cât mai ales la suprainfecţia acestuia.
Complicaţiile sistemice se raportează toxicităţii enzimelor pancreatice şi
sepsisului generalizat secundar. Acestea pot fi: insuficienţă respiratorie, sindromul de
detresă respiratorie al adultului, pleurezii enzimatice sau septice, pareze diafragmatice,
insuficienţă renală cu retenţie azotată şi dezechilibre majore hidroelectrolitice şi
acidobazice, tulburări severe de coagulare, miocardopatii, pericardite, encefalopatia
pancreatică, hemoragii digestive superioare sau inferioare, necroze lipoidice care se pot
extinde parietal, infarcte medulare cu aplazie secundară, artrite reactive sau septice,
ischemie acută retiniană. Toate aceste entităţi sunt consecinţa difuziunii enzimelor
pancreatice în circulaţia sistemică cu afectarea diverselor structuri şi organe.
Complicaţiile specifice etiologiei biliare sunt rezultatul obstrucţiei biliare care
este de o dimensiune importantă mai ales în variantele de calculi blocaţi ampular.
Angiocolitele acute au ca expresie clinică un icter cu caracter obstructiv (urini
hipercrome, scaune acolice, prurit, dureri de hipocondru drept), la care se adaugă
elemente septice (febră, frisoane, sindrom biochimic şi hematologic inflamator).
Beneficiază în plus de diagnostic imagistic ecografic sau colangiografic (pentru
precizarea certă a naturii leziunii obstructive).
Abcesele hepatice sunt expresia diseminării ca abcese secundare în cadrul unui
sepsis cu punct de plecare ampular, adesea fiind secundare angiocolitelor (abcese
colangitice). Sunt diagnosticate ecografic şi/sau CT cu substanţă de contrast, iar
tratamentul presupune nu numai antibioterapie ci, în primul rând, dezobstrucţia
ampulară, procedeu care efectuat la momentul potrivit asigură adesea şi remisia
fenomenelor pancreatitice.
CONCLUZII
Pancreatita acută biliară este o afecţiune redutabilă, fiind secundară blocării unui
calcul la nivel ampular (migrat din colecist sau format in situ) cu obstrucţia
concomitentă atât a căii pancreatice cât şi a celei biliare.
Diagnosticul clinic recunoaşte cel mai frecvent elemente de pancreatită acută,
combinate cu elemente de icter obstructiv cu angiocolită.
Diagnosticul imagistic este obligatoriu atât în ceea ce priveşte aprecierea stării
parenchimului pancreatic, cât şi pentru încadrarea etiologică a unei pancreatite acute.
Dacă ultrasonografia este o investigaţie uzuală, fiabilă şi real utilă, computer tomografia
este obligatorie, făcând parte dintre investigaţiile ce definesc criterii de severitate ale
bolii, iar explorările de cale bilio-pancreatică (ERCP) pot avea şi o dimensiune
complementar curativ-intervenţională.
1.
2.
3.
4.
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INGUINAL HERNIA REPAIR IN THE 21-ST CENTURY
J.C. Lotz
Staffordshire General Hospital, Stafford, England
INGUINAL HERNIA REPAIR IN THE 21-ST CENTURY (Abstract): In the nineteenth century, Bassini
pioneered inguinal hernia repair and to this day many hernias are still repaired with similar sutured
methods. The recurrence rate of these is seriously high – up to 20% and long-term pain is common. Time
and technology have moved on, but many surgeons have not. In the twenty first century, recurrence of
less than 1% is attainable, with almost no significant pain. It is already over-time for change.
KEY WORDS: INGUINAL HERNIA, LAPAROSCOPIC HERNIA REPAIR; TAPP
Correspondence to: J C Lotz, MD, PhD, Staffordshire General Hospital, Stafford. ST16 3SA, England;
e-mail: johnlotz_1@hotmail.com*

HISTORY
The treatment of inguinal hernia is evident in history from ancient times. For
centuries it was extremely limited by the deficiencies in treatment options because of
pain. It was not until the nineteenth century that the introduction of general anaesthesia
made real anatomical procedures possible. This gave Bassini the opportunity to make
his international name in 1887. His eponymous procedure was subsequently modified
and developed by many others on both sides of the Atlantic and right across Europe.
Interestingly, the Shouldice operation, hailed as the best cure for many years, is
technically very similar to Bassini’s original description.
Improvement in repair materials also proceded during the twentieth century.
Silk had been preferred early on, but is liable to infection and loses its strength quickly.
Kangaroo tendon, stainless steel wire and fascia lata (Gallie graft) all came and went.
Monofilament nylon came into common use in the 1970s – producing less infection and
less initial recurrence, but it loses its strength after 2-3 years. This was improved on by
the introduction of polypropylene by Natti in 1963, but not seriously taken up for many
years.
The importance of tissue tension became recognised at about this time. Pulling
the repair together by sutures produces pain (worsened by postoperative oedema) and
also ischaemia. This added to the pain and also contributed to repair failure.
Lichtenstein (1987) [1] showed that “tension-free” repair using mesh, produced less
pain and much better recurrence rates. However, the results of all anterior approaches
tends to produce long-term wound discomfort. Why should this be so? To gain access to
the anatomical defect, it is necessary to violate the anatomy of the anterior abdominal
wall. Injury to the cutaneous nerves is very common. Temporary damage is almost
universal. This is further increased by the necessary repair of the entry wound.
*
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A NEW APPROACH
Rives (1974) and Stoppa (1981) advocated a posterior approach to the repair,
which was tension free, but required a low laparotomy for access. Postoperative wound
pain was still a problem, but the cutaneous groin nerves were not injured. Interestingly,
this preperitoneal approach was not new. Dimitrie Cantemir had described it in 1716,
from observation of Albanian surgeons, though an actual repair was not performed by
them.
Several preperitoneal devices have been used in the last 15 years. The Kugel
plug and other patch/plug prostheses are introduced by an anterior approach. They all
have the disadvantages of this access route. They all do not thoroughly cover the
myopectineal orofice of Fruchaud and must therefore be regarded as potentially
deficient.
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Fig. 1 Cumulative recurrence rate

LAPAROSCOPY
The Stoppa procedure was not commonly used, due to its difficult access, but
the repair concept was logically and mechanically sound – the intra-abdominal pressure
actually holds the mesh in place, rather than tending to push it off, as in the Lichtenstein
procedure, particularly medially. Arregui was the first to propose an anatomical
laparoscopic transabdominal preperitoneal repair (TAPP) in 1992 [2].
There were some early problems with the recognition of unfamiliar anatomy
and no defined methodology. Postoperative pain, due to intra-abdominal nerve injury by
staples fixing the mesh was also recognised. The outcomes however, were “at least as
good” as open repair (EU Hernia Triallists, 2000) and quickly became better.
RESULTS
Most surgeons have no idea of their hernia results! They never look. It is
common to assume that they are “good”, but it is rare for anybody to study what
actually happens. One of the good outcomes of the advent of laparoscopic surgery was
that many people wanted to assess results of the new technology and thus had also to
study older methods.
Multicentre trials and meta-analyses have many weaknesses, but in the 1990s,
they did start to give indices to examine and question. Of primary importance in hernia
repair are recurrence rate and the incidence of long-term symptoms (Fig. 1). The
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cumulative recurrence rate of sutured and open mesh repairs both get worse with time
and then stabilise.
The results for open sutured „Bassini” type repairs the results are alarmingly
bad. (Table I); 15% recurrence was common, but up to 20% was reported. The
Lichtenstein recurrence rates were much better, but pain and discomfort were still not
good.
Table I Comparative recurrence (percents)
Sutured

Lichtenstein

Other laparoscopic

Stafford

< 20

4-8

1

0.6

Table II Long-term results (percents)
Sutured

Lichtenstein

Other
laparoscopic

Stafford

Discomfort

15 - 53

19

2 - 14

16

Pain

9 - 14

4.5 - 9

NA

0.3

Disability

5

3

NA

0
NA – Not Available

For laparoscopy, the recurrence was similar, but pain much better (Table II).
That was in the early days. Since then, there have been good studies on large groups of
patients [3,4].
Our Stafford study examined the results of 1,950 repairs beginning in 1992.
This was a prospective series, later followed up by questionnaire. Two groups were
studied, the first 629 hernias, which clearly showed a Learning Curve for both operating
time and also for recurrence. The second series of 945 was much later, when the
technique and outcomes had stabilised. It has shown a recurrence of only 0.6% and a
long-term discomfort rate of 1.9%. These results already contain many patients who had
repairs done 5-9 years before. None of these patients had limitation of normal activities.
There were no cases of severe pain. “Pain” and “discomfort” are very subjective terms.
The more objective approach is to see whether they interfere with normal life.
OTHER BENEFITS
One of the benefits unique to the laparoscopic approach, is the facility to check
the contralateral anatomy. Rather surprisingly, this showed an incidence of 28.7% of
unanticipated extra hernias. In addition, both ipsilateral and contralteral femoral hernias
were found in 10.8%. These can all be repaired at the same operation, saving the patient
a further procedure and period of convalescence.
Laparoscopy thus provides cost benefits, certainly in Britain. When the total
cost of a series of patients is examined in detail and in a two year timeframe, it is
definitely cheaper, in spite of the use of some disposable devices. This is true of hospital
costs alone, but may be different in other countries. Patient loss of work and time at
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home is an extra saving. Though this is very difficult to quantify, it is certainly
important to the patient and his family.
PATIENT SELECTION
So, are all patients best treated laparoscopically? No. Emergency presentation,
particularly if obstructed, is best treated open. There is no intraperitoneal space for
laparoscopy and if bowel resection is needed this is not a feasible approach. Also, very
large inguino-scrotal hernias are laborious, time-consuming and likely to get a scrotal
haematoma.
Most of the smaller, elective hernias are best treated laparoscopically, by
trained surgeons . This training is now widely available, but not all surgeons are
laparoscopists.
If this cannot be done, a Lichtenstein repair is by far the best alternative
approach and is quite easy to learn. This obviously means accepting the disadvantages
of the anterior approach.
In the 21st century there is no place for sutured repair for elective hernias.
TWO BASIC NEEDS
1.Objective assessment – Failure to do this is a basic sin of most surgeons past
and present, regardless of the method we use. Many surgeons are doing their patients a
dis-service by using inferior methods without even knowing it. Looking at results
critically will produce a change in practice – for the better. Not to do so is unethical.
2.Long-term follow up - Laparoscopic hernia repair has only been with us for
17 years. 10 year outcomes should now be assessed. Individual surgeons with large
series should consider review and publication. This will provide a baseline for others to
compare their outcomes. The Stafford series has some known 5-9 year results, but is
about to be reviewed to produce 10 year figures for 774 repairs.
WHERE ARE WE NOW?
Sutured repair is still widely performed, with poor but unrecognised results. It
should stop.
Mesh repair in some form is now the norm, but where to put it is the present
argument. The results for most patients are best with laparoscopy, but there are not very
many people doing it. Why?!
1.
2.
3.

4.
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RIGHT COLECTOMIES: INDICATIONS, TECHNIQUES, AND
RESULTS, RETROSPECTIVE STUDY OF 110 PATIENTS
S. Zaytouni, Ch. Simoens, V. Thill, D. Smets, P. Mendes Da Costa
Department of Digestive, Thoracic and Laparoscopic Surgery
CHU Brugmann, ULB Brussels, Belgium
RIGHT COLECTOMIES: INDICATIONS, TECHNIQUES, AND RESULTS, RETROSPECTIVE
STUDY OF 110 PATIENTS (Abstract): Background: The purpose of this retrospective study was to
evaluate factors influencing morbidity and mortality associated with right or transverse colectomy.
Methodology: We included all patients receiving a right or transverse colectomy from January 1-st, 2002
until December 31-st, 2007 for a total of 111 patients. Seventy-nine patients (71.8%) were treated with
open surgery and 31 (28.2%) with laparoscopic surgery. Seven patients (22.6%) required a conversion
from laparoscopic to open surgery. Results: Morbidity and mortality were 32.7% and 2.7%, respectively.
The age, rate of local complications, duration of hospitalization and stays in the intensive care unit, tumor
size, proportion of positive ganglions, and the rate of neoplasic recurrence were all statistically more
common in patients treated with open surgery compared to laparoscopic surgery. There was no difference
between groups in terms of male / female ratio, BMI, general morbidity, short- and long-term mortality,
number of examined ganglions, and local recurrence. Patients with stage 1 disease were more common in
the laparoscopic group. Conclusion: The lower rate of local morbidity, shorter hospital stay, and
equivalent survival and long-term outcome recommend laparoscopic colectomy in patients whose medical
status and disease stage allow for the use of this minimally invasive procedure.
KEY WORDS: RIGHT COLECTOMY; LAPAROTOMY; LAPAROSCOPY; NEOPLASM; POLYP;
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE; DIVERTICULITIS; MORBIDITY; MORTALITY.
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INTRODUCTION
Right or transverses colectomies are associated with a high rate of morbidity and
mortality [1,3,6,9,11-17,20,22-27,31]. Numerous studies have attempted to determine
risk factors associated with poor outcome in order to identify high-risk patients and,
when possible, modify these risk factors [2,8,11,16,18,19,24,26,31]. Many authors
questioned the impact of surgical technique. Indeed, in recent years the method of
surgical intervention has varied, including both traditional open techniques and
minimally invasive laparoscopic access. Several reports demonstrated that the less
invasive approach of laparoscopy lead to a decreased duration of hospital stay and
decreased morbidity [1,2,4,6,7,9,12-14,19,21-25,31]. However, there are still hesitations
among surgeons concerning the use of laparoscopy in the treatment of the cancer patient
[27].
The purpose of this retrospective study is to analyze the various factors
influencing the morbidity and the mortality of right and transverse colectomies, and to
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estimates the impact of open versus laparoscopic approach on the long-term outcome of
cancer patients.
PATIENTS AND METHODS
From January 1-st, 2002 until December 31-st, 2007, 110 patients were treated
with right or transverse colectomy at the Brugmann University Hospital. Patients
included 58 women and 52 men (female / male = 1.1). The mean age was 68.5 years old
(range: 25-98 years old) and the mean body mass index (BMI) was 24.9 kg /m2 (13-34.8
kg/m2). Operating risk was estimated by the ASA score of the American Society of
Anesthesiologists. Table I shows the indication for colectomy and the surgical
approach.
Table I
Indications of colectomies

Colon cancer
Polyp
Ischemic colitis
Crohn’s Disease
Anastomotic fistula
Diverticulitis
Eventration
Volvulus
Caecum abscess
Occlusion

Total (n=110)

Open surgery (n=79)

Laparoscopic surgery (n=31)

number / percents from total

number / percents from total

number / percents
from total

52 / 47.27
8 / 7.27
8 / 7.27
2 / 1.82
3 / 2.72
2 / 1.82
2 / 1.82
0
1 / 0.91
1 / 0.91

16 / 14.54
8 / 7.27
0
4 / 3.64
0
0
0
2 / 1.82
0
1 / 0.91

68 / 61.82
16 / 14.54
8 / 7.27
6 / 5.45
3 / 2.72
2 / 1.82
2 / 1.82
2 / 1.82
1 / 0.91
1 / 0.91

Table II
Number of patients with preoperative testing
Preoperative tests
Serum CEA*
Abdominal CT-scan
Colonoscopy
Abdominal ultrasonography
Barium enema
Bone scintigraphy
Thoracic CT-scan
PET scan

Number of patients /
percents from total
68 / 61.82
58 / 52.73
46 / 41.82
36 / 32.73
34 / 30.9
15 / 13.64
9 / 8.18
3 / 2.72

* CEA= carcinoembryonnic antigen

Seventy-nine patients (71.8%) were with traditional open colectomy and 31
patients (28.2%) were treated with laparoscopy. Table II indicates the medical tests
performed in case of colon cancer, for diagnosis and staging. Statistical analyses were
performed by the Wilcoxon test for the comparison of continuous variables and by the
Chi-squared test for discreet variables.
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RESULTS
The conversion rate of laparoscopy to open surgery was 22.6%. The causes for
conversion were: tumor not dissectable by laparoscopic approach (2 cases), adhesion of
tumor to the right ureter (1 case), obesity (2 cases), tumor more extensive than expected
(1 case). The overall morbidity rate was 32.7%, which included local morbidity (10.9%)
and general morbidity (21.8%) (Table III). Importantly, the rate of anastomotic fistulae
was 1.8%.
Table III
Postoperative morbidity
Morbidity
Local complication

Number of patients / percents from total
12 / 10.9

intra-abdominal abscess
wound infection
anastomotic fistula
abscess
evisceration
stoma prolapse

3 / 2.72
3 / 2.72
2 / 1.82
2 / 1.82
1 / 0.91
1 / 0.91

General complication

24 / 21.82

infection
cardiovascular
urinary
systemic
lung
gastrointestinal

9 / 8.18
5 / 4.54
3 / 2.72
3 / 2.72
2 / 1.82
2 / 1.82

Table IV
Characteristics of deceased patients*
Patient

1

2

3

Age (years)

80

91

85

Female

Man

Female

2

4

3

U
Colon necrosis with
caecum perforation
0
PE + intracranial
bleeding

P

P

Cancer of the caecum

Cancer of the caecum

0

Anastomotic leak + abscess

Sex
ASA score
U/P
Operative indication
Local complication
General
complication

MOF
Undifferentiated
adenocarcinoma
7 from 11 lymphnodes were
positives
Negative margins
Stage pT4N1M1
-

Histology

Right colon ischaemia

Autopsy

+

Cause of death

PE

MOF

Day of death
(postoperative day)

19

24

Sepsis + MOF
Well differentiated
adenocarcinoma
10 negatives lymphnodes
Negative margins
Stage T4N0Mx
+
PE + sepsis and abdominal
abscess
9

*U/P - urgent/planned operation; PE - pulmonary embolism; MOF - multiorganic failure; autopsy – „+” performed, „-” not performed

The mortality rate of this series was 2.7%, only one death was directly
associated with surgical complications (Table IV).
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Tables V and VI include the morbidity and mortality rates according to method
of surgical access and according to type of admission (programmed or urgent surgery).
Table V
Morbidity and mortality according to method of surgical access
Open surgery
(n=79)

Laparoscopy
(n=31)

p

Statistical
significance

Local complications

12 (15.2%)

0

0.02

S

General complications

21 (26.6%)

3 (9.7%)

0.05

NS

3 (3.8%)

0

0.53

NS

Mortality

S – significant; NS – not significant

Table VI
Morbidity and mortality according to type of admission

Local complication
General complication
Mortality

Planned operation
(n=79)

Urgent operation
(n=31)

p

Statistical
significance

4 (5.1%)

8 (25.8%)

0.002

S

14(17.7%)

10 (32.3%)

0.09

NS

2 (2.5%)

1 (3.2%)

0.53

NS

S – significant; NS – not significant

Table VII
Duration of hospitalization according to method of surgical access

Total number of days in
the Intensive Care Unit
Duration of stay in the
intensive care unit
(days)
Duration of
hospitalization (days)

Open surgery
(n=79)

Laparoscopy
(n=31)

p

Statistical
significance

37 (46.8%)

9 (29%)

NA

NA

2.1 (0-27 days)

0.5 (0-4 days)

0.03

S

19.9 (6-83 days)

11.8 (5-38 days)

<0.0001

S

NA – not available; S – statistical

The average duration of hospitalization was 17.7 days (range 5-83). Forty-six
patients were admitted to the intensive care unit (41.8%) for an average duration of 1.8
days (range 1-27). Table VII compares the duration of hospitalization and intensive care
admissions according to the method of surgical access.
Table VIII gives the results of the histological examination of excised tumors.
The average follow-up of these patients was 23.6 months (range 2-63); Table IX
indicates the rate of local recurrence, metastases, and long-term mortality.
DISCUSSIONS
In our series of 110 patients treated with right or transverse colectomy, the mean
age was 68.5 years old (range 40-82.3 years), which is comparable to that in the
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literature [1-16,18-27,31]. Three studies [8,11,27] were limited to a precise age range.
One study [11] was limited to young patients (age < 40 years) with colon cancer. The
authors reported that these patients often have a poor prognosis, and attributed this to
the fact that in this age group diagnosis is often made in the late stages of disease
(stages III and IV). Furthermore, histological examination showed a more unfavourable
histology in younger patients, with more than 50% showing undifferentiated or
mucinous adenocarcinoma. In 2 studies [8, 27], patients over 75 years of age were
examined. The authors assert that age does not have to be a limiting factor when making
the decision to treat surgically, whether by open or laparoscopic technique.
Table VIII
Characteristics of patients with colon cancer

Age (years)
Sex ratio F/M
BMI (kg/m2)
Tumor location
- right colon
- transverse colon
- right and transverse colon
Size of tumor (cm)
Save margins
Histology
- adenocarcinoma
- carcinoid tumor
Number of ganglions
- examined
- positive
TNM
- stage 0
- stage I
- stage II
- stage III
- stage IV

Open surgery
(n.=52)
72.8 (42-98)
25 / 27
25.2

Laparoscopy
(n=16)
62.5 (25-83)
10 / 6
25.2

40(76.9%)
10(19.2%)
2 (3.8 %)
4.7
52 (100%)

13(81.2%)
3(18.8%)
0
3.6
16 (100%)

0.005
/

NS
NS
NS
S
/

52 (100%)
0

13 (81.2%)
3 (18.8%)

0.02
0.005

S
S

12.9
1.8

13.9
0.4

0.97
0.01

NS
S

2 (3.8%)
1 (1.9%)
22 (42.3%)
19 (36.5%)
8 (15.4%)

0
3 (23.1%)
8 (61.6%)
2 (15.3%)
0

0.47
0.005
0.21
0.14
0.13

NS
S
NS
NS
NS

p
0.02
0.78
0.59
0.84
0.52

Statistical
meaning
S
NS
NS

BMI – Body Mass Index; S – significant; NS – not significant

Table IX
Follow-up of the patients with colon cancer

Local recurrence
Metachronous metastases
Death
Date of death
(postoperative months)
Total follow-up (months)
Patients lost to follow-up

Open surgery
(n=52)
1 (2.2%)
11 (23.9%)
1 (2.2%)

Laparoscopy
(n=16)
0
2 (15.4%)
0

0.81
0.59
0.68

Statistical
significance
NS
NS
NS

3.5

0

0.76

NS

22.5 (2-59)
6

26 (3- 67)
3

0.71
NA

NS
NA

p

S – significant; NS – not significant; NA – not available

The male to female rate in our study was similar to that reported in the literature;
our patients were 47.3% male, while previous studies reported 13.5% to 57.1% male
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[1,2,4-27,31]. One publication [8] reported a 3 to 5 year survival advantage for women
with colon cancer compared to men.
The mean BMI of our patients was 24.9kg/m2. Rates reported in the literature
range from 20.75 to 32.7kg/m2 [4,6,22,23,26,27]. One study evaluated the feasibility of
laparoscopic colectomy in obese patients [26], reporting that it is possible to perform in
obese patients but requires an experienced surgical team.
In our study, ASA scores ranged from 1 to 4 with an average of 2.4. These
figures are similar to those in the literature where ASA score scores range from 1 to 4
with an average of 1.2 to 2.6 [4,6,21-23,27].
Regarding indication for surgery, almost all authors report exclusively on
resection for colon cancer. Only one study [21] lists the different diagnoses requiring a
colectomy. In this report, 11.8% of patients had colon cancer and 82.4% had multiple
polyps. This is markedly distinct from the distribution in our study, where 62.3% of
patients were diagnosed with colon cancer, 7.3% with ischemic colitis, and 5.5% with
Crohn’s disease.
Many reports have evaluated the impact of open versus laparoscopic surgical
access [1-4,7,9,13,14,19,20,22,24,25,27,31]. The majority of authors are in favor of
laparoscopy owing to a lower rate of local complications, pain, and length of
hospitalization. However, some authors expressed concern with the use of laparoscopy
for surgical resection of the cancerous colon [28-30]. These authors associated
laparoscopy with an increased risk of local tumor spread, notably to the sites of trocars
insertion.
In our series, the rate of conversion from laparoscopy to open surgery was
22.6%, which is slightly higher than that reported in the literature (7.4-16.9%) [4,1214,17,19,23,31]. The reasons for conversion in our series are similar to those reported
by other authors, and include intra-abdominal adhesions, difficulties linked to
dissection, or optimum access of the surgical zone. Inflammation and bleeding are other
common causes of conversion, but were not observed in our series.
Total morbidity and mortality were 32.7% and 2.7%, respectively, in our study.
Morbidity rates reported in the literature range from 3 to 51.8%. Such margin of
variation can be explained by variations in patient selection; studies including patients
with an ASA of 4 are rare [1,11,14,27]. Moreover, many authors exclude data from
patients whose surgical operation was palliative [2,9,12,13,16-21,23,25,26]. In studies
that include patients with an ASA over 4 and those receiving palliative resection, total
morbidity varies from 23 to 35.5% [11,15]. These results are comparable in our
findings. The rate of digestive fistula in our study was 1.8%, lower than that reported in
the literature (2.8-9.1%) [15,17]. Mortality rates range from 0 to 27% in the literature,
but when stage IV patients and those with ASA 4 are included, the rate is 20.4-27%.
[11,15].
The mean length of hospitalization in our series was 17.7 days (5-83 days). In
the literature, the mean length of hospitalization ranges from 6.9 to 13.3 days regardless
of surgical technology used [4,6,9,14,17,18,20,21]. There is a noticeable difference
between our results and those of other authors; however, studies including patients most
likely to have long-term hospitalizations do not report the mean length of the stay
[11,15,27], and no study includes data on admission and stay in the intensive care unit.
Histological analysis of resection specimens plays an important role in the
accurate diagnosis and guidance of treatment decisions for cancer patients. In our
patients, the average tumor size was 4.1cm, which is slightly lower than reports in the
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literature, where tumor size varies from 4.3 to 5.9cm [6,14]. Resection margins were
negative in 100% of our patients, a value comparable to that in the literature (71.9100%) [6,8,14]. The majority of tumors in our series were adenocarcinoma. In the
literature, this rate varies from 94.5% to 100% [6,14].
On average, 13.1 lymphnodes were examined histologically in our series. In the
literature, the number of examined ganglions varies from 11.1 to 24 [6,15,20].
However, we observed a large difference in the rate of positive ganglions, with only
1.5% in our series compared to 33.4-37.4% in the literature [14,20]. Finally, as
mentioned previously, our series included a higher percentage of patients with advanced
stage disease (stage III and IV) (44.6%). In the literature, this rate varies between 25.8
and 33.3% [7,11,15,20].
Our patients were followed for an average of 25.6 months. In the literature, the
mean duration of the follow-up ranges from 1 to 111 months [1,3,6-9,12,14,15,18,2022]. The rate of recurrence of our series is slightly above that in the literature (23.8%
and 20.3%, respectively) but it is interesting to note that our long-term mortality rate
(1.5%) is lower than that reported in the literature (18-56.3%) [8,15].
CONCLUSIONS
The main indication for right or transverse colectomy is colon cancer. Open
access and laparoscopic access are two surgical techniques allowing curative treatment
of colon cancer, and these two methods have identical long-term postoperative
morbidity, mortality, and disease progression. Nevertheless, a decreased rate of local
morbidity and shorter hospital stay support the use of laparoscopic surgery in patients
without contraindications.
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CALCIUM LEVEL, A PREDICTIVE FACTOR OF HYPOCALCEMIA FOLLOWING TOTAL
THYROIDECTOMY (Abstract): The purpose of this research was made necessary by the progressive
increase in costs for medical assistance, together with a decrease in the number of available hospital beds
and therefore raising the necessity for a shorter stay in hospital and safe hospital discharge. Methods: This
research is based on a study group of 206 patients, who had recently undergone total thyroidectomy
surgery due to different pathologies (functional or non functional goiter, Basedow disease, differentiated
carcinoma, medullar carcinoma). In order to discharge the patients safely within 24 hours after surgery,
not well accepted by all the patients – the serum calcium level was postoperatively measured at regular
intervals, after 6, 12 and 18 hours. We used the variance analysis of the 3 samples, utilizing the p-value to
verify the possibility of reducing the necessary number of blood samples to two when calculating the risk
factor of hypocalcemia. Conclusion: We can consider the evaluation of the calcium level at 6 and 18
hours, sufficient to establish a calcium trend. All the patients who had registered a positive or doubt trend
of calcium levels can be discharged the day after surgery, with minimum risk of subsequent
hypocalcemia. The cases that registered a negative trend of calcium levels during the recovery, can not be
considered as certain indicator of late hypocalcemia and therefore it is necessary to measure the PTH
level, which gives highly predictive values both in scientific literature and also in our research: in 93.5%
of the cases, a correlation between the PTH levels and an eventual development of hypocalcemia was
noted.
KEY WORDS: HYPOCALCEMIA; CALCIUM SLOPE; TOTAL THYROIDECTOMY
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INTRODUCTION
Total thyroidectomy, similar to hemithyroidectomy, is followed by a significant
reduction in the plasmatic concentration of PTH [1]. It is associated with a parallel
reduction in calcium levels, evident but transitory in a quarter of patients following
surgery and permanent in 1% of patients [2]. The frequency of this phenomenon, which
can occur during the successive hours after surgery, has recently been the subject of
many research programmes, examining the definition of an algorithm that identifies
patients with a high risk of postoperative hypocalcemia [3].
In the modern climate of increasing cost awareness, thyroid surgery has been
considered for a 1 day-surgery regime with limiting factors for early discharge being
postoperative bleeding (1-2%), bilateral recurrent laryngeal nerve palsy and
symptomatic hypocalcemia [4,5]. Postoperative hypocalcemia after total thyroidectomy
is a serious concern because it is the most frequent complication after thyroid surgery
[6-8]. It is usually evident in the first 24 hours.
*

received date: 20.03.2009
accepted date: 1.04.2009

148

Articole originale

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2009, Vol. 5, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341]

A reliable method that could accurately identify patients who are at high risk for
hypocalcemia may assist in the selection of patients suitable for early discharge [3]. The
aim of the present work is to evaluate the risk of hypocalcemia following thyroid
surgery and to determine whether early serial postoperative serum calcium levels after
total thyroidectomy can be used to develop an algorithm identifying patients who are
unlikely to develop significant hypocalcemia and can be safely discharged within 24
hours after surgery.
There is an open debate in scientific literature regarding the use of early
parathyroid hormone (PTH) levels as a predictor of significant hypocalcemia [9]. The
cost factor is the major limitation for its wider clinical use. A purpose of this research
was to verify the predictability of the post operative dosages of calcium, to reduce costs.
MATERIALS AND METHODS
The study was comprised of 206 patients who had undergone surgery for various
thyroid diseases (goiter, cancer, Basedow disease) (Table I). The following details were
recorded: age, sex, pre-operative clinical diagnosis (Table II). The mean age of the
patients was 47 (range 5-79), 164 of the patients were females and 42 were males.
Table I
Distribution of 206 patients who had undergone surgery according to various
thyroid diseases and postoperative calcium levels
Pathology

Patients without hypocalcemia
15

Patients with hypocalcemia
3

Adenoma

6

1

Inflammatory

65

16

Goiter

80

20

Cancer

Table II
Distribution of 206 patients who had undergone surgery according to
gender and postoperative calcium levels
Gender
Females
Males

Patients without hypocalcemia
130

Patients with hypocalcemia
34

36

6

Serum calcium measurements at 6, 12 and 18 hours postoperatively were
evaluated for each patient. A calcium level of 8.2 mg/dL was considered as a threshold
value of hypocalcemia, defining the following: a “negative trend” when the straight
halfway line of the 3 values had a decreasing tendency, a “positive trend” when the
straight halfway line of the 3 values had an increasing rise and a “doubt trend” when
there was a decrease arriving near but over the threshold value of hypocalcemia (Fig. 1).
Hypocalcemia was defined as experiencing signs or symptoms of hypocalcemia
perioral and digital paresthesias (Chvostek’s sign and Trousseau’s sign) and / or having
a serum calcium level that was lower than 8.2 mg/dL. Patients were placed in a
treatment algorithm based on the level of serum calcium and on the signs or symptoms
of hypocalcemia (calcium gluconate 1-2 g/day and calcitrol 50-100 μg/day [10,11].
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According to the change in the serum calcium level among the 3 measurements,
a variant analysis was performed, using p-values in order to identify the possibility of
reducing the number of measurements necessary to evaluate the risk of hypocalcemia.
The entire analysis was performed utilising Stat 2 software.
RESULTS
Thyroid pathologies, gender and age did not show any significant correlation to
the development of significant post operative hypocalcemia.
From 206 patients studied, 81 (40%) showed a positive trend, only 3 of these
(3.8%) successively developed hypocalcemia; from 64 patients with a negative trend 33
(51.6%) developed hypocalcemia and with a doubt trend only 4 (6.5%) of 61 patients
(29%).
11

10

9

8

7

6h
6

12 h
5

18 h
N=

81

81

81

66

66

66

59

NEGATIVE

POSITIVE

59

59

DOUBT

TREND

Fig. 1 Distribution of calcium levels according to dose and trend

Table III
Distribution of 206 patients according trend and postoperative calcium levels
Patients with trend

Normocalcemia

Hypocalcemia

Positive

81 (40%)

78 (96.2%)

3 (3.8%)

Negative

64 (31%)

31 (48.4%)

33 (51.6%)

Doubt

61 (29%)

57 (93.5%)

4 (6.5%)

Total

206

166 (81%)

40 (19%)

As expected, the incidence of hypocalcemia was moderate for patients with a
doubt trend (6.5%) and maximal in patients with a negative trend (51.6%). On the other
hand, the findings of a negative trend calcium level are not absolutely predictive for
hypocalcemia, in fact it developed in only 33 patients (51.6%).
A positive slope predicted hypocalcemia 4.92% and a negative slope predicted
51,5% of the time with a 95,18% probability of remaining within normal calcium levels
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(Table III). Patients were treated with oral calcium in the case of hypocalcemia. At three
months after surgery 97.08% of patients had normal serum calcium levels.
This demonstrated that by solely relying on a positive or negative rise trend,
there was still a significant risk of the development of hypocalcemia. In those cases, the
measurement of the PTH level with a higher predictive value revealed that in 93.5% of
the cases a correlation could be observed between the PTH levels and an eventual
development of hypocalcemia.
We did not find any statistically significant differences in the plasma calcium
level between the samples taken at 12 and 18 hours after surgery.
DICUSSIONS AND CONCLUSIONS
Improvement in surgical technique has led to a relevant decrease in severe
postoperative complications after thyroid surgery and surgeons are considering whether
one day hospital would be feasible after total thyroidectomy. In fact severe
hypocalcemia continues to represent a limiting factor for such a short stay in hospital.
The incidence of hypocalcemia after total thyroidectomy – transient in the
majority of cases – in literature oscillates between extremely large limits (from 11.2% to
35%) [6-8]. Regarding our investigation, we have observed a postoperative
hypocalcemia in 20% of the cases.
There is no existing scoring method allowing the identification of patients who
will not develop severe hypocalcemia. We used early serum calcium levels after total
thyroidectomy to identify patients with a risk of developing significant hypocalcemia
and allowing an early discharge.
The positive rise of the calcium level after total thyroidectomy is a reliable
method in 96.2% of cases allowing the patient to be discharged with a risk of
hypocalcemia of only 3.8%. Otherwise, the doubt trend gives a 6.5% margin of risk,
making it necessary to conduct further haematic measurements in the consequent hours.
In the case of negative trend, the risk of hypocalcemia is 51.6%. In this case, the
decreasing tendency of serum calcium level remains an imperfect method but anyway
the hospital discharge is delayed.
Regarding the serum calcium measurements used to evaluate the trend, we
found no statistically significant calcium level at 12 hours after surgery.
Intra and postoperative intact parathyroid hormones has been embraced with
enthusiasm by many surgeons as a means to detect patients with the highest risk of
severe hypocalcemia, but its major limitation for wider clinical use is the cost factor.
1.
2.
3.
4.
5.
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SCREENING FOR COLORECTAL CANCER WITH FECAL OCCULT BLOOD TESTING AND
COLONOSCOPY: CORRELATION OF CLINICAL DATA, SITE, SIZE AND DISEASE’S STAGE
(Abstract): Aim: We present the main results from a combined screening study for colorectal cancer carried out in
an asymptomatic population from Iaşi, Romania, during 2004-2007, adopting a combination of faecal occult
blood testing (FOBT) and full colonoscopy. The primary aim of the current study was to determine the location of
polyps and cancers and the prevalence of advanced histologic features in colorectal lesions removed by
polipectomy followed or not by surgery. Secondary aim was to determine whether there were any risk factors for
advanced histology in each patient group. Material and methods: Overall, 1291 asymptomatic subjects were
screened. Patients were divided into groups, based on age: 50-59 yr, 60-69 yr, and ≥70 years, which were
statistically analyzed. Results: Using FOBT and full colonoscopy with polypectomy as combined screening tools
we were able to identified 38 cases (2.94%) of polypoid lesions (non-neoplastic and neoplastic) and colorectal
cancers. 1.85% subjects from all eligible subjects were found to have advanced neoplasia and 43.75% of them had
advanced histology. Taking into consideration colorectal adenomas, there were a predominance of male subjects
in 50-59 age group (31.25%), but their histology was not an advanced one. As age increases to ≥70 years old, the
tendency is for women subjects with villous architecture with high-grade dysplasia to predominate (18.5%).
Proximal site was associated with smaller size of neoplastic polyps (<40 mm), and tubular architecture with or
without non-invasive low-grade dysplasia. Distal colon expressed all histopathological types with all kind of
grades of dysplasia, but 12.5% of cases were associated with greatest sizes (≥40mm), villous architecture with
non-invasive high-grade dysplasia. We detected 8 (21.05%) cancers from all positive FOBT and colonoscopic
detected lesions. The mean age of subjects with colorectal cancers was greater than that of subjects with colorectal
adenomas (64.125 vs 61.125 years old). We found a male predominance and a predominant 50-59 years age
group affected by the disease. There was an equal distribution on the left and right sided cancers. Most subjects,
especially those in 50-59 group age were in stage II (87.5%), but there was a stage I colorectal cancer detected in a
60-69 years age group male. On histopathological examination adenocarcinoma was the commonest type
(87.5%). Conclusions: Some aspects like the older age at presentation (mean age 64.125 years), equal right to left
site location, and 12.5% cancers showing early stage (I) can be consider similar to that reported in Western
countries. Some others epidemiological features like delayed presentation of the disease in an advanced stage
(87.5%) make our population similar to that from developing countries. Our study prove that colonoscopy can be
a useful screening tool when is applied to average-risk people who had a positive FBOT. We support the urgent
need to screen asymptomatic subjects as high percentage of locally advanced tumors was detected.
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INTRODUCTION
Colorectal carcinoma is one of the most common types of cancer throughout
Europe, with about 250,000 cases annually in Europe, about half of whom die [1,2].
While colon cancer in an advanced and incurable stage often produces clinical
findings, premalignant adenomatous polyps and early, highly curable, colon cancer are
often asymptomatic. This phenomenon renders adenomas or early cancers difficult to
detect by clinical presentation and provides the rationale for mass screening of
asymptomatic adults over 50 years old for early detection and prevention of colon
cancer [2,3].
It is believed that more than 50% of colorectal deaths may have been prevented
through the use of screening tests [3,4]. Screening of asymptomatic individuals for
colon malignancy has been advocated for the past 30 years in the hopes of reducing
colon cancer mortality [5]. With technological advances in recent years it is now
feasible to screen asymptomatic individuals so that, with early diagnosis through
screening and appropriate follow-up and treatment, both morbidity and mortality from
colorectal cancer may be decreased. Fecal occult blood tests (FBOT) and flexible
sigmoidoscopy were used in many screening programs, but in the last years
colonoscopy has become the primary screening test because of its high sensitivity and
specificity, and the ability to perform polypectomy [2,4,6-9].
In the present study a combined screening investigation (FOBT and full
colonoscopy) of 1291 asymptomatic subjects was conducted in a three years period
(2004-2007) for identification of the distribution of colorectal adenomas and carcinomas
by age at diagnosis, gender, and sub-site of the tumor. These factors also are evaluated
in conjunction with size and grade of dysplasia in case of adenomas, or with disease
stage and tumor differentiation at the time of diagnosis in case of colorectal cancers.
MATERIAL AND METODS
Participants - 1291 participants (702 males, and 589 females), from
metropolitan area of Iaşi, a city of about 500,000 inhabitants, were enrolled in a
prospective colorectal cancer screening at Ambulatory of „St. Spiridon” Clinical
Emergency Hospital Iaşi from February 1-st, 2004 until December 31-st, 2007.
Participants were recruited by random selection on the basis of age ( ≥ 50 years old) and
were eligible for screening if they had none of the following: history of inflammatory
bowel disease, active rectal bleeding or positive FOBT in the past 12 months, history of
colon polyps or colon cancer, colonoscopy or sigmoidoscopy within the past 5 years,
family history of colon cancer with either a single affected first-degree relative aged 55
years or older or at least two affected first-degree relatives of any age.
Study protocol - Asymptomatic subjects provided stool specimens from three
consecutive days for fecal occult-blood testing (Hemoccult Sensa). The two stool
samples for FOBT were collected from two different parts from the same stool. The
participants were instructed to abstain from red meat, poultry, fish, and certain raw
vegetables and fruits and to stop taking vitamin C tablets and aspirin for 24 hours before
and during the collection of the samples; adherence to this regimen was not verified.
The slides were tested at the Clinical Laboratory of the „St. Spiridon” Clinical Hospital
Iaşi according to a standardized, controlled procedure. The FOBT test was judged to be
positive if one of the 3 samples per patient yielded a positive test reaction. 89 subjects
(48 males, and 34 females) with a positive result detected were referred for a full
colonoscopy.
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A complete video colonoscopic examination was performed by experienced
gastroenterologists from Institute of Gastroenterology Iaşi. During the examination, the
location and size of all polypoid lesions were noted on a standardized report form.
Unless medically contraindicated, any tumoral mass was resected or biopsied and sent
to the Department of Pathology for analysis. When the histopathological report
identified a cancer, the patient was sent to surgical department.
Tumoral masses were considered to be located in the right colon (proximal
location) when arising in the cecum, ascending colon, hepatic flexure, and transverse
colon. Distal location included lesions found in the left colon (splenic flexure,
descending colon and sigmoid) and rectum (intestinal portion located no more than 15
cm from the anal verge).
Table I
Vienna Classification of gastrointestinal epithelial neoplasia [12]
Category 1
Category 2
Category 3
Category 4

Category 5

Negative for neoplasia / dysplasia (normal, reactive, regenerative,
hyperplastic, atrophic, and metaplastic epithelium)
Indefinite for neoplasia / dysplasia
Non-invasive low-grade neoplasia (low-grade adenoma / dysplasia)
Non-invasive high grade neoplasia
4.1. High grade adenoma / dysplasia
4.2. Non-invasive carcinoma (carcinoma in situ)
4.3. Suspicion of invasive carcinoma
Invasive neoplasia
5.1. Intramucosal carcinoma
5.2. Invasive carcinoma

Histologic evaluation - All the retrieved colonic lesions were sent to Pathology
Department for histologic evaluation. Polypoid lesions and carcinomas were fixed in
buffered 10% formaldehyde solution. Multiple semiserial sections were cut to assess
questionable examples of microinvasive carcinoma. The pathologist noted the
histological type and grades of epithelial dysplasia for adenomas using the World
Health Organization International Classification of Intestinal Tumors criteria. Colorectal
adenomas can be defined as well demarcated, circumscribed lumps of epithelial
dysplasia (atypia) with or without a stalk, usually polypoid but occasionally flat, which
can be classified into three histological types: tubular, tubulovillous and villous. If the
tubular pattern occupied more than 80% of the tumor it was classified as tubular; with a
villous pattern of more than 80% it was classified as villous; the remainder were
classified as tubulovillous. Subjects were assigned to groups based on the histology of
polyp(s) and of the stage of the carcinoma found at colonoscopy.
A lot of studies defined advanced colonic neoplasia as two entities: invasive
cancer and advanced adenoma. Advanced adenoma was defined as a lesion of
adenomatous histology that meets at least one of the following criteria: a size of 10 mm
or more, the presence of a villous component of at least 25%, or the presence of highgrade dysplasia [10,11].
Non-invasive indicates absence of evident invasion. Intramucosal indicates
invasion into the lamina propria or muscularis mucosae [12]. As all resected tumoral
polyps in our study had a size of more than 20 mm, the pathologist wanted to avoid
confusion concerning the terms adenoma, dysplasia, and carcinoma, and used The
Vienna classification of gastrointestinal epithelial neoplasia which graded the intestinal
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epithelial neoplasia into five categories (Table I). Carcinomas were histopathologically
characterized by tumoral type, grade of cell diferention, blood vessels infiltration,
lymphatic vessels infiltration, and extent of tumor penetration and then were grouped in
stages according to tumor-node-metastasis (TNM) classification of the Union
Internationale Contra le Cancer (UICC) and the American Joint Committee on Cancer
(AJCC).
The histologic grade of the pure adenocarcinomas was based on a survey of the
tumor architecture and cytologic features, and tumors were categorized according to the
predominant growth pattern. The well differentiated tumors were characterized by wellformed glands composed of relatively uniform cells distributed in an orderly manner
abut a central lumen. The moderately differentiated tumors were characterized by less
orderly, more complex gland formation with foci of cribriform and papillary growth
patterns. Adenocarcinoma with colloid features (AD/CF) was defined as
adenocarcinoma with an intermediate morphology (both ordinary gland-forming and
colloid growth patterns, the former predominating) and less than 15% of the colloid
pattern present. Colloid carcinoma was defined as an adenocarcinoma growing largely
(more than two-thirds) in a colloid pattern. The TNM system compartmentalizes
carcinomas according to the depth of invasion of the primary tumor, the absence or
presence of regional lymph node metastases, and the absence or presence of distant
metastases.
Table II
Characteristics of subjects enrolled in screening study
Subjects enrolled

Number (percents)

Male

Female

Positive FOBT

89 (6.89%)

48 (53.93%)

41 (46.06%)

Negative FOBT

1202 (93.10%)

654 (50.65%)

548 (49.34%)

1291 (100%)

702 (54.37%)

589 (45.62%)

Asymptomatic (Total)

RESULTS
During 2004-2007, 1291 asymptomatic subjects ≥ 50 years old had three FOBT;
89 (6.89%) – FOBT screened patients (48 males and 41 female) had at least one
positive Hemoccult Sensa test and 82 (92.13%) – positive FOBT-subjects (46 males and
36 females) received full colonoscopy (Table II).
The overall rate of any colonic neoplasia (adenoma or carcinoma) was 1.85%
(24 of 1.291 subjects) and the overall rate of colorectal lesion with advanced histology
(category 4 and 5 in Vienna Classification) was 1.16% (15 of 1291 subjects) (Table III).
FOBT detected 17.07% cases of reactive and hyperplasic epithelium (polyps ≤ 10mm)
and 29.26% cases of adenomas with advanced neoplasia (polyps ≥ 20mm) and cancers
(Table IV). Combined screening using colonoscopy in positive FOBT subjects revealed
reactive and hyperplasic epithelium (polyps ≤ 10mm) in 36.84% participants and
adenomas with advanced neoplasia (polyps ≥ 20mm) and cancers in 63.16%. Adenomas
with advanced histology were detected in 7 cases (18.42%) and colorectal cancer in 8
(21.05%) subjects (Table IV).
The histopathological diagnosis of the colorectal lesion detected in the 38
subjects with positive FOBT and positive full colonoscopy revealed 14 (17.07%)
negative cases for neoplasia / dysplasia (Category 1) as there were 6 cases of reactive
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epithelium and 8 cases of hyperplastic epithelium. 46.33% of the 82 positive FOBT
subjects were diagnosed during colonoscopy as having either polypous lesion or cancer
(Table IV).
There were 16 (42.10%) adenomas 20 mm or larger in diameter and 8 (21.05%)
colorectal cancers (Category 5). 39.47% (15 cases) of all detected lesions were
advanced neoplasia (Category 3, 4 and 5) (Table IV).
Table III
The overall rate of colonic neoplasia correlated with screening tools
Asymptomatic subjects
Subjects with positive FOBT
Subjects with positive FOBT and positive full colonoscopy
Subjects with advanced neoplasia detected by FOBT and full colonoscopy
Subjects with advanced histology detected by FOBT and full colonoscopy

1291 (100%)
89 (6.89%)
38 (2.94%)
24 (1.85%)
15 (1.16%)

Table IV
Colonoscopic and histological results of subjects with at least one positive FOBT
Histologic results
Patients with positive FBOT
followed by colonoscopy (n=82)
38
Positive colonoscopy
(46.34%)
44
Negative colonoscopy
(53.65%)

Category 1

Category 2

Category 3, 4

Category 5

14
(36.84%)

9
(23.68%)

7
(18.42%)

8
(21.05%)

-

-

-

-

Table V
The cumulative age, sex and histology distribution of colorectal adenomas

Male

4

Tubular
adenoma with
low-grade
dysplasia
-

Female

2

-

Male

1

1

-

-

2 (12.5%)

Female

2

-

1

-

3 (18.5%)

Male

-

-

-

-

-

9
(56.25%)

1
2
(12.5%)

1
3
(18.75%)

1
2
(12.5%)

3 (18.75%)
16
(100%)

Tubular
adenoma
50-59
60-69
≥ 70

Female
Total

1

Villous
adenoma with
high-grade
dysplasia
-

5 (31.25%)

-

1

3 (18.75%)

Villous
adenoma

Total

The most affected asymptomatic subjects by any colorectal adenoma were those
included in 50-59 years-age-group (56.25%). Mean age was 61.125 years (range 50-75).
Tubular adenomas were the most frequently encountered 68.75% (11 cases), the
dysplasic subtype representing 12.5% (2 cases). Villous adenoma was diagnosed in 5
cases (31.25%) the dysplasic subtype representing 2 cases (12.5%) from all the
colonoscopic detected adenomas (Table V).
We examined risk factors associated with advanced histology (Category 3 and 4)
within each age group, location and size of adenomas. 50-59 years–age group was
strongly associated with tubular adenoma without dysplasia (37.5%). Only 12.5% (2
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cases) of adenomas were detected in 70-75 years age group, but correspond to villous
adenomas with or without dysplasia (Table V).
The majority of polyps detected by colonoscopy (56.25%) was 20-29 mm in size
and had a tubular architecture. There is an overlap between tubular adenoma with lowgrade dysplasia and villous adenoma at 30-39 mm sized polyps. As polyp sizes
increased to ≥ 40 mm all the lesions were villous adenoma with high-grade dysplasia,
but there were only a minority of cases (12.5%) (Table VI).
Table VI
Correlations between histological types of adenomas and their sizes
Size of
adenomas

Tubular
adenoma

Tubular
adenoma &
dysplasia

Villous
adenoma

Villous
adenoma &
dysplasia

20-29 mm

9
(56.25%)

-

-

-

30-39mm

-

2
(12.5%)

3
(18.75%)

-

≥ 40mm

-

-

-

Total

9
(56.25%)

2
(12.5%)

3
(18.75%)

2
(12.5%)
2
(12.5%)

Total
9
(56.25%)
5
(31.25%)
2
(12.5%)
16
(100%)

Table VII
Correlations between site and histological type of colorectal adenomas
Tubular
adenoma
Proximal Colon
Distal Colon
Total

1
(6.25%)
8
(50.00%)
9
(56.25%)

Tubular
adenoma with
non-invasive low
grade dysplasia
1
(6.25%)
1
(6.25%)
2
(12.5%)

Villous
adenoma

Villous adenoma
with non-invasive
high grade
dysplasia

Total
2
(12.5%)

3
(18.75%)
3
(18.75%)

2
(12.5%)
2
(12.5%)

14 (87.5%)
16
(100%)

Proximal location was identified as the site for development of colorectal
adenomas in 12.5% of the subjects and was associated only with tubular adenomas with
or without non-invasive low-grade dysplasia (Category 3). 87.5% of total adenomas
were in the distal colon (14 out of 16) and expressed all histopathological types with all
kind of grades of dysplasia, but 31.25% of cases were associated with villous adenomas
with or without non-invasive high-grade dysplasia (Table VII).
Colorectal carcinomas represented 21.05% (8 cases) of all colonoscopic detected
lesions in asymptomatic subjects with positive FOBT. Mean age was 64.125 years (53
years to 78 years). 6 cases (75%) were found to be pure adenocarcinomas, with welldifferentiated tumors constituting the largest group (4 cases). Adenocarcinoma with
colloid features (AD/CF) occurred in 1 case (12.5%). Colloid carcinoma was seen in 1
subject (12.5%) (Table VIII).
The distribution of tumors by site for the entire group was: proximal colon - 4
cases (50%) and distal colon - 4 cases (50%). Pure adenocarcinomas were distributed
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equally in proximal and distal colon. Colloid carcinoma encountered in proximal colon,
and adenocarcinoma with colloid features appeared in distal colon (Table VIII).
There were 5 males and 3 females subjects. The age was not a differentiating
factor but more frequent colorectal cancer appear in equal percentage (37.5%) in 50-59
age group and 60-69 age group. The distribution of all 8 invasive carcinomas by stage
(S) showed a larger number of S II colonoscopic detected colorectal cancers (75%),
most of them developing in males, 50-59 age group (Table IX).
Colorectal cancers detected by colonoscopy were situated in equal percentages
in proximal colon (50%) and distal colon (50%). Half of the colonoscopic derected
proximal colon cancers developed in 60-69 years group, but 50% of distal colon cancers
was associated with 50-59 years group. ≥70 group presented the same distribution of
cancers in both colonic segments.
Table VIII
Degree of differentiation of colorectal carcinoma (histological grading)
Degree of differentiation
Well differentiated (G1)
Moderately differentiated (G2)
Poorly differentiated (G3) with
colloid areas
Colloid carcinoma (G3)
Total

Proximal colon
2
1

Distal colon
2
1

No. subjects
4 (50%)
2 (25%)

1

1 (12.5%)

4 (50%)

1 (12.5%)
8 (100%)

1
4 (50%)

TableIX
The cumulative age, sex and colorectal cancer stage distribution
Demographic
characteristics

Number (%)

Stage I

Stage II

1

4

Male

5 (62.5%)

Female

3 (37.5%)

-

50-59

3 (37.5%)

-

60-69
≥70
Total

3 (37.5%)
2 (25%)
8(100%)

1
1 (12.5%)

Stage III

Stage IV

-

-

2
3

1

-

-

-

2
1
6 (75%)

1
1 (12.5%)

-

DISCUSSIONS
Colorectal cancer is the second leading cause of cancer death in the United
States. In women, it ranks third after lung and breast cancer, and in men, it ranks third
after lung and prostate cancer. Incidence and mortality from colorectal cancer are
similar in both men and women [3].
Death from colorectal cancer can be prevented by the detection of early-stage
disease that has not metastasized. The concept of the early detection of colorectal cancer
appear in the late 1960s, but technical means by which this concept could be
implemented clinically developed in 1970s [5]. The American Cancer Society, The US
Preventive Services Task Force, and a number of surgical and gastroenterological
associations have established guidelines for colorectal cancer screening and
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surveillance. A variety of screening options are recommended for average-risk,
asymptomatic individuals beginning at about age 50 years. These include FOBT,
flexible sigmoidoscopy, double–contrast barium enema, or colonoscopy and are
associated with a decrease in colorectal mortality. Each of these tests has different
features and none clearly emerges as the "gold standard." FOBT is the least invasive
test, whereas colonoscopy is the most accurate. Colonoscopy is routinely used to
follow-up positive results obtained from other less invasive tests and also used for
surveillance after the detection of polyps or cancer [13-18]. Recently, there has been
increasing interest in using colonoscopy as a screening test because of its sensitivity in
detecting precancerous polyps or lesions and its ability to remove such lesions as part of
the same procedure.
Several expert panels have recommended combined screening with
sigmoidoscopy and a fecal occult-blood test as they argue that advanced neoplasia could
be detected in more patients by both tests than by one [16,17,19].
American Cancer Society, for instance, recommends that average-risk
individuals obtain an annual take-home multiple-sample fecal occult blood test (FOBT),
a flexible sigmoidoscopy every 5 years (or both FOBT and flexible sigmoidoscopy),
double-contrast barium enema every 5 years, or a colonoscopy every 10 years (13).
Annual and biennial serial FOBT screening reduces colorectal cancer incidence by 17%
to 20% [20], but also produces a 33 percent decline in mortality in the annually screened
group as compared with the control group [21]. The reduction in mortality demonstrated
in the FOBT screening studies is attributable to the performance of follow-up
colonoscopy. Recent cross-sectional colonoscopy screening studies indicate that
colonoscopy is more sensitive than flexible sigmoidoscopy or sigmoidoscopy plus
FOBT for the detection of large adenomas and cancers [13].
Using FOBT and full colonoscopy with polypectomy as combined screening
tools we were able to identified 38 cases (2.94%) of polypoid lesions (non-neoplastic
and neoplastic) and colorectal cancers in 1291 asymptomatic subjects ( ≥ 50 years old).
1.85% subjects from all eligible subjects were found to have large colorectal lesions
(greater than 20 mm in diameter), the so-called advanced neoplasia, and this percentage
corresponds with those from other studies [5,17,22-24]. On the other hand, FOBT and
full colonoscopy identified advanced histology in 43.75% of these large polyps that is
two-three times higher than the percentage reported by Regula et al [24] and Fukami
and Lee [25]. We observe that the endoscopic description of a lesion as a „tumor” may
not necessarily reflect the presence of cancer. Although most patients (64.8%) had
lesions with advanced histology including cancer (21.05%), we note that 35.7% did not
have such features.
In our study, bleeding polyps of 10-20 mm weren’t neoplasic and polyps of 2029 mm were tubular adenomas without any sign of malignity, but all the colonoscopic
detected lesions greater than 30 mm showed advanced histology. Anyway, we can
conclude that the larger the size of the colorectal lesion, the more likely it is to harbor
advanced histology.
The number of male subjects predominates in 50-59 group age (31.25%), but the
histology of their adenomas was not an advanced one. As age increases to ≥ 70 years
old, the tendency is for women subjects to predominate (18.5%). Their detected
adenomas expressed a villous architecture with or without high-grade dysplasia. By the
contrary, Konishi and Morson found in their study that the number of younger women
patients slightly predominates, or is about the same as that of younger men patients but
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as age increases from 50 years old to over 80 years old, the tendency is for men patients
to predominate [26].
Our results show that the most frequent detected type was the tubular one
(68.75%) while villous adenomas appear more rarely (31.25%) but frequently was
associated with high-grade dysplasia. Though our study is a small one (38 positive
FOBT and full colonoscopic colorectal lesions), the histopathological results are similar
with those of Liebermann et al (949 patients whose largest polyp was ≥10 mm) [10] and
Konishi and Morson (1118 adenomas) [26].
In our study, more than a half of colonoscopic detected polyps expressed
advanced neoplasia ( ≥ 20 mm) and 64.8% of them harbored advanced histology. It is
worth worthy to specify that polyps < 30 mm didn’t present any dysplastic features. Our
results confirm a progressive increase in the proportion of advanced histologic features
with increasing polyp size above 30 mm as all polyps greater than 40 mm harbour highgrade dysplasia. So, we can conclude that as the size of adenomas increases so does the
grade of dysplasia. The influence of the size of adenomas on grade of dysplasia shows a
similar trend to that previously reported. Loeve et al reported that 10.9% of patients
who had a polyp of any size with high-grade dysplasia developed an advanced
neoplasm within 5 years, compared with only 0.6% of those with small polyps that did
not harbor high-grade dysplasia [27].
Liebermann et al. found that polyp histology was neoplastic in 82.0%, with
advanced histology in 30.6%. There was a progressive increase in the proportion of
polyps with advanced histology with increasing size above 10 mm. The proportion of
polyps with advanced histology was 18.9% in 10-14 mm polyps, 31.7% in polyps 15-19
mm, 42.3% in polyps 20-24 mm, and 75% in polyps ≥25 mm [1]. Severe dysplasia in
colorectal adenomas appears to be a selective histopathological marker for increased
colorectal cancer risk. It is closely linked with increasing age, with the larger adenomas
and particularly those with a villous component in their histology [26].
We identified proximal colon as the site for 12.5% adenomas and distal location
for 87.5%. Proximal site was associated with smaller size of neoplastic polyps ( < 40
mm), and tubular architecture with or without non-invasive low-grade dysplasia
(Category 3). Distal colon expressed all histopathological types with all kind of grades
of dysplasia, but 12.5% of cases were associated with greatest sizes ( ≥ 40 mm), villous
architecture with non-invasive high-grade dysplasia (Category 4). Our findings
corresponds with other studies [10,26] as for larger polyps, distal location was
associated with a higher likelihood of advanced histology compared with proximal
location.
Konishi and Morson found that small adenomas (mostly with mild dysplasia)
were evenly distributed throughout the colorectum but that adenomas showing severe
dysplasia (mostly the larger tumours, > 10 mm diameter) were concentrated in the left
colon and rectum, particularly the sigmoid, part which is also the segment with the
highest risk of colorectal carcinoma in high risk populations. In the right colon and in
the transverse colon, 67% of adenomas were < 5 mm diameter excluding a small
number of large irremovable ones. They were intrigued about the high percentage
(9.5%) of severe dysplasia of adenomas situated in the left colon and about the
unexpectedly small percentage of severe dysplasia in the right colon. They consider that
these percentages could be due to biased selection of patients [26].
We examined risk factors associated with advanced histology within each group.
We detected strong correlation between histological types and the age of asymptomatic
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subjects enrolled in our screening study. 50-59 group age was strongly associated with
tubular adenoma without dysplasia (37.5%). Only 12.5% (2 cases) of adenomas were
detected in female 70-75 yr age group, but correspond to villous adenomas with or
without dysplasia. Liebermann et al didn’t find any risk factors associated with
advanced histology within each group [10]. Age, sex, and race were not associated with
advanced histology within any of the groups. Only distal location of the ≥ 10 mm
polyps was associated with a higher likelihood of advanced histology compared with
proximal location [10].
Konishi and Morson found also a greater percentage of villous adenomas in
patients older than 70 yr compared to younger age groups, the difference being
statistically significant. The percentage of severe dysplasia in patients older than 70
years old was greater than that in the younger age groups [26].
Sato et al reported that adenomas are more often found in a high colorectal
cancer risk community than in a low risk community. These authors also showed that
the adenomas found in the high risk community more often exhibited severe dysplasia
than in the low risk community [28]. As we identified a great percentage (31.25%) of
villous adenomas most of them being associated with high-grade dysplasia (40%) we
can assume the hypothesis that the community of Iaşi is one with high risk. Our results
have shown that the larger adenomas with severe dysplasia are mostly concentrated in
the left colon and rectum. It is well known that there is a higher colorectal cancer risk
with increasing age. We have confirmed previous reports of a relation between age and
severe dysplasia which, although not statistically significant, demonstrates a trend.
Persons over 70 years old are particularly prone to a high incidence of severe dysplasia
and consequently can be considered to be those with the highest cancer risk.
Using both screening methods, we detected 8 (21.05%) cancers from all
advanced neoplasia. The mean age of subjects with colorectal cancers was greater than
that of subjects with colorectal adenomas (64.125 vs 61.125 years old). We found a
male predominance and a predominant 50-59 years age group affected by the disease.
There was an equal distribution on the left and right sided cancers. Most subjects,
especially those in 50-59 group age, were in stage II (87.5%), but there was a Stage I
colorectal cancer detected in a 60-69 years age group male. Making an extensive study
(1694 colorectal hungarian patients), Fuszek et al reported also that 75.7% of the
colorectal cancers were in T3-T4 at diagnosis and lymph node metastases could be
detected in 47.7% [29].
On histopathological examination adenocarcinoma was the commonest type
(87.5%) as was found in all studies dealing with colorectal malignancies (30-34). On
histological grading well differentiated adenocarcinomas were the most frequent (50%),
but from distal part to proximal part of the colon there was an increase of colloid in
detected cancers.
This study reveal that the subjects enrolled in our screening programme shares a
mixture of epidemiological features of Western countries and USA on one side and
those of developing countries on the other side for colorectal carcinoma. Some aspects
like the older age at presentation (mean age 64.125 years), equal right to left site
location, and 12.5% cancers showing early stage (I) can be consider similar to that
reported in Western countries and United States of America [24,30]. Some others
epidemiological features like delayed presentation of the disease in an advanced stage
(87.5%) make our population similar to that from developing countries (36). Anyway,
quite a similar profile as ours seems to be that reported by Celestino et al in Peru [31].

162

Articole originale

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2009, Vol. 5, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341]

CONCLUSIONS
Although there is now general agreement that average-risk adults aged 50 and
older should be screened for colorectal cancer, in Romania few eligible adults have ever
been screened for this disease. Our study prove that colonoscopy can be a useful
screening tool when is applied to average-risk people who had a positive occult blood
test. We support the urgent need to screen asymptomatic subjects as high percentage of
locally advanced tumors were detected and it is clear that it can be obtain not only a
reduction in cancer mortality but also a reduction in its incidence.
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TRANSFERUL LIBER DE MARE EPIPLOON SOLUŢIE
TERAPEUTICĂ ÎN CHIRURGIA DEFECTELOR DE PĂRŢI MOI
Camelia Tamaş1, S. Shaukat1, C. Moroşanu2, Dana Turliuc3, L. Popa1, R. Niţă1,
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THE OMENTUM FREE FLAP, A THERAPEUTICAL OPTION FOR THE SURGERY OF LARGE
SOFT TISSUE DEFECTS (Abstract): The omentum is malleable, can fit into any defect and provides a
large amount of soft tissue that obliterates the deadspaces. We used this tissue with high vascularisation
and special properties to reconstruct many posttraumatic and posttumoral soft tissue defects and the
results were very good, both esthetic and functional. We performed free omentum flaps in 23 patients
(1998 – 2008 ) to reconstruct forearm and hand (5 cases), legs defects (14 cases), scalp (3 cases) and
orbital region (one case). This flap was sellected in order to cover large anterior and posterior defects,
passing through the interossouse membrane (3 cases), to obliterate dead spaces (6 cases) or to bring high
vascular soft tissue in crushed, contaminated wounds (17 cases). Many patients (16) presented complex
injuries, with bone interested; some of them (16) arrived to the moment of reconstruction with infected
posttraumatic wounds, bones or tendons exposed and bad general status due the infection. We performed
free omentum flaps because we are convinced of its high plasticity; it is ideally suited to cover
postdebridement defects, although it has a major disadvantage: it requires laparatomy.
KEY WORDS: OMENTUM, FREE FLAP, RECONSTRUCTION
Corespondenţă: Dr. Camelia Tamaş, Clinica de Chirurgie Plastică şi Reconstructivă, Spitalul Clinic de
Urgenţe „Sf. Ioan”, Str. Gen. Berthelot nr. 2, Iaşi; e-mail: camelia6ta@yahoo.com*

INTRODUCERE
„Primele publicaţii cu privire la utilizarea marelui oment aparţin secolului al
XIX-lea” [1]. Această afirmaţie ne introduce în lucrarea de doctorat a lui H. PenetLambert (1973) cu subiectul: Transferul pediculat şi liber de mare epiploon în
chirurgia plastică, realizată sub îndrumarea Prof. Cl. Dofourmentel [1].
Principiile „omentoplastiei” au fost descrise, pentru prima dată, de Jobert şi
Lambelle (1826) [2]; ei propuneau reconstrucţia intestinului perforat prin aplicarea, în
defect, a unui segment de epiploon, fără a-l detaşa de pediculii săi vasculari.
În 1956 Chiricuţă [3] publica primele date cu privire la utilizarea omentului
pentru închiderea fistulelor vezico-vaginale datorate iradierii posttumorale, iar în 1963
[4] propune scoaterea omentului din cavitatea abdominală şi utilizarea acestuia ca
„lambou pediculat” pentru reconstrucţia defectelor toracice rezultate prin radionecroză,
după terapia cancerului de sân.
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Dezvoltarea microchirurgiei a făcut posibilă transplantarea marelui oment în
orice segment al corpului; McLeon (1972) descrie utilizarea acestui ţesut pentru
reconstrucţia defectelor de scalp [5].
Marele oment (Fig. 1), organ cu o bogată reţea vasculară, are ca surse arteriale
principale cele două artere gastro-epiploice dreaptă şi stângă; ramurile acestora se
dispun în două planuri [6]: anterior, ramurile din artera gastro-epiploică dreaptă şi
posterior, ramurile gastro-epiploicei stângi. Cele două reţele vasculare sunt explicate de
dezvoltarea embriologică a epiploonului, din cele patru foiţe peritoneale. Între cele două
reţele vasculare există numeroase anastomoze.
Funcţiile acestui organ abdominal au fost studiate experimental încă din anii
1908 [7] şi 1931 [8] de Cantacuzino I. şi Soru E. S-a demonstrat că marele oment are rol
antibacterian şi antineoplazic, rol plastic (poate fi acoperi cu grefe de piele) şi poate
contribui la revascularizarea ţesuturilor ischemice; în copilarie contribuie la reglarea
dezvoltării somatice. Are de asemenea capacitate de absorbţie şi contribuie la reglarea
circulaţiei în tubul digestiv.
Desigur utilitatea sa în chirurgia plastică decurge din bogata reţea vasculară, dar
şi din funcţiile sale antibacteriană şi antineoplazică.

Fig. 1 Marele epiploon prelevat

MATERIAL ŞI METODĂ
Am analizat o cazuistică formată din 23 pacienţi cu defecte de părţi moi
posttraumatice (19 cazuri) şi posttumorale (4 cazuri) operaţi în perioada 1998-2008.
Pacienţii aveau vârsta cuprinsă în intervalul 17-78 ani, cu prevalenţa sexului
masculin (20 cazuri) precum şi a etiologiei posttraumatice (19 cazuri).
Defectele acoperite cu mare oment aveau localizări diferite: membrul toracic (5
cazuri), membrul pelvin (14 cazuri – gamba 10, glezna şi picior 4), scalp (2 cazuri),
scalp şi faţă (1 caz), orbita (1 caz). Toţi pacienţii cu defecte de părţi moi ale scalpului
sau feţei aveau vârste cuprinse în intervalul 45-78 ani (o pacientă cu vârsta de 45 ani, 3
pacienţi > 65 ani) iar leziunea excizată era de origine tumorală (1 carcinom bazocelular
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recidivat, multiplu operat, 3 carcinoame spinocelulare invazive (în groapa zigomatică –
1 caz, în sinusul frontal stâng – 1 caz şi în orbită, cu enucleerea globului ocular – 1 caz).
Defectele de părţi moi cu localizare la membrul toracic erau rezultatul unor
traumatisme complexe prin: strivire / avulsie (2 cazuri – muşcătură de cal), calandru
(presă fierbinte, deci strivire şi ardere – 1 caz) şi electrocuţie (2 cazuri), traume în urma
cărora au rezultat distrugeri tisulare pe suprafeţe întinse, cu afectare anterioară şi
posterioară la nivelul antebraţului şi pumnului cu interesarea membranei interosoase (3
cazuri), cu denudarea tendoanelor flexoare şi a elementelor vasculo-nervoase la pumn (2
cazuri), a tendoanelor extensoare şi metacarpienelor (1 caz – mâna calandrată) sau
distrugeri ale tendoanelor, maselor musculare şi nervilor median şi ulnar pe aproximativ
20-25 cm lungime (2 cazuri – electrocuţie). Pacienţii cu plăgi muşcate de cal prezentau
ţesuturi strivite, intens contaminate bacterian încă de la internare (în urgenţă), iar în cele
2 cazuri cu electrocuţie şi a mâinii calandrate, pregătirea defectului pentru transferul de
epiplon a necesitat câteva şedinţe de excizie şi toaletă chirugicală seriate, la intervale de
24-48 ore. Fiind vorba de membrul toracic, în special antebraţ, pumn şi mână dar şi de
leziuni multiple şi complexe (traumatisme prin strivire, distrugeri osoase, musculare,
tendinoase, vasculo-nervoase) tratamentul complet a cuprins mai multe intervenţii
chirurgicale reconstructive, secundare acoperirii defectului (reconstrucţie de nerv şi
tendon), precum şi includerea pacienţilor într-un program intens de recuperare motorie
(kinetoterapie) pentru perioade de 6-12 luni.

Fig. 2 Defect de părţi moi după muşcătură de cal:
înainte şi după transferul liber de mare epiploon

Un pacient din cei 14 cu defecte de părţi moi la membrul pelvin avea vârsta de
17 ani, restul prezentau vârste cuprinse în intervalul 29-50 ani; 13 pacienţi au victime
ale unor accidente (rutiere – 9, de muncă – 2, casnice – 2), iar tânărul de 17 ani a fost
internat cu diagnosticul de artrită dublă (glezna dreaptă şi genunchiul stâng) de origine
iatrogenă (posibil artrită tip RAA tratată prin puncţionarea articulaţiilor afectate şi
injectare de antibiotic, suprainfectată cu germeni de spital, multiplu rezistenţi la
antibioterapie).
Doisprezece defecte de părţi moi la membrul pelvin se situau în 1/3 distală a
gambei, cu densitate maximă de tendoane, vase şi nervi, fără mase musculare
importante sau la nivelul gleznei şi pe faţa dorsală a piciorului, segmente recunoscute ca
dificil de reconstruit prin utilizarea unor lambouri de vecinătate; în 2 cazuri, leziunile
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erau localizate în vecinătatea genunchiului (1/3 proximală gambă) dar erau
suprainfectate cu germeni multiplu rezistenţi la antibiotice, iar tentativele anterioare de
excizie şi reconstrucţie cu utilizarea unor lambouri locale (musculare, de gemen lateral
sau fasciocutane) eşuaseră datorită agresivităţii infecţiei combinate cu afectarea
vasculară – mecanismul traumatismului iniţial fiind strivirea.
Doisprezece din cei 14 pacienţi au prezentat fracturi tip III B (de tibie – 9 cazuri,
ambele oase ale gambei – 3 cazuri) şi au necesitat osteosinteză: fixator extern – 7 cazuri,
Ilizarov – 5 cazuri. În toate cele 12 situaţii cu fracturi deschise, plăgile erau intens
contaminate cu pământ, uleiuri minerale, fragmente de ţesături, sticla etc. impunând ca
atitudine terapeutică în urgenţă, principiul urgenţei amânate active (intervenţii
chirurgicale seriate la intervale de 24-48 ore, în vederea reexciziei şi reevaluării
viabilităţii structurilor interesate). Mecanismul principal fiind strivirea, au rezultat în
toate cazurilor contuzii ale pediculilor vasculari precum şi hematoame compresive, care
au impus practicarea în urgenţă a fasciotomiei, lucru care s-a realizat la 10 dintre cele 12
cazuri (pacienţi internaţi iniţial în spitalul nostru). Intervenţiile chirurgicale
premergătoare transferului de mare oment au fost realizate în echipă mixtă, ortoped –
plastician, iar după rezolvarea defectului mobilizarea precoce a pacientului s-a putut
realiza în 7 cazuri (cei 5 pacienţi cu fixare tip Ilizarov şi cei 2 pacienţi cu expunere
articulară sau osoasă fără fracturi asociate).
Intervenţiile chirurgicale reconstructive s-au desfăşurat sub anestezie generală şi
au avut o durată medie de 5-6 ore; poziţia pacientului pe masa de operaţie – decubit
dorsal în toate cazurile, cu două câmpuri operatorii simultane şi două echipe
chirurgicale formate, după caz, din neurochirug sau ortoped, chirurg specialist în
chirurgie vasculară şi chirurg plastician. S-au utilizat instrumente specficie chirurgiei
vasculare şi plastice (bisturiu electric, pensa de coagulare bipolară, microscop operator,
lupe, materiale de sutură microchirurgicale). Excizia formaţiunii tumorale sau a
defectului, precum şi pregătirea vaselor receptoare s-au desfăşurat în paralel cu
recoltarea epiplonului din cavitatea abdominală; nu s-a recoltat niciodată marele oment
în întregime, acest lucru nefiind necesar la niciunul dintre cazurile operate. S-au realizat
anastomoze termino-terminale arteriale şi respectiv venoase în 16 din cele 23 de cazuri,
iar în 7 situaţii anastomoze termino-laterale (2 la artera carotidă externă şi respectiv
vena jugulară externă, 2 la artera şi vena poplitee, 3 la vasele tibiale posterioare). În
funcţie de localizarea defectului am realizat 2 anastomoze la vasele temporale
superficiale, 5 anastomoze la artera radială, respectiv vena cefalică, 7 anastomoze la
vasele tibiale anterioare şi 2, la vasele pedioase. În două cazuri au fost necesare
grefoane venoase interpuse, recoltate de la membrul pelvin controlateral.
Postoperator, pacienţii au primit antibioterapie conform cu rezultatul de la
examenul bacteriologic şi s-a efectuat profilaxia bolii trombembolice. În toate cazurile
cu defecte localizate la membre s-a utilizat imobilizare pe atelă ghipsată; viabilitatea
lamboului, acoperit cu grefe de piele despicată, a fost urmărită prin ferestre practicate în
pansament, iar în primele ore postoperator, acesta a fost a fost menţinut în mediu cu
temperatură controlată în toate cele 19 cazuri cu localizare la membre. Am înregistrat 5
cazuri de tromboză venoasă în primele 48 de ore postoperator (2 la membrul toracic –
cele 2 cazuri cu defecte postelectrocuţie şi 3 la membrul pelvin – fracturi tip III B şi
contuzii vasculare etajate) la care a fost necesară reintervenţia cu refacerea anastomozei
venoase. Un pacient a decedat la 21 zile postoperator prin embolie carotidiană, (posibil
de etiologie tumorală). Nu am înregistrat nicio complicaţie postoperatorie precoce la
plaga abdominală; 8 pacienţi s-au mobilizat normal la 4-5 zile de la operaţie, 22 s-au
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alimentat normal la 6-7 zile postoperator, excepţie făcând pacientul cu tumora de scalp
cu invazia gropii zigomatice care a suferit embolia carotidiană.
Durata minimă de spitalizare a fost 7 zile (cele 2 cazuri cu internare în clinica
noastră imediat după producerea traumatismului), iar cea maximă, 73 zile (cazul
tânărului de 17 ani cu artrită dublă de gleznă şi genunchi).
DISCUŢII
Urmărind separat defectele posttumorale vom constata urmatoarele:
- numărul de pacienţi cu tumori ale scalpului care au necesitat ca material de
reconstrucţie marele oment este de aproximativ 5 ori mai redus decât al pacienţilor
cu traume ale membrelor, fapt explicat de particularităţile anatomice ale acestei
regiuni; vascularizaţia bogată a scalpului cât şi învecinarea cu regiunea cervicală şi
extremitatea cranială a trunchiului, ce oferă chirurgului mai multe tipuri de lambouri
(axiale sau pediculate), deci mai multe soluţii terapeutice posibile decât în cazul
extremităţii distale a unui membru traumatizat
- vârsta pacienţilor cu leziuni de tip tumoral depăşeşte 45 ani spre deosebire de
traumatisme care sunt apanajul vârstelor mai tinere;
- tipul tumorii – au fost carcinoame în toate cele 4 cazuri, fapt explicabil prin
caracterul inavziv şi recidivant al acestor formaţiuni, ceea ce conduce, într-un
interval de 2-3 ani, la epuizarea resurselor reconstructive locale sau de vecinatate şi
impune realizarea unui aport de ţesut prin transfer liber microchirurgical;
- toţi pacienţii au prezentat tumori invazive (invazia osului (n=2), invazie în groapa
zigomatică (n=1), invazia orbitei şi globului ocular (n=1)) şi suprainfectate, toate
dezvoltate secundar unor traumatisme cu leziuni de părţi moi (3 cazuri) sau părţi
moi şi os (1 caz), de regulă, neglijate. În cazul pacientului care a dezvoltat embolia
carotidiană, leziunea iniţiala s-a produs la vârsta de 8 ani (la momentul operaţiei
pacientul avea 65 de ani): arsură de scalp, probabil de grad IV, cu vindecare
spontană, lentă, cu dezvoltarea unei cicatrice instabile, cu ulcerări numeroase. A fost
singurul pacient care a necesitat excizia unui fragment din duramater parietală şi
reconstrucţia cu un lambou de fascia lata;
- datorita vârstei ( > 65 ani în 3 cazuri) şi procesului de ateroscleroză asociat,
anastomoza la vasele temporale superficiale nu a fost posibilă decât în două cazuri,
fapt care a determinat o creştere a complexităţii şi duratei intervenţiei chirurgicale
prin disecţia arterei carotide externe.
Se constată că am apelat la această tehnică pentru reconstrucţia scalpului şi feţei
din următoarele considerente: epuizarea altor tehnici de vecinatate (pacienta de 45 ani a
suferit 11 interventii chirurgicale pentru excizia tumorii occipitale in 12 ani), acoperirea
unor defecte particulare cu aspect neregulat, cu expuneri osoase sau de dura mater şi
umplerea unor cavităţi (2 cazuri), situaţii particulare cu vascularizaţie precară a
scalpului (asociată cu alopecie şi o afecţiune dermatologică cu expresie generală) care
făcea nesigur orice alt lambou, şi, în toate cazurile prezentate, pentru proprietăţile
antibacteriene ale omentului.
În cazul defectelor posttraumatice cu localizare la membre constatăm că aceste
leziuni sunt mai frecvente la vârste tinere şi la sexul masculin.
Existenţa leziunilor osoase (12 cazuri) sau a celor articulare (2 cazuri) a fost
constatată la toţi pacienţii cu defecte localizate la membrul pelvin, faţă de doar un
singur caz la membrul superior (mâna calandrată). Acest tip de patologie se explică prin
mecanismul complex şi cantitatea mare de energie descărcată traumelor membrului
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pelvin, dar şi prin selecţia atentă a cazurilor candidate pentru transfer liber la acest
membru, având în vedere particularităţile anatomo-funcţionale ale vascularizaţiei
(numai 3 axe vasculare principale la gambă, comparativ cu 4 la antebraţ, retur venos
antigravitaţional care face necesară existenţa valvelor etc.) [9].
S-a utilizat osteosinteza externă în cele 12 cazuri cu fracturi ale gambei, metodă
care permite conservarea reţelelor vasculare, evită contaminarea suplimentară a
focarului de fractură şi oferă, în cazul aparatului Ilizarov, posibilitatea mobilizării
precoce a pacientului. Această tehnică presupune, însă, o pregătire preoperatorie în
echipă, ortoped - plastician, pentru a stabili cu exactitate amplasarea materialului de
osteosinteză, poziţia pacientului şi a gambei în timpul intervenţiei şi căile de acces la
vasele receptoare.
Am înregistrat tromboza anastomozei venoase în ambele cazuri victime ale
electrocuţiei, fapt explicat de leziunile vasculare nedecelabile preoperator, dar şi în 3
cazuri cu leziuni prin strivire, cu afectare vasculară etajată; amendarea acestor
complicaţii în timp util face posibilă reuşita intervenţiei chirurgicale.
Am utilizat marele oment ca material pentru reconstrucţia defectelor de părţi
moi cu localizare în 1/3 distală a antebraţului sau gambei pentru proprietăţile sale
plastice (era necesară închiderea unor cavităţi sau pasajul prin membrana interoasoasă),
pentru suprafaţa sa întinsă ce permite acoperirea de defecte mari, dar şi pentru
asemănarea sa din punct de vedere anatomic şi funcţional (membrană fină, bogat
vascularizată) cu sinoviala ce acoperă tendoanele şi le permite glisarea normală [10].
Reconstrucţia cu mare oment s-a impus în cele 2 situaţii cu infecţii articulare (gleznă,
respectiv genunchi) datorită capacităţii deosebite a acestui ţesut de a localiza şi distruge
focarele de infecţie.
CONCLUZII
Marele epiploon este cunoscut pentru plasticitate, funcţia imună şi antitumorală,
generate de structura sa particulară: membrană bogat vascularizată.
Defectele de părţi moi, posttraumatice sau posttumorale, suprainfectate
reprezintă indicaţii pentru utilizarea omentului ca material de reconstrucţie.
Selecţia cazurilor trebuie să fie foarte atentă având în vedere morbiditatea zonei
donatoare, riscurile şi complexitatea intervenţiei chirurgicale.
Lucrul în echipă complexă, neurochirurg, ortoped, chirurg vascular, plastician,
este esenţial pentru reuşita intervenţiei.
Transferul liber de mare epiploon poate fi unica soluţie în cazurile dificile, cu
infecţii oasoase sau articulare grave şi poate salva pacientul de la amputaţia membrului.
Atitudinea terapeutică corectă în urgenţă în cazul traumatismelor complexe ale
membrelor se reflectă în: spitalizare de scurtă durată (7 vs 73 zile), costuri de spitalizare
reduse, rezultate estetice şi funcţionale bune şi foarte bune.
1.
2.
3.
4.
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SUPERIOR MESENTERIC ARTERY SYNDROME: AN UNUSUAL
CAUSE OF DUODENAL OBSTRUCTION – A CASE REPORT AND
LITERATURE REVIEW
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SUPERIOR MESENTERIC ARTERY SYNDROME: AN UNUSUAL CAUSE OF DUODENAL
OBSTRUCTION – A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW (Abstract): Superior mesenteric
artery syndrome is a rare form of obstruction of horizontal part of duodenum entrapped between superior
mesenteric artery and abdominal aorta. A case of a young male presented with longstanding abdominal
pain, vomiting, and weight loss. Barium series, endoscopy, computed tomography scan, and doppler
ultrasound made the diagnosis. The patient successfully underwent duodenojejunal anastomosis with a
favourable outcome. It should be considered as a cause of vomiting and weight loss in children and young
adults.
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INTRODUCTION
Superior mesenteric artery syndrome (SMAS) is an atypical clinical disorder of
vascular compression affecting third part of duodenum (D3); first described by Von
Rokitanski in 1800s [1,2]. Later, Wilkie coined the term „chronic duodenal ileus” and
published a detail description of seven cases in 1927 [3]. Since then, although several
cases are reported so far [1-4],4 the disease remained a subject of controversy, and many
have doubted its actual incidence [3]. Modern imaging techniques nevertheless have
restricted the trend of over diagnosis. The young age, nonspecific symptoms often lead
to a delay in diagnosis. This entity, over the years, acquired different names, such as
chronic duodenal ileus, arteriomesenteric duodenal compression, Wilkie’s syndrome
and Cast syndrome [2,3].
CASE HISTORY
A 19 years old male was referred to our hospital with progressively worsening
intermittent, postprandial colicky upper abdominal pain with recurrent episodes of
profuse bilious vomiting of partially digested food for last six years. Vomiting generally
relieved his abdominal pain. He had usually one or two episodes of pain and vomiting
every week for last six months and had lost about ten kilograms of weight during this
period. He was treated for peptic ulcer disease by some local practitioner without any
relief. The remainder of the history was non-contributory.
*
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On examination, the patient was 168 cm tall, asthenic with body weight of 48
kg. Abdomen looked scaphoid with mild fullness in epigastrium. There was no
hepatomegaly or ascites. Ausculto-percussion and succusion splash test gave a clinical
impression of gastric distension. Relevant laboratory values were unremarkable. Barium
meal series revealed an abrupt cut-off at the level of third part of duodenum (D3) with
marked proximal dilatation (Fig. 1) and incomplete gastro-duodenal emptying. Upper
GI endoscopy reported gastro duodenal stasis of food particles without any
demonstrable intrinsic lesion except few antral erosions.

Fig. 1 Barium meal series showing marked gastroduodenal dilatation with a
vertical cut-off at the level of third part of duodenum

Contrast enhanced computed tomography (CT) scan detected narrowed segment
of D3. Doppler ultrasound (USG) study of aorto-meseteric area showed Superior
Mesenteric Artery (SMA) - aorta angle of 12° on sagittal image (Fig. 2) and SMA aorta distance of 4.39 mm on transverse image (Fig. 2, inset). The above imaging
findings and clinical presentation correlated the diagnosis of SMAS.
Conservative trial was attempted for 3 weeks with nasogastric decompression,
small, frequent, high caloric feeding, postural advice and supplementation but
symptoms remained refractory.
Exploratory laparotomy confirmed compression of the D3. There was no
evidence of any other cause of obstruction. A side-to-side retrocolic
duodenojejunostomy bypass was done. The patient recovered uneventfully. During nine
months follow up, he was symptom free and attained a body weight of 59.5 kg.
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DISCUSSION
SMA usually takes an angular downward course from ventral surface of aorta. It
is through this vascular angle that the D3 passes. Normally fat and lymphatics around
SMA maintains this angle and provide protection for duodenal compression. In SMAS,
SMA-aorta angle in narrowed down to 7° to 22° (normal range 25°to 60°) and SMAaorta distance is reduced to 2 -8 mm ( normal range 10 to 28 mm) [1,2,4].

Fig. 2 Sagittal ultrasonography image shows SMA-aortic angle of 12° (white
constructed angle); [inset - Transverse ultrasonography image showing SMA aorta distance of 4.39 mm.]

Some etiological factors include dramatic weight loss resulting in loss of fat
cushion (in extensive cancer and burns, malabsorption, eating disorders), high insertion
and shortness of ligament of Treitz, low origin of SMA, peritoneal adhesion, duodenal
malrotation, rapid linear growth without compensatory weight gain, scoliosis and body
casting [1-5].
SMAS should be differentiated from SMA-like-syndrome (mega duodenum)
found in several neuropathic and connective tissue disorders [1,3].
SMAS can be presented as chronic intermittent or acute duodenal obstruction in
children and young adults, more often in females. Postprandial upper abdominal pain
and fullness, bilious vomiting and rapid weight loss are the most characteristic
symptoms. Food aggravates while certain postural adjustments like left lateral, kneechest or prone position may relieve abdominal symptoms. As obstruction is usually
incomplete, diagnosis is challenging, often made by process of exclusion [2,4].
Conventional barium study findings although characteristic but not specific for
SMAS [1,5]. Non-invasive modalities like colour doppler ultrasonography, CT or
magnetic resonance (MR) angiography are currently useful tools for diagnosis [1,2,4,5].
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Unal et al [4], observed high clinical correlation with CT or doppler ultrasoundmeasured values of 8 mm for SMA-aorta distance (100% sensitive and specific) and 22°
for SMA-aorta angle (42.8% sensitive and 100% specific).
The initial treatment of this condition is generally conservative. Surgery is
indicated in longstanding and unresponsive cases or in massive duodenal dilatation and
stasis [2,5].
Duodenojejunostomy, open or laparoscopic, is the most accepted procedure with
success rate of 90% [1,2,5].
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SMALL BOWEL – A RARE METASTASIS FROM OVARIAN CANCER (Abstract): Small bowel
obstruction in an oncology patient is a common and serios medical problem, associated with diagnostic
and therapeutic dilemmas. We report a case of small bowel obstruction caused by a metastatic tumor
secondary to bilateral recurrent ovarian cancer. The clinical diagnosis is difficult because of lack of
specific signs and simptoms. The computed tomography becomes essential in the preoperative diagnostic.
The treatment has two targets: to solve the obstruction and to control the metastatic desease. The case is
particular because of the presence of a jejuno-colic intratumoral fistula. The anatomopathological
examination reveals the character of metastatic tumor secondary to ovarian cancer. Good general status,
with no severe comorbidities and the significant response to anti-cancer chemotherapy, make a good
prognosis after radical resection of the metastasis. The posibility of a metastasis in the bowel wall as a
potential cause of an obstruction requires a high level of suspipicion and sould be considered as a
differential diagnosis in any patient with a history of cancer.
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INTRODUCERE
Metastazele intestinului subţire la un pacient cu antecedente oncologice sunt o
entitate rară, care ridică importante probleme de diagnostic şi tratament. Are o incidenţă
variabilă pentru diverse localizări ale tumorii primare [1]. Dacă afectarea intestinului
subţire în cadrul carcinomatozei peritoneale este relativ frecventă, 10% în neoplasmul
de sân şi melanomul malign [2-4], post necropsie cu o frecvenţă şi mai mare [5],
metastazele izolate ale intestinului subţire reprezintă o condiţie rară.
Intervalul de timp de la depistarea tumorii primare până la depistarea
metastazei izolate a intestinului subţire variază în limite largi, ajungând pană la 30 de
ani într-un caz de melanom malign [3] .
CAZ CLINIC
Pacienta P.E., în vârstă de 48 de ani, a fost diagnosticată în anul 2003 cu
neoplasm ovarian bilateral, pentru care s-a intervenit chirurgical, practicându-se
histerectomie totală cu anexectomie bilaterală si omentectomie.
Examenul anatomo-patologic a evidenţiat aspectul de adenocarcinom ovarian
cu celule clare. Postoperator s-a iniţiat tratamentul chimioterapic adjuvant cu
Carboplatin.
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În februarie 2007, pacienta acuză dispnee şi dureri abdominale, motiv pentru
care este reevaluata clinic si paraclinic. Examenul computer tomografic (CT) toracoabdominal evidenţiază la nivelul plămânului drept cel puţin 2 noduli infracentimetrici,
juxtapleurali, în segmentul lateral al lobului mijlociu drept, iar la nivelul plămânului
stâng, cel puţin un nodul infracentimetric juxtapleural în segmentul anterior al
culmenului. Se evidenţiază de asemenea, o formaţiune chistică cu dimensiuni de 8 x 11
x 9 cm, cu localizare pelvi-abdominală. Se stabileşte diagnosticul de recidivă tumorală
loco-regională şi determinări metastatice pulmonare multiple.
În perioada februarie-iunie 2007, pacienta urmează tratament chimioterapic
sistemic (3 cure Sindaxel + Carboplatin; 8 cure Sindaxel + Farmorubicin), obţinându-se
dispariţia imaginilor pulmonare şi ameliorarea stării generale.
În iulie 2007, se intervine chirurgical şi se practică rezecţia recidivei tumorale
pelvine, fără a se evidenţia diseminări secundare macroscopice intraabdominale.
Pacienta se prezintă după 8 luni de la reintervenţia pentru cancerul ovarian, cu
dureri abdominale difuze, tulburări de tranzit şi prezenţa unei formaţiuni tumorale
abdominale, cu diametrul de aproximativ 10 cm, palpabilă în mezogastru, la dreapta
liniei mediane. Debutul simptomatologiei fiind insidios, în urmă cu 4 luni, cu agravare
şi apariţia simptomatologiei sugestive pentru sindrom subocluziv în ultimele 2
saptămâni.
Examenul clinic general evidenţiază o pacientă obeză cu stare generală relativ
bună şi tegumente palide. Examenul abdominal constată prezenţa cicatricilor
postoperatorii abdominale, eventraţie pe cicatricea postoperatorie mediană
subombilical. La palpare se descoperă un nodul cu diametrul de 2 cm pe cicatricea
postoperatorie în regiunea subombilicală şi o formaţiune tumorală localizată în
mezogastru, la dreapta liniei mediane, dureroasă, cu diametru de 10 cm, de consistenţă
elastică. Percuţia abdomenului evidenţiază matitate în aria de proiecţie a tumorii şi
hipersonoritate în flancul stâng. Tranzitul intestinal este accelerat, cu scaune de
consistenţă scazută.
Dintre examenele de laborator menţionăm ca semnificativă existenţa unui
sindrom anemic feripriv: eritrocite = 2,81x106 /mmc, Hb = 8,7 g/dL, Ht = 26,4%.
Prezenţa unei formaţiuni tumorale abdominale voluminoase în contextul
antecedentelor neoplazice ale pacientei constituie premisele solicitării unui examen CT
care evidenţiază: 1) formaţiune chistică localizată paraombilical drept, intraperitoneală,
în contact cu peritoneul parietal, cu diametrul de 62 x 46 x 35 mm (diametrul
anteroposterior x transversal x craniocaudal), cu perete având o grosime de 20 mm,
neregulat pe faţa internă, care îşi creşte moderat şi tardiv densitatea după administrarea
substanţei de contrast; formaţiunea este descrisă în contact, la polul superior, cu colonul
transvers, medial cu ansele de intestin subţire, lateral cu colonul ascendent, faţă de care
pare a avea plan de separaţie; 2) eventraţie pe cicatricea postoperatorie mediană, cu anse
de intestin subţire; 3) absenţa adenopatiilor şi a formaţiunilor tumorale în pelvis. Pe
radiografia toracică, nu se evidenţiază determinări secundare.
Starea generală bună a pacientei în condiţiile prezenţei unei formaţiuni
tumorale abdominale voluminoase cu simptomatologie frustă, intermitent, de subocluzie
intestinală, şi a antecedentelor personale de neoplasm ovarian constituie indicaţie de
laparotomie exploratorie.
După reechilibrarea biologică a pacientei, se intervine chirurgical. După liza
aderenţelor intraperitoneale, explorarea intraoperatorie constată absenţa diseminărilor
secundare intraperitoneale, absenţa recidivei locale pelvine, absenţa determinărilor
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secundare hepatice şi o formaţiune tumorală parietală dură cu diametrul de 2 cm. La
nivelul ileonului, se evidenţiază o tumoră vegetantă circumferenţială, stenozantă cu
diametru de aproximativ 5 cm, localizată la 30 de cm de valvula ileo-cecală, ce
invadează versantul transvers al unghiului hepatic al colonului şi o altă formaţiune
tumorală ileală, polipoidă, cu diametrul de 2 cm, situată la 5 cm în aval de prima.
Se practică hemicolectomie dreaptă extinsă pe ileon, în condiţii de siguranţă
oncologică precum si excizia în ţesut sănătos a formaţiunii tumorale parietale şi cura
chirurgicală a eventraţiei postoperatorii cu refacerea peretelui în plan total.
Examenul macroscopic al piesei de rezecţie efectuat imediat postoperator, a
descoperit o fistulă ileo-colică intratumorală, survenită probabil consecutiv stenozei
ileonului şi invaziei tumorale a unghiului hepatic al colonului (Fig. 1).

A

B

Fig. 1 Piesa operatorie – hemicolectomie dreaptă extinsă pe ileon
Aspect macroscopic
A Fistulă ileo-colică intratumorală; B metastază ileală cu aspect tipic „ombilicat” şi
ulcerat al tumorilor intestinale

Examenul anatomo-patologic a evidenţiat intestin subţire şi colon cu infiltraţie
parietală de carcinom slab diferenţiat, predominant cu celulă clară, arhitectură solidă, cu
focare de diferenţiere tubulară sau papilară (metastază de la un cancer ovarian). Se mai
remarcă arii ulcerate şi întinsă necroză; 16 ganglioni limfatici pericolici, fără metastază.
Tumora parietală este reprezentată de ţesut conjunctivo-vasculo-adipos cu zone de
liponecroză, cu numeroase chisturi lipidice, fara infiltraţie tumorală.
Evoluţia postoperatorie a pacientei a fost simplă, fără complicaţii, fiind
externată la 7 zile postoperator.
Având în vedere evoluţia favorabilă a metastazelor pulmonare sub tratament
chimioterapic sistemic, pacienta a fost îndrumată spre cabinetul oncologic cu un
prognostic favorabil, în vederea tratamentului adjuvant.
DISCUŢII
În general, sindromul ocluziv abdominal cauzat de o obstrucţie pe intestinul
subţire este o condiţie rară, cu atât mai mult când acesta este determinat de o tumoră
secundară intestinală.
Deşi există numeroase alte entităţi mult mai frecvente care ar putea fi cauza
unei ocluzii de intestin subţire, mai mult sau mai puţin facile din punct de vedere
diagnostic, există anumite situaţii în care se poate ridica suspiciunea unei tumori
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secundare, metastatice pe intestinul subţire. Simptomele de prezentare sunt nespecifice,
tardive şi nu oferă indicii asupra localizării şi cauzei ocluziei intestinului subţire [6].
În literatura de specialitate sunt citate relativ puţine cazuri de metastaze
intestinale, de aceea, recunoaşterea lor constituiind adevărate provocări diagnostice, în
special când există un interval liber de boală mare [2-23]. Într-un studiu desfăşurat în
2005, Idelevich E et al au efectuat un review al literaturii de specialitate, al cazurilor cu
metastaze intestinale raportate. Studiul conţine 36 de cazuri, dintre care majoritatea
(47%) au fost secundare neoplasmului mamar şi 2 cazuri (5,6%) secundare
neoplasmului ovarian. Cei mai mulţi pacienţi se aflau în decada a 6-a de vârstă (vârsta
medie de 55 ani), cu o predominenţă feminină, în legatură directă cu incidenţa
neoplasmului mamar [1].
Simptomele metastazelor intestinale sunt de obicei nespecifice şi tind să fie
atribuite frecvent altor etiologii mult mai comune (aderenţe intraperitoneale;
carcinomatoza peritoneală). Tumorile intestinale secundare apar după un interval liber
variabil după diagnosticul tumorii primare, fiind localizate la distanţă de acestea
[3,15,16]. Toţi acesti factori conduc la întârzieri semnificative în diagnosticul tumorilor
secundare în etiologia obstrucţiilor intestinului subţire [17].
Gradul de suspiciune diagnostică este crescut însă de contextul neoplazic al
pacientului, care poate fi astfel supus explorărilor imagistice în vederea depistării
determinărilor secundare abdominale. Implicarea metastazelor intestinale în
simptomatologia abdominală a bolnavilor neoplazici a putut fi depistată post-mortem în
55% din cazuri [5].
Totuşi, câteva principii s-au dovedit utile. În primul rând, recunoaşterea
simptomatologiei de tip ocluziv înalt şi atribuirea acestuia unei obstrucţii pe intestinul
subţire şi în al doilea rând, contextul în care survine aceasta simptomatologie, la un
pacient cu trecut neoplazic (cel mai frecvent, secundar unui neoplasm mamar, melanom
malign, neoplasm pulmonar, neoplasm ovarian). Deşi la aceşti pacienţi sindromul
ocluziv este determinat cel mai frecvent de alte entităţi (aderenţe intraperitoneale,
carcinomatoza peritoneală), se impune diagnosticul diferenţial cu o metastază
intestinală, în relaţie de cauzalitate cu tumora primară. Rolul explorărilor imagistice
devine evident, examenul CT ocupând locul cel mai important. Nu se exclud beneficiile
laparotomiei exploratorii şi diagnosticul intraoperator.
Tumorile secundare intestinale ridică, de asemenea, probleme terapeutice
complexe. Deşi datele din literatura de specialitate sunt limitate, anumite studii au reuşit
totuşi să stabilească principii care ghidează tratamentul. Tratamentul chirurgical are
două scopuri: rezolvarea obstrucţiei intestinale şi controlul bolii metastatice. Acesta este
condiţionat de starea generală a pacientului şi capacitatea sa de a suporta o intervenţie
de amploare. Laparotomia exploratorie este indicată de semnele clinice abdominale de
alarmă. Agresivitatea intervenţiei cu viză terapeutică este condiţionată de starea
generală a pacientului, de stadiul local al metastazei, de agresivitatea tumorii primare şi
de răspunsul la tratamentul adjuvant, putând opta pentru o intervenţie radicală sau o
derivaţie paliativă [16].
S-a raportat o supravieţuire de durată după rezecţia tumorilor secundare
intestinale, chiar în cazul unor entităţi considerate agresive (neoplasm mamar, melanom
malign, neoplasm ovarian) [20]. Astfel, chirurgia radicală poate fi luată în considerare la
toţi pacienţii la care situaţia locală o permite, şi în special, la pacienţii cu antecedente de
tratament antineoplazic sistemic cu efecte favorabile, la aceştia aşteptându-se o evoluţie
favorabilă în continuare.
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Un loc important ocupă tratamentul sistemic adjuvant ce poate include
chimioterapia şi hormonoterapia într-un protocol individualizat pentru fiecare pacient.
Examenul anatomo-patologic al piesei de rezecţie devine astfel esenţial, fiind singurul
care face diagnosticul diferenţial între o tumoră intestinală primară şi una secundară.
La pacienţii vârstnici, cu multiple comorbidităţi sau cu forme neoplazice
agresive, cu răspuns slab la chimioterapie în antecedente, pot fi luate în considerare
procedurile derivative.
CONCLUZII
Tumorile metastatice în intestinul subţire fac parte din diagnosticul diferenţial
la pacienţii cu antecedente personale de cancer care prezintă tulburări de tranzit.
Rezecţia segmentului de intestin implicat şi terapia sistemică postoperatorie trebuie
adecvată fiecărui caz în parte. Diagnosticul histopatologic poate fi uneori dificil dar
antecedentele bolnavului, în aceste cazuri, pot fi benefice pentru interpretarea leziunilor.
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CERVICAL NECROTIZING FASCIITIS
G. Dimofte1, Gabriela Lozneanu1, D. Pieptu2, R. Moldovanu1,
M. Danciu3, E. Târcoveanu1
„Gr.T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iaşi, Romania
1 First Surgical Unit, „St. Spiridon” Hospital Iaşi
2 Department of Plastic Surgery, „St. John” Emergency Hospital Iaşi
3 Department of Pathology, „St. Spiridon” Hospital Iaşi
CERVICAL NECROTIZING FASCIITIS (Abstract): Cervical necrotizing fasciitis is an unusual
encounter in the general surgical practice, but is a life-threatening condition requiring early recognition
and adequate surgical treatment. We present the case of a 65 year old male patient referred to our
department from a General Hospital. Large excisions of both superficial and deep cervical fascia were
required together with necrotic skin on a very large surface. Rapid recovery with early sterilization
allowed adequate skin grafting with good results. We advocate for aggressive debridment with excision in
viable healthy tissue, with no concern for the future reconstruction followe by early grafting of the skin
defect.
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INTRODUCTION
Necrotizing fasciitis is a life threatening infection first described by Mehler with
a recognized pattern of subcutaneous necrosis and progression [1]. Early diagnosis and
early operation are accepted key points in successful treatment. Cervical origin of this
subcutaneous spreading infection is infrequent and its development is determined by the
complexity of anatomical planes of the neck and continuity with fascial planes of
adjacent anatomical regions, notably thorax and mediastinum [2-6]. Most cases have a
recognized odontogenic or pharyngeal origin. Idiopathic cases are not rare as aggressive
broad spectrum antibiotic therapy may mask the primary site [5].
CASE PRESENTATION
Patient CA, a 65 years old farmer, was referred to our emergency department
from a General Hospital with a suspicion of cervical gangrenous infection. The onset of
the condition was sudden, 2 weeks before arrival in our department, with excruciating
pain in the right cervical area accompanied by fever, chills and non-painful dysphagia
that did not respond to oral antibiotics. As the general status and local symptoms
progressed the patient was referred to a General Hospital for surgical evaluation.
Marked edema developed on the right cervical area followed in 72 hours by a limited
necrotic lesion in the suprasternal notch that spontaneously drained a foul aerated
discharge. Necrotic tissue was excised and patient was referred to our hospital with
suspicion of a cervical fasciitis.
*
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On presentation the patient had major pain in the right cervical area,
subcutaneous edema and a skin defect in the suprasternal notch extending to the right
supraclavicular region 10 cm x 6 cm. The wound appeared necrotic with a dark base and
foul, aerated, frothy discharge. Skin over the entire cervical area and right thoracic wall
appeared purple discolored, with marked edema. Palpation did not reveal gas in the
subcutaneous tissue.
General status of the patient was not influenced but was obviously distressed.
No other abnormalities could be identified either in clinical examination as well as lab
work with the exception of a high WBC 15.8 x103/dL. Urinary function was normal and
a slight transient increase in glycemia (153 mg/dL) was not considered significant and
subsequent values returned to normal.

Fig. 1 Cervical wound with patches of necrotic
fascia and viable muscles exposed. Skin borders with
vascular thrombosis; deep cervical structures are
exposed both medial as well as in the supraclavicular
region. Puss is still visible emerging from deep fascial
planes.

Emergency surgical debridment was indicated with a high suspicion of infection
with gas producing bacteria. Initial evaluation proved to underestimate the extension of
necrotic lesions which spread following fascial spaces in all neck compartments as well
as most of the right thoracic wall. All structures components of the superficial and deep
neck fascial planes were necrotic, but with viable pink muscular structures benetah. The
sterno-mastoideus bundle was partially resected for a better access to the deep cervical
structures. On the right side thoracic wall all structures starting with deep dermis to the
fascia of the pectoralis major were affected by necrosis. Deep dermis both in the neck
and thorax presented vascular thrombosis and did not bleed. Surgical strategy consisted
in aggressive debridment of as much as possible of necrotic fascial structures and
resection of all affected skin down to viable tissue. Muscular tissue was in general
preserved. No attention was paid to cosmetic results and future reconstruction. Figure 1
depict the general aspect of the wound after debridment and gives a general idea
regarding the extent of infection and skin defect created surgically.
Soft gauges impregnated with betadine were placed in all spaces that have been
developed and the whole wound was covered in betadine soaked dresses. Patient could
be extubated immediately and was supervised in ICU for hemodynamic stability and
parenteral nutrition.
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Bacterial cultures from the wound showed a mixed flora with Gram positive
cocci and diplococci, Gram negative sporulated bacilli. Penumococcus and
Stpahylococcus could be isolated and tested for antibiotic sensibility. Broad spectrum
antibiotherapy was commenced with Teicoplanin as empirical therapy, followed by high
dose Penicillin associated with Ciprofloxacin and Metronidazole for 5 days.
Pathological examination confirmed inflammation with tendency to abscess
formation (Fig. 2A) that extended between viable muscular fibres (Fig. 2B). Fat tissue
from the anterior thoracic wall shows massive lyponecrosis (Fig. 2C) with recent
thrombosis of small vessels associated to inflammatory infiltrate (Fig. 2D).

A

B

C

D
Fig. 2 Pathological examination
A Inflammatory infiltrate with abscess formation (HE x 4); B Inflammatory infiltrate dissecting
viable striated muscle bundles (HE x 4); C Massive lyponecrosis (HE x 4); D Recent thrombosis
surrounded by inflammation and fibrosis (HE x 4)

First two dressings were done under general anesthesia and limited excisions
were required to ensure a complete debridment and offer conditions for rapid
granulation. Nine days after the surgical debridment the wound was clean, with
granulation tissue developing and feeling empty spaces and negative bacterial cultures.
Early grafting was decided and split thickness skin grafts were used to cover the
major skin defects. All skin grafts survived and patient had a swift recovery being
discharged after an additional postoperative week. Early postoperative functional results
are very good with no limitations in movements, while cosmetic aspects are acceptable
(Fig. 3).
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DISCUSSIONS
Necrotizing fasciitis is an insidiously advancing soft tissue infection
characterized by widespread fascial necrosis. Organisms spread from the subcutaneous
tissue along the superficial and deep fascial planes, presumably facilitated by bacterial
enzymes and toxins. This deep infection causes vascular occlusion, ischemia, and tissue
necrosis. Superficial nerves are damaged, producing the characteristic localized
anesthesia. Septicemia ensues with systemic toxicity [7].
In most cases aetiology is plurimycrobial (Type I necrotizing fasciitis) and this
form may initially be mistaken for wound celulitis more so when toxicity is not obvious
[7,8]. Type II is a streptococcal infection also called „flesh eating infection” and type III
is a gas gangrene with myonecrosis. The case presented in this paper was a typical type
I infection with infection spreading on fascial planes and association with vascular
thrombosis. As this situation almost always develops in a surgical wound it is a possible
scenario that superinfection followed in an initial surgical wound.

Fig. 3 Cosmetic results one month after first surgical debridment

The key in management is early recognition and early debridment. Of course
resuscitation is to be started immediately and empirical antibiotics commenced even
before the first surgical gesture, with later tailoring according to in vitro testings.
Aggressive surgery implies incisions to the deep fascia, that can reveal the presence of
„murky dishwater fluid” in the wound [7,8]. It is essential to remove all non-viable
tissue including fascia, without concern for further reconstruction. Repeated debridment
is required as lesion may progress away from apparent viable limits of resection.
Bleeding can be a problem mostly if associated with intravascular coagulation, but in
most cases bleeding from small vessels is a sign of adequate resection. We wish to
stress the significance of aggressive surgical approach of this cases that certainly
contributed to an early recovery, although our initial evaluation of life prognostic was
poor. If non-recognition of the condition is by far the most damaging mistake,
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preserving non-viable structures for a future cosmetic result is responsible for
continuous toxicity and infection progression beyond the healthy margins.
Non surgical management of deep cervical fascial infection emerges as a novel
alternative but requires a close supervision and drainage of all abscesses [9]. As there is
limited experience and no clear cut indications for such a conservative treatment we do
advocate against such management except for well documented cases with limited
extension. Cervical fasciitis is particularly difficult as it hits on the border of surgical
specialties. Complex anatomy of the neck allows progression along superficial as well as
deep fascial structures. Continuity of the neck fascia with mediastinum and thoracic wall
structures favors progression towards this anatomic areas [4,9,10]. Appropriate surgical
management of deep neck infections is predicated on a comprehensive understanding of the
anatomy of the head and neck [10]. All infected spaces should be readily opened and
drained. Fascial planes are defined, anatomical, potential spaces dictated by the connective
tissue and surrounding musculature within the neck and mediastinum. Anatomical spaces
within the neck include the sublingual, submental, submandibular, submasseteric,
pterygomandibular/masticator, infratemporal/temporal, lateral and retropharyngeal, and
prevertebral spaces, all of these interconnected [10]. One should take into account possible
spreading to this spaces and the pictures we present clearly demonstrate the importance of
adequately debridement fascia in this spaces. Reconstruction should be decided together by
the surgeon in charge and the plastic surgeon but early grafting should be delayed until
bacteriological eradication [8]. A good level of trust and communication between the two
specialties will speed up the procedure.
CONCLUSIONS
The management of necrotizing fasciitis affecting cervical spaces continues to
be a challenge and results depend a great deal on surgical skills and courage to insure an
early aggressive debridment. Clinical examination, correct empiric antibiotic selection,
and appropriate surgical intervention are the cornerstones of proper management of
deep cervical infections.
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HERNIA RETROSTERNALA (HERNIA MORGAGNI) LA COPIL CONSIDERAŢII ASUPRA A 2 CAZURI
Dana Măndrăşescu, G. Aprodu, V. Munteanu
Clinica de Chirurgie Pediatrică
Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi
RETROSTERNAL HERNIA A CHILDREN – REPORT OF TWO CASES (Abstract). The retrosternal
hernia is a rather rare affection encountered in the pediatric population, having an incidence of 1-6% of
all the diaphragmatic hernias. It is generally asymptomatic, but it may present with respiratory or
gastrointestinal symptoms. We present two patients with retrosternal hernia admitted with respiratory
(recurrent repiratory infections before presentation) and gastrointestinal symptoms, respectively (weight
stagnation for about four months and regurgitations). The final diagnosis was established on examining
the colon appearance, after performing a barium enema, which in both cases revealed the intrathoracic,
transdiaphragmatic and retrosternal colon herniation. Surgery was performed immediately after diagnosis,
consisting in a median laparotomy with closure of the diaphragmatic gap with separate stitches, without
having the hernia sac resected. The patients were discharged on the eighth postoperative day and on the
fourth one, respectively. The clinical and X-ray controls performed one month after surgery revealed
good results. When dealing with retrosternal hernias in children, surgery must be performed in order to
close the diaphragmatic gap as soon as the diagnosis is certain, because of the high risk of complications.
Even the resection of the hernia sac was not performed in any of the two presented cases, the long-term
follow-up showed a favourable course.
KEY WORDS: RETROSTERNAL HERNIA, FORAMEN OF MORGAGNI,
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INTRODUCERE
Hernia retrosternală (retroxifoidiană) este varianta cea mai rară a herniilor
diafragmatice congenitale [1]. În general este asimptomatică şi descoperită întâmplător
în cursul investigaţiilor pentru alte afecţiuni, dar poate determina simptome variate,
nespecifice, de tip respirator sau gastro-intestinal [1,2].
Prezentăm două cazuri de hernie retroxifoidiană la copil, ce au fost tratate
chirurgical, cu evoluţie favorabilă.
PREZENTAREA CAZURILOR
Observaţia 1. Un băieţel, în vârstă de 8 luni, s-a internat în Departamentul de
Pediatrie al Spitalului de Copii „Sf . Maria” Iaşi, pentru febră şi simptomatologie de tip
respirator, reprezentată de tuse în chinte şi tiraj suprasternal. La examenul stetacustic
pulmonar s-au notat raluri bronşice şi subcrepitante pe ambele câmpuri pulmonare.
Pacientul a fost diagnosticat cu pneumonie interstiţială, instituindu-se tratament
antibiotic.
S-a efectuat radiografie toracică în incidenţă postero-anterioară (Fig. 1A), ce a
evidenţiat o hipertransparenţă localizată, neomogenă, cu dimensiuni de aproximativ 5
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cm, proiectată la nivelul câmpului pulmonar mijlociu drept şi în 1/3 medie a
mediastinului. Pe radiografia toracică de profil (Fig. 1B) formaţiunea descrisă ocupă
mediastinul anterior, mijlociu şi inferior. Diagnosticul de certitudine a fost pus în urma
opacifierii colonului cu substanţă de contrast (bariu), care a evidenţiat prezenţa unei
porţiuni din colon, intratoracic, retrosternal.

Fig.1 Clisma baritată
Se constată prezenţa unui segment colic intratoracic, transdiafragmatic
A incidenţă postero-anterioară; B. profil.

După tratarea pneumoniei, s-a intervenit chirurgical sub anestezie generală cu
intubaţie oro-traheală, practicându-se laparotomie mediană supraombilicală.
Intraoperator s-a observat hernierea unei porţiuni de colon intratoracic, printr-un defect
diafragmatic situat pe linia mediană, de aproximativ 4 cm in dimensiuni. După
extragerea anselor colice situate intratoracic, s-a închis defectul diafragmatic cu fire
separate, fără rezecţia sacului herniar.
Observaţia 2. O fetiţă, în vârstă de 8 luni, s-a internat în clinica de pediatrie al
aceluiaşi spital, pentru regurgitaţii şi stagnare ponderală de la vârsta de 5 luni, în
condiţiile unei alimentaţii diversificate realizată corespunzător. La examenul obiectiv sau notat: murmur vezicular înnăsprit, şoc apexian în spaţiul IV intercostal stâng,
deplasat spre stânga şi zgomote anormale la nivelul ariei precordiale, pe toata suprafaţa,
asemănătoare garguimentelor.
Pe radiografia toracică în incidenţă postero-anterioară (Fig. 2A) s-a evidenţiat o
opacitate de intensitate medie, omogenă, situată bazal paracardiac drept şi multiple
imagini transparente, cu perete propriu, suprapuse peste opacitatea cordului, ridicând
suspiciunea unei hernii diafragmatice. Opacifierea ansei colice cu substanţă de contrast
(bariu), efectuată ulterior, a evidenţiat colonul descendent herniat în cutia toracică,
transdiafragmatic, retrosternal lateral stâng (Fig. 2B).
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S-a intervenit chirurgical, efectuându-se laparotomie mediană supraombilicală şi
s-a închis fanta retroxifoidiană (Fig. 3) (la stânga şi la dreapta apendicelui xifoid) prin
apropierea marginilor drepţilor abdominali şi ascensionarea diafragmului, fără rezecţia
sacului herniar.

A

B

Fig. 2 Radiografie toracică incidenţă postero-anterioară
A multiple imagini transparente, cu perete propriu, suprapuse peste opacitatea cordului;
B ansa colică opacifiată cu bariu migrată intratoracic

Fig. 3 Hernie retrosternală
aspect intraoperator

REZULTATE
Cei 2 pacienţi au fost trataţi prin chirurgie deschisă, practicându-se laparotomie
mediană supraombilicală şi închiderea defectului diafragmatic cu fire separate, fără
rezecţia sacului herniar.
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Primul a fost externat a 8-a zi postoperator, iar cel de-al doilea, în a 4-a zi
postoperator, cu stare generală bună şi tranzit intestinal normal. Controlul clinic şi
radiologic efectuat la o lună după intervenţia chirurgicală au evidenţiat evoluţie
favorabilă în ambele cazuri.
DISCUŢII
Hernia prin foramenul Morgagni este considerată a fi rară în populaţia
pediatrică, având o incidenţă de 1-6% din herniile diafragmatice [3].
În general, pacienţii sunt asimptomatici. Există însă cazuri în care sunt prezente
repetate infecţii respiratorii sau simptomatologie de tip gastro-intestinal [2].
În ambele cazuri organul herniat intratoracic a fost reprezentat de porţiuni din
colon, deşi sunt citate în literatură şi alte organe ce pot hernia: porţiuni din ficat, intestin
subţire, splină, stomac [1-2].
Diagnosticul diferenţial în hernia retroxifoidiană include eventraţia
diafragmului, hernia hiatală, hernia diafragmatică prin orificiul Bochdalek, ruptura
traumatică a diafragmului, tumori diafragmatice şi formaţiuni situate în mediastinul
anterior [1-2].
Diagnosticul de certitudine este pus de opacifierea organului herniat cu substanţă
de contrast (intestin subţire sau colon) sau prin computer tomografie.
Foarte rar s-au notat în literatură complicaţii ale acestei afecţiuni, reprezentate de
obstrucţie intestinală sau perforaţie colică [4].
Toţi autorii recomandă intervenţia chirurgicală în herniile diafragmatice
simptomatice, fără a ţine seama de vârsta pacienţilor [5]. În timp ce hernia retrosternală
asimptomatică la adulţi nu necesită în mod imperios intervenţie chirurgicală, mulţi
autori recomandă corecţia chirurgicală la copii, datorită creşterii riscului de obstrucţie
intestinală [6,7]. La ambii pacienţi am practicat laparotomie mediană supraombilicală
pentru repararea defectului diafragmatic. Aceasta se poate efectua şi prin abord toracic,
dar de obicei acesta este rezervat cazurilor în care diagnosticul preoperator nu este cert
sau când defectul diafragmatic este foarte mare şi în apropierea nervului frenic [8].
Abordul minim invaziv, reprezentat de chirurgia laparoscopică, a început să
capete amploare în repararea defectelor diafragmatice în populaţia pediatrică [9].
Tehnicile minim invazive necesită însă o selecţie atentă a pacienţilor şi o colaborare
bună între chirurg şi anestezist. Corecţia laparoscopică a defectelor diafragmatice nu
este dificil de realizat, exceptând cazurile în care sunt prezente aderenţe importante [10].
Este bine tolerată de pacienţi şi dă rezultate cosmetice excelente.
La nici unul din cele două cazuri nu am practicat rezecţia sacului herniar. Unii
autori susţin că rezecţia sacului herniar este parte componentă a intervenţiei chirurgicale
în repararea defectului diafragmatic, recomandând rezecţia sau măcar plicaturarea
acestuia, pentru a preveni formarea unei colecţii în cavitatea restantă sau recurenţa
herniei [10]. Alţi autori, însă, afirmă că nu există nicio diferenţă în ceea ce priveşte
evoluţia postoperatorie a pacienţilor la care s-a practicat rezecţia sacului herniar
comparativ cu cei la care nu s-a efectuat [11].
CONCLUZII
Hernia retroxifoidiană este o afecţiune rară. Diagnosticul pozitiv se realizează
prin tehnici de imagiistică medicală, cu evidenţierea organului herniat. Intervenţia
chirurgicală pentru defectului diafragmatic este absolut necesară, dar rezecţia sacului
herniar este discutabilă.
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TEHNICA PRELEVĂRII FICATULUI PENTRU TRANSPLANT
C. Lupaşcu
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Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
SURGICAL TECHNIQUE FOR LIVER DONOR PROCUREMENT (Abstract): Transplantation of the
liver is one of the most traumatic operations yet deviced and there is a tendency for it to be offered as a
possible life-saving therapy to some of the sickest patients that are submitted to surgery. The concept of
vascularized liver graft resulted from the pioneering work of Moore (1959) and Starzl (1960). In the last
twenty years, the concept of multiorgan donor has been accepted in most European countries and USA,
and, where possible, all organs that can be used are transplanted from a given donor, provided permission
is forthcoming. Procurement of the whole liver graft from a heart-beating, but brain-dead, donor remains
the standard method of liver procurement and is usually carried out as part af a multiple organ retrieval
that also includes the kidneys, pancreas and thoracic organs, and occasionally intestinal grafts are being
recovered. The author describes the standard approach for donor hepatectomy.
KEY WORDS: ORGAN PROCUREMENT, LIVER TRANSPLANTATION
Corespondenţă: Conf. Dr. Cristian Lupaşcu, Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, Bd.
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INTRODUCERE
Prelevarea ficatului se înscrie, ca regulă generală, în cadrul unei prelevări multiorgan care include practic întotdeauna rinichii, adesea cordul şi marile axe vasculare,
mai rar plămânii şi pancreasul. Organele trebuie explantate împreună cu vascularizaţia
lor şi trebuie corect conservate în vederea transplantării.
Starea donorului aflat în moarte cerebrală (cu atât mai mult a celui non „heart
beating”), este întotdeauna precară iar regula este de a organiza şi practica prelevări
rapide, cu o bună coordonare între echipe. Există constant riscul unei opriri cardiace
premature care poate antrena prelungirea timpului de ischemie caldă şi uneori,
compromiterea grefonului.
Tehnica transplantului hepatic, inclusiv cea de prelevare, a fost pusă la punct
mai întâi la Universitatea Colorado în Denver şi, din ianuarie 1981, la Universitatea din
Pittsburgh [1]. Aceste metode chirurgicale au fost apoi preluate şi perfecţionate de
centre chirurgicale de transplant din întreaga lume.
PRINCIPIILE TEHNCILOR CHIRURGICALE DE PRELEVARE
Principiile prelevării ficatului sunt: 1) verificarea integrităţii şi calităţii
grefonului printr-o inspecţie atentă; 2) efectuarea unui lavaj lichidian refrigerat al
organului pe cale arterială şi venoasă, pentru reducerea efectelor nefavorabile ale
ischemiei; 3) prelevarea organului se face evitând orice traumatism, păstrându-i
vascularizaţia, pentru a permite reimplantarea şi revascularizarea sa [1,2].
Tehnica de rutină a fost descrisă iniţial de T. Starzl [1]. Ea are avantajul de a fi
rapidă, reproductibilă şi convenabilă oricărei variante anatomice. Se face fără disecţie
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pediculară şi cu o minimă disecţie a ficatului, acesta fiind explantat împreună cu un tub
aortic comportând toate ramurile arteriale cu destinaţie hepatică, axele venoase precum
şi o largă pastilă din diafragm [1,2]. Prelevarea concomitentă şi a pancreasului necesită
însă modificarea tehnicii [2,3].
Prelevarea multi-organ începe prin laparotomie, efectuată în general de echipa
urologică, cu abordul vaselor şi prepararea câmpului abdominal; echipa cardiacă apare
de regulă ulterior, pentru realizarea sternotomiei şi pregătirea cordului.
TEHNICA CHIRURGICALĂ PROPRIU-ZISĂ
Instalarea
Câmpul operator este larg, începând de la foseta suprasternală, mergând în jos
către apendicele xifoid şi simfiza pubiană. Dacă se prelevă şi vase, incizia se
prelungeşte către membrele inferioare [3-5]. La nivelul abdomenului incizia este xifopubiană sau cruciformă, permiţând deschiderea sa largă [1]. Cele 4 cadrane-lambouri
cutaneo-musculare sunt eversate şi menţinute cu suturi [1].

Fig. 1 Disecţia şi pregătirea pentru canulare a venei cave inferioare,
aortei şi venei mezenterice inferioare.
Se remarcă decolarea şi reclinarea colonului şi anselor intestinale.

Pregătirea canulărilor
Colonul drept şi cecul sunt decolate până la rădăcina mezenterului. Decolarea
dodeno-pancreatică permite expunerea largă a venei cave inferioare, de la bifurcaţia sa
până la venele renale, precum şi a aortei, de la originea arterei mezenterice superioare
până la axele iliace [1-5].
Aorta este disecată apoi mai sus de bifurcaţia sa, iar două laţuri (de cauciuc sau
material textil) sunt trecute în jurul ei. În caz de prelevare concomitentă vasculară sau
anomalie de vascularizaţie renală, este de dorit să se canuleze şi artera hipogastrică şi,
ca urmare, aceasta va fi de asemenea, disecată. Se realizează disecţia şi expunerea pe
laţuri a venei cave inferioare, a arterei mezenterice superioare (la origine din aortă) şi a
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venei mezenterice inferioare la nivelul marginii inferioare a pancreasului (Fig. 1) [1-5].
Liniile de perfuzie sunt pregătite, dar nu sunt instalate imediat.
Explorarea parenchimului, controlul aortei supraceliace şi lavajul vezicular
Ficatul este explorat vizual şi printr-o atentă palpare. Lobul stâng este eliberat şi
ridicat pentru a vedea dacă există o arteră hepatică stângă din artera coronară gastrică la
nivelul micului epiploon [1].
Vezicula biliară este golită după ce în prealabil a fost realizată o bursă, apoi se
realizează lavajul căilor biliare cu ser fiziologic (Fig. 2).
Aorta este abordată la nivelul hiatusului diafragmatic, după reclinarea
esofagului, disecată şi apoi pusă pe un laţ (Fig. 2).

Fig. 2 Abordul aortei la nivelul hiatusului diaphragmatic şi puncţionarea şi lavajul
veziculei biliare

Canularea venei mezenterice inferioare pentru lavajul portal
Vena mezenterică inferioară, disecată în prealabil la nivelul marginii inferioare a
pancreasului, este ligaturată la cca 4 cm de marginea inferioară a pancreasului. În
această venă se introduce apoi o canulă (sau o sondă de aspiraţie traheală adaptată
dimensiunilor venei), care se poziţionează până la originea trunchiului portal sub control
palpator al pediculului hepatic (Fig. 3).
Canularea aortei şi venei cave inferioare
Dacă se prelevează şi cordul, acesta este momentul realizării sternotomiei,
pentru ca echipa cardiacă să prepare grefonul cardiac. Când toate echipele sunt
pregătite, se realizează canularea aortei, ligatura aortei deasupra bifurcaţiei, amplasarea
canulei aortice care este asigurată prin laţul aortic superior [3]. În acelaşi mod, se
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ligaturează vena cavă inferioară, amplasându-se canula de descărcare [3]. Este absolut
necesar să se verifice poziţionarea corectă a canulei de descărcare (sub venele renale) şi
a celei aortice (sub emergenţa arterelor renale) [1-5].
Clampajul aortei toracice de către chirurgii cardiaci, este semnalul de declanşare
al purjării aortice şi mezenterice, precum şi de ligatură a aortei subdiafragmatice
supraceliace [1-5]. Descărcarea venei cave este imediat deschisă. Câmpul operator este
refrigerat prin irigarea cu o soluţie de ser fiziologic rece. Se urmăreşte decolorarea lentă
a organelor.

Fig. 3 Ligatura pediculului mezenteric superior şi secţionarea pancreasului

Eliberarea ficatului
Mâna stângă a chirurgului apasă în jos ficatul, iar diafragmul este incizat de-a
lungul ligamentului triunghiular până la vena cavă, care este secţionată deasupra
diafragmului, după aplicarea prealabilă a unui clamp, în cazul în care cordul nu este
prelevat [1]. Incizia diafragmatică se prelungeşte la stânga până la hiatusul diafragmatic,
apoi marginea inferioară a ficatului este eliberată până la vena cavă subhepatică, care
este secţionată deasupra celor două vene renale, păstrând totuşi măcar un centimetru de
securitate pentru grefoanele renale.
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Eliberarea cefalo-pancreasului din potcoava duodenală
Ajutorul expune duodenul operatorului, în condiţiile în care manevra Kocher a
fost efectuată în debutul operaţiei de prelevare. Pancreasul este separat complet de DI,
DII şi DIII, cu secţiunea intrapancreatică a coledocului [1-4]. În jos, această manevră
conduce la vasele mezenterice superioare, care sunt incluse în mezenter (Fig. 3). Aceste
vase sunt legate în bloc la nivelul rădăcinii mezenterului iar în sus, capul pancreatic este
total eliberat de duoden după secţionarea arterei pilorice.
Secţiunea cozii pancreatice
Cavitatea retrogastrică este deschisă prin secţiunea ligamentului gastrocolic.
Mâna chirurgului trece posterior de splină şi de coada pancreasului, permiţând secţiunea
pancreasului distal şi vaselor splenice [1-3]. Se continuă apoi cu eliberarea micii curburi
gastrice cu secţiunea arterei coronare gastrice, în partea de sus a stomacului, după
păstrarea originii unei eventuale artere hepatice stângi (Fig. 3) [1].
Secţiunea aortei
Aorta abdominală este secţionată deasupra ligaturii subdiafragmatice. Faţa ei
posterioară este eliberată cu degetul, apoi se abordează aorta renală. Se deschide faţa
anterioară a aortei printr-o incizie longitudinală, ceea ce permite reperarea, endoluminal,
a nivelului abuşării arterelor renale şi, eventual, a unor artere polare superioare [1-5]. Se
incizează circumferenţial aorta sub nivelul arterei mezenterice superioare, pentru
prezervarea arterelor renale [1-5]. Tubul aortic astfel secţionat este eliberat de pilierul
diafragmatic, reclinând toată masa organică către dreapta.
Pregătirea grefonului
Grefonul incluzând capul pancreasului, pediculul hepatic nedisecat şi o parte din
diafragm, este apoi într-un recipient plin cu ser fiziologic refrigerat. Apoi se pregăteşte
un container conţinând un litru soluţie de conservare, în care se introduce, în mod steril,
organul de transplantat, înconjurat de gheaţă, în vederea transportului.
DISCUŢII
În mâinile unui chirurg experimentat, această tehnică rapidă de prelevare
hepatică dureaza în medie 30-45 minute. Ea este destinată în special donatorilor stabili
din punct de vedere hemodinamic. Trebuie bine însuşită de chirurgii aflaţi la începutul
experienţei de prelevare, deoarece nu necesită o disecţie prelungită. Odată stăpânită
tehnica de prelevare cât şi cea de răcire a ficatului, se poate trece la învăţarea unor
tehnici mai rapide, care să fie utilizate în situaţii clinice particulare [6]. Când cordul
donatorului cadaveric a încetat să bată doar de câteva minute (cardiac arrest), la donatori
non-heart beating, în situaţia unor ţări în care nu este permisă prelevarea de organe de la
pacienţi aflaţi în moarte cerebrală sau în alte circumstanţe legale sau religioase, se poate
trece la tehnica „super rapidă” [6,7]. Aceasta presupune canularea imediată a aortei
distale şi iniţierea irigării cu soluţie de conservare refrigerată în condiţiile în care practic
nu există o circulaţie sanguină efectivă [8,9]. Ulterior se recurge la sternotomie mediană
rapidă, clamparea aortei toracice şi secţionarea venei cave inferioare suprahepatice
pentru decompresiune hepatică; se canulează apoi vena mezenterică inferioară pentru
irigarea refrigerată a sistemului portal. Etapele următoarele sunt asemănătoare cu cele
descrise. Oricum, pentru tehnica super rapidă, este necesar un nivel de îndemânare mult
mai ridicat din partea chirurgului care efectuează procedura [7-9].
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AORTIC VALVE REPLACEMENT BY MINIMALLY INVASIVE APPROACH (Abstract):
Degenerative aortic stenosis is one of the most frequent valvular disease. About 25% from the people
over 65 years old had aortic sclerosis and about 4% from the inhabitants older then 75 years old had aortic
stenosis. Aortic valve replacement (AVR) is the treatment of choice. The overall postoperative mortality
of this operation is under 5% especially in large volume surgical centers. For the patients older then 80
years old and with severe comorbidities the postoperative mortality rate of AVR operation is over 15%.
For this category of patients the best approach is AVR using a minimally invasive approach, especially
the percutaneous approach. The paper describes the different tehniques and valvular prosthesis for
minimally invasive AVR. The data from the literature - actual indications, valvular prosthetic types and
results of different minimally invasive tehniques - are discussed.
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INTRODUCERE
Stenoza aortică (SAo) valvulară degenerativă este cea mai frecventă afecţiune
valvulară la adult reprezentând 30-40% din afecţiunile valvulare [1]. În S.U.A., 25%
dintre pacienţii peste 65 ani au scleroză aortică [2], iar cca 4% din populaţia peste 75 ani
are SAo [3]. Se consideră că 1 din 6 pacienţi cu scleroză aortică evoluează spre SAo [4]
şi o jumătate din pacienţii cu stenoză aortică uşoară şi moderată evoluează spre stenoză
aortică severă [5]. Raportarea AHA din 2006 [6] consideră că afecţiunile valvulare sunt
răspunzătoare de 19989 decese, majoritatea (12471 – 62,4%) datorându-se patologiei
aortice; aceeaşi sursă menţionează că în 2003, în S.U.A., au fost implantate 95000 de
proteze valvulare. Tratamentul de elecţie al SAo este protezarea valvulară; indicaţia de
protezare şi momentul intervenţiei se bazează pe prezenţa simptomatologiei (angină,
dispnee sau sincopă) [7]. În aceste situaţii protezarea valvulară are o rată înaltă de
succes şi un prognostic bun pe termen lung [8,9]. Managementul formelor
asimptomatice reprezintă o provocare, întrucât absenţa simptomelor se asociază pe de o
parte cu un risc crescut de deces (moarte subită), iar pe de altă parte, protezarea
valvulară neselectată şi prematură conduce la o rată înaltă a morbidităţii şi mortalităţii
perioperatorii. Mortalitatea perioperatorie a scăzut continuu în întervenţiile de protezare
aortică, mai ales în centrele specializate cu „volum” mare [7]. Dacă în anii ’80
*
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mortalitatea perioperatorie atingea 16% [10], actualmente AHA, citând datele Societăţii
Chirurgilor Toracici (Society of Thoracic Surgeons), raportează, în centrele specializate,
o mortalitate perioperatorie de 3-4% la pacienţii cu protezare valvulară aortică şi de 5,56,8% la pacienţii cu protezare valvulară aortică şi by-pass coronarian [7]. Factori
adiţionali pot creşte riscul chirurgical: chirurgia de urgenţă (mortalitatea poate atinge
30%) [11], disfuncţia ventriculară severă, hipertensiunea pulmonară secundară, boală
coronariană coexistentă, by-pass sau înlocuirea valvulară în antecedente, boala renală
cronică, vârstnici [12]. Pentru aprecierea şi predicţia riscului operator se foloseşte curent
scorul EUROSCORE [7,11]. La pacienţii cu multipli factori de risc, rata predictivă a
mortalităţii perioperatorii calculată standard este subestimată; de aceea există
posibilitatea calculării riscului folosind formule statistice, în funcţie de ponderea
fiecărui parametru în determinismul mortalităţii perioperatorii (www.euroscore.org). La
pacienţii cu risc înalt (peste 15% mortalitate predictivă) este indicată protezarea
valvulară percutană fie ca metodă definitivă de protezare, fie ca o etapă intermediară,
pentru stabilizarea pacientului şi pregătirea unei viitoare protezări definitive („bridge”).
TEHNICI DE ÎNLOCUIRE VALVULARĂ MINIM-INVAZIVĂ
În prezent există disponibile două posibilităţi de protezare valvulară miniminvazivă: chirurgia robotică şi protezarea valvulară percutană [13].
Chirurgia robotică
Prima intervenţie robotică de înlocuire valvulară a fost realizată în 2000, de
Colvin S, de la New York University Medical Center And School Of Medicine [14],
când s-a practicat protezare valvulară mitrală la un pacient de 50 ani, folosind un sistem
robotic Zeus, calea de abord fiind o minitoracotomie de cca 5 cm.
Pentru intervenţiile de by-pass coronarian şi chiar de înlocuire a valvei mitrale,
chirurgia robotică a fost deja folosită existând raportări în literatură [15,16].
Primele date despre protezarea valvulară aortică robotică aparţin lui Folliguet
TA et al [17], care, în 2005, publică primele 5 cazuri; au fost 4 pacienţi cu SAo
calcificată şi un pacient cu insuficienţă aortică, având o vârstă medie de 59 ani. A folosit
un sistem robotic daVinci, calea de abord fiind două porturi pentru trocare şi o
minitoracotomie de cca 6 cm. Durata medie a by-pass-ului cardio-pulmonar a fost de
121,5±37,5 minute, iar spitalizarea postoperatorie de 8,6±3 zile, cu un necesar redus de
antalgice în perioada postoperatorie.
Avantajele sitemului robotic în chirurgia valvulară au fost demonstrate de seriile
de intervenţii de protezare mitrală [18]: rezoluţie optică înaltă, imagine tridimensională,
instrumente cu 7 grade de libertate, cu mişcări intuitive, incizii de mici dimensiuni şi, ca
urmare, cu dureri postoperatorii mai reduse, spitalizare mai scurtă.
Până în prezent seriile raportate în literatură sunt prea mici pentru a putea trage
concluzii asupra morbidităţii şi mortalităţii operatorii.
Protezarea valvulară percutană
Protezarea valvulară minim-invazivă, percutană, este o tehnică minim invazivă
dezvoltată pentru pacienţii cu SAo severă şi risc înalt. Tehnicile percutane au fost
dezvoltate începând cu 1985, când Cribier a efectuat prima valvuloplastie aortică [19].
În 2000 a fost raportată primul stent valvular introdus percutan, iar în 2002 prima
protezare aortică percutană [20-23].
Există trei tehnici de abord percutan pentru protezarea valvulară aortică:
anterogradă, retrogradă şi transapicală, pentru fiecare fiind concepute tipuri speciale de
valve (Fig. 1). Se utilizează curent trei tipuri de valve [20]:
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Cribier-Edwards – bioproteză din pericard de cal pe structură de oţel,
expandabilă pe balon de valvuloplastie – disponibilă pentru toate cele trei tipuri
de abord);
CoreValve ReValving™ System – bioproteză din pericard bovin pe stent
autoexpandabil din nitinol – disponibilă doar pentru calea retrogradă;
Edwards-Sapien – bioproteză din pericard bovin pe structură din oţel inoxidabil,
expandabilă pe balonul de valvuloplastie – pentru abord retrograd sau
transapical.

Fig. 1 Proteazarea aortică percutană – posibilităţi de abord

Tehnica anterogradă constă în abordul venei femurale, ascensionarea cateterului
până la nivelul atriului drept, traversarea septului interatrial, apoi a valvei mitrale şi
poziţionarea la nivelul valvei aortice stenozate [22]. Avantajul major al tehnicii este
reprezentat de diametrul mare şi complianţa crescută a femuralei care permitea folosirea
unor catetere de dimensiuni generoase. Tehnica a fost abandonată datorită riscului
lezării valvei mitrale, cu dezvoltarea ulterioară a unei insuficienţe, precum şi a
dificultăţilor de manipulare ale protezei [22].
Tehnica retrogradă, în care calea de acces este reprezentată de artera femurală,
abordul valvei aortice fiind realizat retrograd. Prima protezare prin abord retrograd a
fost raportată în 2005, de Paniagua D et al [23], de la Centrul de cardiologie din
Caracas, la un bărbat de 62 ani, cu SAo calcificată severă şi multiple comorbidităţi
(hipertensiune pulmonară severă, insuficienţă cardiacă congestivă, insuficienţă renală
cronică), dar pacientul a decedat în a 5-a zi postoperator ca urmare a unei embolii
pulmonare, deşi proteza valvulară funcţiona corespunzător din punct de vedere
hemodinamic.
Tehnica asigură actualmente rezultate bune, dezavantajele citate fiind riscul de
lezare al aortei şi femuralei şi manipularea dificilă a cateterului la nivelul crosei
aortei [22].
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Tehnica transapicală – este o intervenţie chirurgicală minim-invazivă care
impune anestezia generală; calea de acces este o minitoracotomie de cca 1-2 cm urmată
de puncţionarea vârfului ventriculului stâng cu un ac, catetrizarea şi apoi fixarea valvei
în poziţie aortică. Principalul avantaj este reprezentat de accesul direct asupra valvei
aortice; în schimb puncţia ventricului stâng poate fi sursa unor potenţiale complicaţii:
anevrism ventricular, aritmie, lezarea coronarelor, revărsat pericardic şi pleural [22].
Toate cele trei tipuri de abord necesită ghidare fluoroscopică, angiografie
coronară şi monitorizare transesofagiană. Poziţia ideală de plasare a protezei este
mijlocie, la nivelul valvei aortice, astfel încât să nu influenţeze ostiumurile coronare şi
deschiderea mitralei [22]. Protezele sunt plasate prin umflarea balonului de
valvuloplastie sau deschiderea stentului, dezumflarea rapidă şi retragerea balonului şi a
cateterului în timpul unei tahicardii ventriculare de cca 10 sec, induse prin stimularea
ventriculului drept, de 180-200 /min, care are drept scop scăderea volumului bătaie şi a
fluxului transaortic.
Rezultatele tehnicilor percutane
Rata de succes raportată în literatură pentru proteza Cribier-Edwards, prin
tehnica anterogradă a fost de 85%, constatându-se o îmbunătăţire a ariei valvulare
aortice (de la 0,6±0,11 cm2 vs 1,7±0,1 cm2), creşterea fracţiei de ejecţie (45±18% vs
53±14%), reducerea gradientului transvalvular (37±13 mmHg vs 9±2 mmHg), şi
îmbunătăţirea statusului funcţional (90% dintre pacienţi au trecut din NYHA IV în
NYHA I sau II), rezultate menţinute la peste 26 luni [24]. Mortalitatea perioperatorie a
fost variabilă 8-16% în funcţie de experienţa echipei [25]. Până în prezent au fost
implantate peste 500 bioproteze Cribier, utilizarea valvelor cu diametre mari (26 mm)
fiind asociată cu un risc mai mic de migrare valvulară şi regurgitare aortică
paravalvulară [22].
Sistemul CoreValve Revalving este o bioproteză valvulară autoexpandabilă
folosită numai pentru abordul retrograd şi are un diametru de 21-22 mm. Prima proteză
de acest tip a fost implantată în 2005 [26]. Rata de succes a protezei este de 84-94%,
gradientul transvalvular şi îmbunătăţirea statusului funcţional fiind rapide şi durabile.
Sistemul înregistrează un grad redus de regurgitare aortică perivalvulară şi a fost folosit
şi la pacienţi cu bioproteze degenerate şi comorbidităţi importante [22,27,28]. Design-ul
protezei îi asigură câteva avantaje: „autocentrarea” la nivelul orificiului valvular,
posibilitatea ancorării adecvate la nivelul orificiului aortic, posibilitatea schimbării
implantării după o poziţionare „parţială”, proprietate deosebit de utilă în timpul curbei
de învăţare [27].
Proteza Edwards-Sapien reprezintă o evoluţie a protezei Cribier şi este
disponibilă în două dimensiuni 21 şi 26 mm [22]. Rata de succes este de 91-96%, toţi
parametrii hemodinamicii cardiace îmbunătăţindu-se semnificativ [22]. Mortalitatea
perioperatorie a fost de 15% supravieţuirea la 6 luni fiind de 78%, iar la 2 ani de 60%
(pacienţi vârstnici având comorbidităţi importante) [29].
Protezarea valvulară percutană pare a fi metoda de elecţie pentru pacienţii
vârstnici (peste 80 ani) ce au comorbidităţi importante şi SAo severă asimptomatică. La
această categorie de pacienţi rata mortalităţii perioperatorii este 15-18%; prin
comparaţie rata mortalităţii în protezarea valvulară percutană este de cca 12% şi se
îmbunătăţeşte continuu pe măsură ce experienţa se acumulează [22,30].
Dezavantajele protezării valvulare aortice percutane sunt reprezentate
posibilitatea apariţiei unor complicaţii grave, de multe ori letale: dislocarea protezei şi
embolizarea aortei, ruptură sau disecţie acută de aortă, obstrucţia ostiumurilor coronare.
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Rata exactă a aacestor complicaţii nu este cunoscută; de asemenea, nici rata şi nici
severitatea insuficienţei aortice perivalvulare [31].
CONCLUZII
Tehnicile minim-invazive de protezare valvulară aortică câştigă teren. Chirurgia
robotică pare a oferi rezultate favorbile dar costul prohibitiv al tehnologiei îi limitează
aplicarea. Protezarea valvulară aortică percutană este indficată la pacienţii cu risc
operator înalt (vârstnici peste 80 ani, comorbidităţi). Indicaţiile protezării valvulare
aortice minim-invazive trebuie nuanţate deoarece riscul unor complicaţii potenţial letale
este relativ ridicat. Sunt necesare studii randomizate, eventual multicentrice pentru a
stabili indicaţiile protezării valvulare percutane.
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Abstract:
Carotid artery disease (CAD) become a commonly seen disease in general
general medical
practice, due to the general population aging. Stroke, one of the
the most
frequent complications of CAD and represents the third cause of death in
Western countries. The leading cause of stroke in CAD is atheroembolism
rather than flowflow-reduction. This paper reviewed imaging techniques, medical
treatment and esepecially carotid endarterectomy (from point of view of
indications, surgical technique and results) and carotid artery stenting for the
correct management of CAD.

H Van Damme
University Hospital of Liè
Liège
Belgium

KEY WORDS: CAROTID ARTERY DISEASE, STROKE, CAROTD ENDARTERECTOMY,
ENDARTERECTOMY,
CAROTID STENTING
International Course of the EAcSS : Iaşi, Romania October 25-th, 2007

APPROPIATE CAROTID SURGERY
Introduction

Carotid Artery Disease
►

1.

prevalence and ethiopathogeny of stroke

2.

imaging techniques

3.

medical treatment

4.

carotid endarterectomy : randomised trials

5.

carotid endarterectomy : surgical technique

6.

carotid artery stenting

►
►
►
►
►

prevalence of > 50% carotid artery stenosis
50 - 59 y
0.5%
> 80 y
10%
PAOD
20%
stroke is 3rd cause of death
stroke and TIA are heterogenous conditions with various
etiologies and difficult to classify
subsequent stroke risk after TIA = 7% per year
annual risk of unheralded stroke for an asymptomatic
> 80% stenosis = < 3% per year
20% of subsequent strokes in the territory of a
symptomatic ICA are unrelated to the ICA stenosis

The leading cause of stroke
in carotid artery disease is
atheroembolism rather
than flowflow-reduction.
reduction.

204

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2009, Vol. 5, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341]

giant ulceration left internal carotid artery

Diagram of plaque with
intraplaque hemorrhage.
hemorrhage.

Intraplaque hemorrhage broken
through the surface, allowing egress
of the hemorrhage material up the
internal carotid artery to the brain.
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continuous
systolosystolodiastolic flow

spectral
window

correlation between flow velocity and % stenosis

50%

80%

60%

95%

70%

99%

ICA
ICA

% stenosis

peak systolic
velocity

end diastolic
velocity

PSV CCA
ratio

0 - 40%
40 - 60%
60 - 80%

25 - 100 cm/sec
100 - 120 cm/sec
> 130 cm/sec

< 40 cm/sec
< 40 cm/sec

< 1.5
< 1.8

80 - 99%

> 250 cm/sec

> 40 cm/sec
> 80 cm/sec

> 1.8
> 4.0

velocity measurements : an indirect method for
stenosis evaluation

diameter and surface area stenosis

50%
50%
* spectral broadening
* high peakpeak-systolic flowflow-velocity

70%
70%
* “aliaising”
aliaising”
* turbulent flow
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color
doppler
flow
(acoustic
shadow)

power
doppler

advantages :

• analysis of plaque structure
• analysis of flow disturbances

limitations :

calcified plaque
90% stenosis

carotid angiography

• limited to cervical portion of carotid artery

• neurologic morbidity : AVC 0.1%
AIT
1.0%
• mortality : 0.02%
• renal toxicity
• puncture site complications : 0.5 to 1%

• operator dependent
•• interference
interfernece with
with cardiac
cardiac disease
disease
•• obscuring
obscuring calcified
calcified lesions
lesions

the surgeon as "clinician-sonographer"
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DEFINITION
DEFINITION
784 carotid angiograms with intracranial views
6% siphon stenosis
2% intracranial aneurysm
0.01% cerebral tumor
from Akers,
Akers, Am J Surg 1988;156:871988;156:87-90
1000 carotid angiograms with aortic arch view
0.6% intrathoracic stenosis
0.3% tandem lesions
from Akers,
Akers, Am J Surg 1987;154:2201987;154:220-23
50% NASCET ~ 70% ECST stenosis

’’MIP’’

carotid artery imaging

carotid artery imaging

multimulti-slice helicoidal angioangio-CTCT-scan

angioangio-magnetic resonance imaging (MRI)

’’VRT’’
arterio

Angio-CT Angio-MRI

best medical treatment for carotid artery disease

Carotid Artery Disease
1.

prevalence and ethiopathogeny of stroke

2.

imaging techniques

3.

medical treatment

4.

carotid endarterectomy : randomised trials

5.

carotid endarterectomy : surgical technique

6.

carotid artery stenting

anti100 mg
anti-platelet drugs : aspirine
clopidogrel 75 mg
lipid lowering drugs : statins*
statins*
antianti-hypertensive drugs : ACEACE-inhibitors
Triple therapy allows to stabilise and
heal the atheromatous plaque
* MetaMeta-analysis of randomised trials with statins
Br J Pharmacol 2004;57:6402004;57:640-669
* SPARCL (Stroke Prevention by Aggressive
Reduction in Cholesterol Levels)
NEJM 2006;355:5492006;355:549-559
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benefit of CEA for symptomatic ICA stenosis

Carotid Artery Disease

ipsilateral
stroke rate

1.

prevalence and ethiopathogeny of stroke

2.

imaging techniques

NASCET trial

3.

medical treatment

70 - 99%

4.

carotid endarterectomy : randomised trials

70 - 99%

5.

carotid endarterectomy : surgical technique

6.

carotid artery stenting

med.

surg.
surg.

2 y FU

26%

9%

3 y FU

ARR

NNT
(5 y)

17.0%

6

6.5%

15

ECST trial
17%

10.3%

adjusted NASCET criteria

24%

8%

18.7%

5

pooled data

25%

9%

16.0%

7

5 y FU

Rothwell,
Rothwell, Pooled data of NASCET, ECST and VAVA-309 Trials,
Lancet 2003 ; 36 : 107107-116

benefit from surgery in terms of stroke prevention in patients with
symptomatic 70 - 99% stenosis (NASCET criteria)
criteria)

> 70% stenoses : benefit from CEA
treatment effect modifiers

ipsilateral stroke rate

* absolute risk reduction
of ipsilateral stroke at 5 y = 16%
p < 0.00001

time since last
ischemic event

medical treatment
18.7%

sex

men
women

age

<65y
65-74 y
>75 y

carotid endarterectomy

*

ischemic event

6.5%

plaque surface
degree stenosis

1

2

3

4

5
years

6

7

8

9

10

<2 weeks
2-4 weeks
4-12 weeks
>12 weeks

AF
TIA
stroke
ulcerated
smooth
70-79%
80-89%
90-99%
overall benefit

NNT

Absolute Risk Reduction
at 5 y for ipsilateral stroke
or periop strokestroke-death

7.9%
7.4%
9.9%

16%

23%

15%

9.8%
13.5%
5.5%

7.8%

4.0
6.0
12.0
12.0
6.6
10.0

37%

20.0
7.4
6.0

13.5%
17.7%
17.1%
15.2%
17.7%

10.0
7.4
3.0

6.0
12.0
6.6
6.0
3.0

32.4%

15.9%

6.0

Rothwell,
Rothwell, Pooled data of NASCET, VA and ECST Trials,
Lancet 2003 ; 36 : 107107-116

Rothwell,
Rothwell, (Pooled
(Pooled data from ECST and NASCET), Lancet 2004 ; 363 : 915915-924

stroke prevention by carotid TEA for a recently
symptomatic stenosis in function of % of stenosis

benefit of carotid endarterectomy in function of
time delay between CEA and presenting symptom

risk reduction for ipsilateral stroke at 5 year FF-U
NASCET/ECST/VANASCET/ECST/VA-309
pooled data

5050-69%
7070-79%
8080-89%
9090-99%

absolute risk
reduction
4.6%
15.2%
17.7%
32.4%

presenting symptom

N.N.T.

(TIA, AF, minor stroke)

22.0
6.6
6.0
3.0

< 2 weeks
2 - 4 weeks
4 - 12 weeks
> 12 weeks

risk reduction for MAJOR ipsilateral stroke at 5 year FF-U
502.3%
43 (125 for F)
50-69%
707.0%
14
70-99%

absolute risk
reduction

(ipsilateral stroke at 5 y)
23.0%
16.0%
8.0%
7.5%

N.N.T.

4
6
12
12

• Patients with recently symptomatic stenosis (70(70-99%)
are at highest risk of subsequent stroke.
• The efficacy of CEA falls with time.

Rothwell,
Rothwell, pooled data of NASCET, ECST and VAVA-309
Lancet 2004;363 :915:915-924

The marginal benefit of CEA for 5050-69% stenoses
is nullified once perioperative strokestroke-death rate exceeds 3% !

MetaMeta-analysis of pooled data of NASCET/ECST, Lancet 2004;363:9152004;363:915-924
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benefit of CEA in elderly

benefit of CEA for asymptomatic carotid stenosis
(60(60-99%)

natural history of a 7070-99% symptomatic stenosis :
> 75 y
36.5% ipsilateral stroke risk at 2 y
< 75 y
20.0% ipsilateral stroke risk at 2 y

prevention of ipsilateral stroke at 5 years followfollow-up

number needed to treat to prevent
one ipsilateral stroke at 5 years :
< 65 years

NNT = 10

65 - 75 years

NNT = 7

> 75 years

NNT = 3

absolute risk reduction

N.N.T.

ACAS

5.5%

17

ACST

5.4%

18

ACAS, JAMA 1995;273:14211995;273:1421-1428
ACST, Lancet 2004;363:14942004;363:1494-1502

pooled NASCET/ECST data

carotid endarterectomy
for asymptomatic carotid stenosis

benefit of surgery in terms of prevention of ipsilateral
stroke in patients with an asymptomatic > 60% stenosis
(ACST - Trial)

► limited benefit for 60 - 99%
(RRR = 53%, ARR = 5.9% at 5 y)

stroke--free survival
% stroke

100

► less

carotid endarterectomy:
endarterectomy: 6,42%

95

benefit for retinal event (AF)

► no benefit for women
(17% RRR vs 66% for men)
men)

medical treatment : 11,78%

► no

benefit if controlateral occlusion
benefit for octogenarians
► no benefit for near occlusion
► linear relation between degree of stenosis and
stroke risk (1.8% for 7070-80%, 3.5% for > 80% stenosis)
stenosis)
► no

90

85
0

stenosis

p < 0.0001
1

2

years

3

4

Rigorous selection of patients and low (<3%)
periperi-operative strokestroke-death rate are required to
justify carotid TEA for asymptomatic stenosis.
stenosis.

5

ACST - Trial, Lancet 2004 ; 363 : 14911491-1502

Operative outcome of CEA
►

►

Carotid Artery Disease

for symptomatic stenosis (*)
3030-day mortality

1.1%

3030-day strokestroke-death rate

7.1%

for asymptomatic stenosis (**)
3030-day strokestroke-death rate

2.9%

(*) from Rothwell : Pooled data of NASCET, ECST and VAVA-309.
Lancet 2003;361:1072003;361:107-116
(**) from Chambers : CEA for asymptomatic carotid stenosis.
stenosis.
COCHRANE data base 2005, (CD 00 1923)
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open carotid endarterectomy (CEA) : operative technique

open carotid endarterectomy (CEA) : operative technique

open carotid endarterectomy (CEA) : operative technique

open carotid endarterectomy (CEA) : operative technique
inlay shunt (Javid
(Javid))

open carotid endarterectomy (CEA) : operative technique

«kinking»
kinking» of ICA
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carotid endarterectomy

carotid endarterectomy

5 controversial points :
● open CEA vs eversion
● shunt or no shunt

►

patch closure :

►

direct closure :

4.0% restenosis (> 50%) rate at 1 year
0.5% early thrombosis
17% restenosis rate at 1 year
(24% in women)

3% early thrombosis

● patch or no patch

- < 0.1% risk of venous patch “blow out”
out”
- < 0.5% risk of prosthetic patch infection

● cerebral monitoring
● general vs local anaesthesia

from Tenholter,
Tenholter, Eikelboom,
Eikelboom, J Cardiovasc Surg 1990;31:581990;31:58-65.

carotid endarterectomy

Carotid Artery Disease

routine shunt or no shunt or elective shunt ?
● almost all patients tolerate a 20 to 30 min
period of carotid clamping
● selection of shunting, based on transtranscranial doppler or intraoperative
EEG is
intra
questionable
● routine shunting is safest and gives the
best exposure of the distal ICA

CAS (Carotid Artery Stenting)
Stenting)

1.

prevalence and ethiopathogeny of stroke

2.

imaging techniques

3.

medical treatment

4.

carotid endarterectomy : randomised trials

5.

carotid endarterectomy : surgical technique

6.

carotid artery stenting

Endovascular angioplasty :
Controlled injury

catheter based intervention is
● trendy
● industry pushed
● attractive, less invasive
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Carotid Stent

Angio before and after stenting

Different stenting strategies
Carotid Wallstent
9 For treating carotid bifurcation lesions
9 For treating long and/or
and/or softsoftdishomogeneous lesion

Nitinol stents
9For treating short and/or
and/or hard
hard-calcified lesions
9For maintaining original anatomy

AngioGuard XP
(AngioGuard,
AngioGuard, Inc., Cordis,
Cordis, Warren, N)
distal filter device in the deployed and
undeployed states
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embolic protection device (filter)

CAS (Carotid Artery Stenting)
Stenting)
Global Carotid Artery Stent Registry
(12392 CASCAS-procedures, 19971997-2002)

3030-day TIA

3.1%

3030-day minor stroke

2.1%

3030-day major stroke

1.2%

3030-day mortality

0.6%

3030-day stroke death rate

4.7%

from Wholey,
Wholey, Catheter Cardiovasc Interv 2003;60:2592003;60:259-266

►

►
►
►

CAS (Carotid Artery Stenting)
Stenting)

CAS (Carotid Artery Stenting)
Stenting)

Global Carotid Artery Stent Registry
(12392 CASCAS-procedures, 19971997-2002)

randomised controlled trials
(low risk, symptomatic > 60% stenoses)
stenoses)

strokestroke-death rate : overall
with EPD (filter)
without EPD (filter)
strokestroke-death rate in symptomatic pts
in asymptomatic pts
restenosis rate at 3 y
ipsilateral stroke rate at 1 y

trial

4.7%
2.8%
6.2%
4.9%
2.9%
2.5%
1.2%

nb of
procedures

SPACE*
(Germany(Germany-2006)
EVAEVA-3S**
(France(France-2006)

3030-day stroke death rate
CAS

CEA

1183

6.8%

6.3%

527

9.6%

* Lancet 2006;368:12152006;368:1215-6
** N Engl J Med 2006;355:17262006;355:1726-9
from Wholey,
Wholey, Catheter Cardiovasc Interv 2003;60:2592003;60:259-266
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(any)
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WHO
WHO ARE
ARE performing
performing CAROTID
CAROTID STENTING
STENTING ??

CAS (Carotid Artery Stenting)
Stenting)
► always

Vascular Surgeon

embolic protection device

Radiologist

► complete coverage of the plaque
(from disease free distal CCA to disease free proximal ICA)

Cardiologist

15%
20%

65%

► selfself-expanding nitinol stent
(superior conformability and resistance to deformation)
► predilatation
►4

with a 2 mm balloon for tight stenoses

BASED ON THE 40 SURVEY CENTERS

days Aspirin + Clopidogrel prior to CAS

► 30

days Aspirin + Clopidogrel following CAS

International Carotid Angioplasty Registry
M.H. Wholey GET Montecarlo 1616-19 May 2003

human and technical limits

costcost-estimation of CAS
4500
4000
3500
TOTAL

3000
2500

health
insurrance
patient

2000
1500
1000
500
0

20072007-Guidelines of American Heart Association

CEA

CAS

carotid endarterectomy

► CEA

is justified for symptomatic 5050-99% stenosis
if the risk of perioperative stroke or death is less
than 6%
► CEA is justified for asymptomatic 8080-99%
stenosis if the risk of perioperative stroke or death
is less than 3%
► CAS (carotid artery stenting)
stenting) is still a procedure
under investigation (only justified in controlled
trials)

greatest benefit
● for symptomatic stenosis
● for TIA
● within 2 weeks after TIA
● for elderly
● for men
● for severe (> 80%) stenoses
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ISTORICUL CHIRURGIEI PARATIROIDELOR
E. Târcoveanu1, A. Vasilescu1, R. Van Hee2
1 Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
2 University of Antwerp, European Academy of Surgical Sciences (EAcSS)
Glandele paratiroide au fost descrise pentru prima dată de Sir Richard Owen,
chirurg britanic, pioner în anatomia comparată, care s-a născut în 1804 în Lancaster,
într-o familie urmaşă a unor hughenoţi francezi emigraţi în Anglia. El este cel care a
introdus termenul de dinozaur. De-a lungul vieţii a denumit şi descris numeroase specii
de dinozauri, precum şi Eohippus (Hyracotherium), care este un înaintaş al calului. A
catalogat 13000 specimene anatomice umane şi animale din colecţia Hunteriană. Deşi a
lucrat împreună cu Darwin, la fosilele aduse de acesta din călătoriile sale, el nu a fost
un susţinător al ideilor evoluţionismului.
Richard Owen a disecat toată iarna 1849-1950 un rinocer indian de 2 tone, mort
la grădina zoologică din Londra printr-o fractură costală care a perforat plămânul stâng.
Raportul său de disecţie a fost făcut public în articolul „On the anatomy of the Indian
Rhinoceros” din 1862, într-o revistă cu circulaţie limitată (Transactions of the
Zoological Society of London, 1862; 4: 31–58), unde se găseşte prima descriere
detaliată anatomică a paratiroidelor: „a small compact yellow glandular body attached
to the thyroid at the point where the vein emerged”. Piesa de disecţie poate fi văzută şi
astăzi la Muzeul Hunterian al Royal College of Surgeons of England, are 30x14x8 cm şi
cuprinde laringele, traheea şi o parte din lobii tiroidieni cu paratiroidele superioare ale
rinocerului [1].
În 1880, un student suedez Ivar Viktor Sandström de la Universitatea Uppsala,
descoperă mici structuri anatomice adiacente tiroidei câinelui, dar incluse în capsula
tiroidiană şi de culoare mai deschisă, şi cu vascularizaţie importantă. El spune că
judecând după aspect nu par a fi nici ganglioni limfatici, nici tiroide accesorii. El
descoperă aceste structuri şi la pisici, iepuri şi cai. Studiind peste 50 de cadavre umane,
„found on both sides of the inferior border of the thyroid an organ of the size of a small
pea which judging from its exterior, did not appear to be a lymph gland, or an
accessory thyroid gland and which upon histological examination showed a rather
peculiar structure” şi denumeşte aceste structuri glandulae parathyroidae. Publică
aceste rezultate „On a New Gland in Man and Several Mammals-Glandulae
Parathyroideae” în revista Upsala Liikarenforerings Forhandlingar.
Descoperirea sa a rămas necunoscută în afara Suediei, singura referire despre
Sandström aparţine lui Retzius în Jahresbericht, în 1880 [2]. Articolul original a fost
tradus în limba engleză abia în 1938 de Seipel. Deşi ajunge profesor la Institutul de
Anatomie al Universităţii Uppsala, el suferă de o boală psihică ereditară şi moare la
vârsta de 37 de ani, neputând să-şi impună descoperirea [3].
Importanţa descoperirii lui Sandström, nu a fost apreciată până la experimentul
lui Eugene Gley din 1892, un fiziolog succesor al lui Brown-Séquard de la Collége de
France, care a observat apariţia tetaniei la câinii la care s-a practicat tiroidectomie totală.
Tot el a observat că tetania poate fi prevenită prin reimplantarea paratiroidelor [1,2].
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În 1879, Anton Wolfer descrie primul caz de tetanie la om apărută la un pacient
la care Theodor Billroth a practicat tiroidectomie totală [4]. În 1891 Friedrich Daniel
von Recklinghausen a descris, cazul unui pacient cu fracturi osoase multiple apărute
după traumatisme minore şi la care, la nivelul oaselor lungi a descoperit fibroză
extensivă, tumori chistice şi brune. Toate aceste tulburări osose le-a reunit în cadrul
sindromului osteitis fibrosa cystica sau boala von Recklinghausen. El nu a corelat însă
anomaliile osose cu patologia paratiroidiană. La vremea respectivă se credea că
hipertorfia paratiroidelor este compensatorie bolii osose [1].
Mai mulţi cercetători de la începutul secolului XX, au observat că patologia
neuromusculară apărută după tiroidectomia totală, poate fi prevenită prin reimplantarea
paratiroidelor. Askanazy în 1903, relatează cazul unei femei cu o boală osoasă severă şi
cu o tumoră situată lateral de glanda tiroidă a crezut că boala osoasă este cauza tumorii
paratiroidiene. Jacob Erdheim, în 1907, consideră hipertrofia glandelor paratiroide,
compensatorie şi secundară leziunilor scheletice asociate. În 1909, W.G. MacCallum şi
Carl Voegtlin demonstrează că paratiroidectomiile produc hipocalcemii şi tetanie,
ameliorate prin injectarea intravenoasă de calciu. Mecanismul biochimic este studiat
pentru prima dată de Jacoby şi Schroth în 1912, care au descoperit excreţia excesivă de
calciu în urină la bolnavii cu osteitis fibrosa cystica [5].
Abia în 1915, Schlagenhaufer, profesor anatomopatolog din Viena,
demonstrează că rolul central în metabolismul calciului îl au glandele paratiroide,
acestea putând fi cauza osteopatiei şi propune ca terapie, excizia glandei. El descrie
două cazuri de pacienţi cu osteomalacie, la care, la necropsie, a găsit câte o tumoră
paratiroidiană [1,4,5].
Abia peste 10 ani, pe 30 iulie 1925, Felix Mandl, profesor la Universitatea din
Viena face prima paratiroidectomie, cu anestezie locală, la un pacient cu boală
Recklinghausen. El a excizat o tumoră galben maro, de 25x15x12 mm, situată
posteroinferior stâng de glanda tiroidă. Postoperator evoluţia a fost favorabilă, cu
normalizarea valorilor serice şi urinare a calciului, pacientul putând să meargă din nou.
Remisiunea bolii a fost de 6 ani, când a fost diagnosticat cu hipercalcemie recidivantă şi
litiază renală. Mandl a reintervenit, dar recidiva era cauzată de o leziune paratiroidiană
ectopică, el negăsind cervical nicio leziune patologică. Pacientul a murit în 1936 [6].
Între 1926-1932, Dubois şi Aub, la Massachusetts General Hospital din Boston,
practică 7 explorări chirurgicale la un bolnav, căpitanul Ch. Martell, când reuşesc să
evidenţieze un adenom paratiroidian mediastinal. Acest caz constituie prima observaţie
de hiperparatiroidism diagnosticat preoperator şi prima explorare chirurgicală
mediastinală. În 1927, Gold efectuează o intervenţie chirurgicală similară cu cea
practicată de către Mandl [7].
Termenul de „hiperparatiroidism” aparţine lui Bar şi Bulger din Saint Louis de
la Barnes Hospital care au efectuat cu succes prima paratiroidectomie din S.U.A. în
1929. În 1931, Hunter şi Turnbull, raportând un caz de adenom paratiroidian, descriu
tumorile osoase din hiperparatiroidism, pe care le denumesc „osteoclastoame”. În 1929,
Russel şi Wilder de la Mayo Clinic descriu pentru prima dată tumorile maligne ale
paratiroidelor. Acestea sunt foarte rare şi reprezintă 0,5% din totalul cazurilor cu
hiperparatiroidism. 1934, Hall şi Chaffin comunică şi ei un caz de cancer
paratiroidian [4].
În 1934, Albright descrie hiperparatirodismul secundar în insuficienţa renală
cronică. Nivelurile scăzute ale calciului din sânge stimulează hiperplazia secundară a
celulelor principale paratiroidiene şi secreţia de PTH. Aceste modificări paratiroidiene
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reprezintă un mecanism compensator în cele mai multe cazuri, dar există pacienţi care
dezvoltă boli osoase severe, aceste tulburări încadrându-se în hiperparatiroidismul
terţiar, pentru care este indicată paratiroidectomia subtotală sau totală cu reimplantare;
tot el a descris şi hiperplazia cu celule clare [3].
În 1942, Coppe descrie asocierea hiperparatiroidism – pancreatită, iar între
1946–1947, Rogers descrie asocierea hiperparatiroidism – ulcer [4,5].
În 1925, Collip izolează parathormonul (PTH) – hormon regulator al calciului.
Efectele hipercalcemice ale PTH au fost identificate în urma unor experimente pe
animale. În 1957 Reis şi Canterbury efectuează imunodozarea parathormonului.
Diagnosticul precis al hiperparatiroidismului a fost posibil abia în 1963, când Bearson şi
colaboratorii au dezvoltat radioimunodozarea (RIA) pentru cuantificarea nivelelor
sanguine ale PTH. În 1959, Auerbach izolează hormonii paratiroidieni [4,5].
În 1954 Wermer descrie sindromul de neoplazie endocrină multiplă, care
ulterior se va numi MEN 1 şi în care hiperparatiroidismul este cea mai frecventă
manifestare [8].
În 1958, Oliver Cope a descris hiperplazia celulelor principale la 10% dintre
pacienţi şi a dezvoltat o tehnică chirurgicală pentru tratamentul acesteia. Mulţi chirurgi
au practicat paratiroidectomia subtotală, dar Samuel A. Wells Jr. a sugerat ablaţia
tuturor celor patru paratiroide şi transplantul de ţesut paratiroidian pe antebraţ. Astfel,
ţesutul paratiroidian poate fi rezecat uşor în caz de reapariţie a hipercalcemiei. În 1973,
Wells SA Jr raportează reuşita autogrefării paratiroidiene la câine, urmată, în 19761977, de utilizarea autogrefelor paratiroiodiene la bolnavii cu hiperparatiroidism primar,
prin hiperplazia glandelor. În 1975, Wells publică primele rezultate privind transplantul
paratiroidian la om [9].
Tehnica clasică a paratiroidectomie, cu explorarea cervicală bilaterală, descrisă
de Mandl, nu s-a modificat, decât în anii 90, odată cu apariţia scintigrafiei cu Tc 99
Sestamibi, cu localizarea preoperatorie a tumorii paratiroidiene, când s-a dezvoltat o
tehnică minim invazivă, radioghidată MIRP (Minimally invasive radio-guided
parathyroidectomy). Norman J, un chirurg american, este promotorul acestei tehnici,
ajungând în 2008 la 8000 de intervenţii de acest fel pe paratiroidă [10]. După
scintigrafia cu Sestamibi (glandele paratiroide normale nu devin radioactive pentru că
nu absorb radiotrasorul), se efectuează intervenţia chirurgicală în următoarele 2-4 ore.
Cu o sondă gamma se localizează leziunea care este excizată printr-o mică incizie de 11,5 cm. Durata medie a intervenţiei este de 17 min (14-21 min), iar pacientul poate fi
externat la câteva ore postoperator [10].
În 1996, Gagner, efectuează prima paratiroidectomie endoscopică [11]; cele mai
mari statistici de paratiroidectomii realizate prin abord minim invaziv endoscopic şi
videosistată aparţin însă lui Henry F şi Miccoli P [12,13].
Literatura românească cuprinde lucrări valoroase, începând cu I. Iacobovici,
profesor la Facultatea de Medicină din Cluj şi Bucureşti, care comunică, în 1925, la 7
ani după cazul princeps descris de Mandl, un caz de paratiroidectomie pentru o
poliartrita ankilozantă cu hipercalcemie. C.I. Parhon, autorul primei cărţi de
endocrinologie din lume, „Secreţiile interne”, scrisă în colaborare cu Goldstein în 1909,
a susţinut rolul glandelor paratiroide în metabolismul calciului [14]. În 1933, Parhon
publică la editura Al. Talek Iaşi monografia „Les parathyroides” [15]. Alte lucrări
importante privind fiziopatologia şi chirurgia de exereză a paratiroidelor au mai avut G.
Marinescu (1939), Şt. Milcu (1955 - primul caz de osteoză paratiroidiană vindecată,
1964), C. Caloghera şi T. Bordoş (1976), C. Lazăr (1976), E. Proca (1983), I. Juvara
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(1983), M. Chifan (1984), V. Strat (1988), M.R. Diaconescu (1996) [4,5]. Prima
monografie privind patologia chirurgicală a paratiroidelor din literatura românească
aparţine Prof. dr. M.R. Diaconescu (1995) [5], deşi în 1976 la Editura Facla, C.
Caloghera et al. au publicat volumul „Chirurgia tiroidei şi paratiroidei”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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ACADEMICIANUL GHEORGHE GHIDIRIM LA 70 ANI
La 20 aprilie, în acest an, comunitatea chirurgicală din
Republica Moldova sărbătoreşte pe Domnul Academician
Gheorghe Ghidirim, om de cultură, chirurg de prestigiu, la
împlinirea a şapte decenii de viaţă. Acest eveniment
remarcabil capătă semnificaţii deosebite pentru că îl găseşte
pe cel aniversat în condiţii de sănătate mintală demne de
invidiat.
Pentru noi, contemporanii săi, este o datorie de onoare
să evocăm personalitatea remarcabilă a academicianului
Gheoghe Ghidirim pentru a lăsa posterităţii o imagine
conformă cu dimensiunile acestei personalităţi.
Vede lumina zilei pe 22 aprilie 1939, în comuna
Palanca, plasa Olăneşti, judeţul Cetatea Albă, România. A fost elev al şcolii primare din
comuna Palanca între anii 1946-1953. Şi-a continuat studiile la Colegiul de Medicină
din Tighina între anii 1953-1956. După absolvirea cu menţiune a Colegiului, activează
ca felcer la spitalul din comuna Tudora, plasa Olăneşti, ceea ce îi va oferi posibilitatea
de a se apropia de omul bolnav. Cu energia copilului de 17 ani, dar şi cu
responsabilitate din cei doi ani de activitate şi-a reconfirmat opţiunea de a veni în
sprijinul pacienţilor care aşteptau alinare şi vindecare şi îşi continuă studiile la Institutul
de Medicină (1957-1963), astăzi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”, din Chişinău. Aici, sub influenţa marelui chirurg Nicolae
Anestiade, personalitate notorie a medicinei basarabene, a decis să-şi continue drumul
în medicină, devenind chirurg. Între anii 1963-1964 este asistent la catedra de anatomie
topografică şi chirurgie operatorie, ceea ce i-a permis fortificarea cunoştinţelor în
materie. Îşi pregăteşte doctoratul la Catedra Chirurgie, sub conducerea lui Nicolae
Anestiade, şi susţine teza de doctorat „Modificările tensiunii venoase şi altor indici
hemodinamici în afecţiunile chirurgicale ale pulmonilor”, în care a studiat aspectele
modificărilor fiziopatologice ale pacientului chirurgical pulmonar. La finalizarea
doctoranturii este angajat ca asistent la Catedra Chirurgie a facultăţii (1966-1969). În
aceeaşi perioadă este Preşedinte al Comitetului Sindical al Institutului de Medicină,
promovând o serie de proiecte pentru îmbunătăţirea vieţii şi a condiţiilor de trai ale
colaboratorilor. Anul 1969 este un an deosebit în cariera profesională şi administrativă.
Doctor în ştiinţe medicale, Gheorghe Ghidirim este ales în funcţia de conferenţiar al
Catedrei Chirugie a Facultăţii de Pediatrie şi, concomitent, vicedecan la Facultatea
Medicină Generală, unde a insistat asupra perfecţionării procesului didactic. Prin
calitatea sa excepţională de organizator, a fost printre mulţi alţi precusori ai Universităţii
care au pledat pentru trecerea la predarea materiilor în limba română. A participat activ
la traducerea materialelor didactice, a manualelor, fiind între primii participanţi şi
promotori ai Renaşterii Naţionale.
În anul 1978 este numit Şef de Catedră Chirurgie pentru Subordinatură. Dl. Gh.
Ghidirim a primit sarcina asigurării procesului didactic pentru pregătirea practică a
viitorilor chirurgi, sarcină rezolvată excelent datorită capacităţilor şi spiritului
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organizatoric deosebit, precum şi profesionalismului excepţional pe care îl posedă. În
anul 1979 este transferat la Catedra de Chirurgie Generală şi Semiologie la care a
activat până în 1992. Colectivul a fost reorientat spre noi tehnici didactice şi, în special,
pe motivarea studentului în însuşirea conceptelor fundamentale ale chirurgiei.
În acelaşi timp, cercetarea ştiinţifică rămâne în centrul atenţiei, continuând
investigaţiile într-o problemă controversată şi dificilă – pancreatita acută. Aici,
împreună cu marele savant rus Vladimir Filin, Gheorghe Ghidirim a schimbat concepţia
despre evoluţia acestei maladii şi, mai ales, a pledat pentru temporizarea actului
operator, ceea ce a dus la micşorarea substanţială a mortalităţii în acest grup de pacienţi.
Zeci de publicaţii, rapoarte la Congrese Unionale şi Internaţionale, încununează opera
savantului Gh. Ghidirim prin intermediul tezei de Doctor Habilitat în Medicină,
susţinută cu succes în 1983, în Centrul Ştiinţific Unional de Chirurgie din Moscova, la
Consiliul Ştiinţific sub conducerea Academicianului B. Petrovski. În anul 1986 i se
conferă titlul de Profesor Universitar, pe care, de fapt, îl deţinea de mai mult de 10 ani.
Anul 1986 devine Anul Renaşterii Naţionale al popoarelor din imperiul sovietic.
Fiind un fiu devotat al poporului român din Basarabia, având o verticalitate demnă de
urmat, el şi-a ocupat locul bine meritat în rândul oamenilor de frunte ai neamului.
Intelectul înnăscut, cultura, inteligenţa acumulată pe parcursul vieţii, au stat la baza
activităţii prodigioase statale şi sociale a distinsului Profesor. Ales Deputat al Poporului
(1989-1992), în ultimul Parlament al U.R.S.S., a desfăşurat o activitate importantă în
marea operă de obţinere a Independenţei Statale a Moldovei. În anul 1990 este ales
membru al Guvernului, Ministru al Sănătăţii. Această activitate o desfăşoară în condiţii
complicate de tranziţie a societăţii de la un sistem totalitar la unul democratic. Cu
susţinerea d-lui Ministru Gh.Ghidirim, în anul 1991 este organizat Congresul de fondare
al Ligii Medicilor. Este elaborat şi pus în discuţie proiectul Legii Sănătăţii. Se insistă
asupra trecerii sistemului de sănătate la medicina prin asigurare. Pentru prima dată în
ţară este implementat rezidenţiatul ca formă nouă de pregătire postuniversitară a
medicilor specialişti. Reforma asistenţei medicale primare, a serviciului spitalicesc, a
clinicilor universitare, a medicinei preventive, a sistemului stomatologic şi farmaceutic,
au fost obiectivele de bază în activitatea Ministrului Sănătăţii Gheorghe Ghidirim.
Participă activ la pregătirea Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova, adoptată
la 27 august 1992 de către primul Parlament Democratic, a imnului, stemei şi a
drapelului ţării, care a încununat Mişcarea de Renaştere Naţională.
În anul 1992 este numit Şef catedră Chirurgie Nr.1 care, din1994, poartă numele
lui Nicolae Anestiadi şi pe care, cu succes, o conduce până în prezent, asigurând
procesul didactic la anul IV şi VI Medicină Generală.
La iniţiativa şi cu participarea sa, pentru prima dată în istoria ţinutului
basarabean, în1993 este creată Secţia Medicină a Academiei de Ştiinţe din Republica
Moldova. În semn de apreciere a meritelor ştiinţifice, în anul 1993, profesorul Gheorghe
Ghidirim este ales Membru titular al Academiei de Ştiinţe şi Preşedinte al Secţiei
Medicale nou-formate. Activitatea ştiinţifică multilaterală a condus la alegerea, în anul
1993, ca Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, iar în
1994, ca Membru de Onoare al Societăţii de Chirurgie din România. În 1995 i se
conferă titlul onorific de Om Emerit al Republicii Moldova. Anul 1996 este anul
recunoaşterii activităţii de pionerat a d-lui Gh.Ghidirim în domeniul chirurgiei
laparoscopice, fiind ales Membru de Onoare al Societăţii de Chirurgie Laparoscopică
din România. În 2008 este desemnat membru al Asociaţiei Internaţionale de Chirurgie
Endoscopică.
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La Congresul VIII al Chirurgilor din Republica Moldova, academicianul Gh.
Ghidirim este ales Preşedinte al Şocietăţii de Chirurgie din Republica Moldova,
activând până în 2007; din 1998 este Membru al Societăţii Internaţionale de Chirurgie
Hepato-bilio-pancreatică. În acelaşi an este ales Preşedinte al Ligii Medicilor din
Republica Moldova. În 1999, drept recunoştinţă a activităţii chirurgicale, este ales
membru al Societăţii Internaţionale de Chirurgie. Este membru al Consiliului Suprem
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, membru al Consiliului Suprem pentru
Acreditare şi Atestare, preşedinte al Comisiei de Atestare a Chirurgilor din Republica
Moldova, preşedinte al Consiliului Ştiinţific pentru susţinerea tezelor ştiinţifice în
Chirurgie. În toate aceste posturi, medicul-chirurg, profesorul, academicianul Gheorghe
Ghidirim îşi consacră toată energia şi cunoştinţele întru dezvoltarea medicinei
basarabene, a ştiinţei medicale, a sănătăţii poporului Republicii Moldova. Activitatea sa
este înalt apreciată şi de stat prin conferirea, în 2000, a Ordinului Gloria Muncii, iar în
2005 este decorat cu Ordinul Republicii, laureat al medaliilor „Dimitrie Cantemir”
(1999) şi „Nicolae Testemiţanu”(2004) şi „60 ani ai Academiei de Şţiinţe din Republica
Moldova”. În acelaş an este ales Membru de Onoare al Societăţii „Limba Noastră”.
Opera ştiinţifică a d-lui academician Gh. Ghidirim numără peste 400 lucrări
ştiinţifice, 35 monografii, 2 manuale, 15 brevete de invenţie. Este participant la
numeroase congrese internaţionale. Este redactor şef al revistei „Buletinul Academiei de
Ştiinţe al Republicii Moldova (Ştiinţe medicale)”, membru al colegiului de redacţie al
revistelor „Chirurgia”din Bucureşti, „Jurnalul de Chirurgie” din Iaşi, „Arta Medica” şi
„Curierul Medical” din Moldova.
Este membru al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Sub
conducerea Acad. Gh. Ghidirim au fost susţinute 9 teze de D.H. în şt. medicale şi 14 de
doctor în medicină. Clinica condusă de dl. Academician Gh.Ghidirim a pregătit peste 20
secundari clinici şi peste 130 rezidenţi. Astfel, putem vorbi despre ŞCOALA
ACADEMICIANULUI GHEORGHE GHIDIRIM, şcoală cu mari realizări şi
perspective, cu un mare prezent, dar cu un şi mai mare viitor.
Paricipă activ la numeroase Expoziţii Internaţionale ale Salonului Internaţional
din Geneva, este deţinătorul medaliei de bronz în 2006, al celei de argint din 2007 şi
2008, precum şi al Diplomei de Merit.
La jubileul de 70 ani, academicianul Gheorghe P. Ghidirim vine în faţa
pacienţilor, colegilor de breaslă, discipolilor încărcat de cunoştinţe şi experienţă
chirurgicală de excepţie, pe care le pune necondiţionat în serviciul societăţii şi poporului
basarabean.
Socotim că faţă de toate acestea, lumea chirurgicală din Republica Moldova nu
poate rosti decât cu simplitate şi recunoştinţă: „La mulţi ani, domnule academician
Gheorghe Ghidirim!”
Colectivul Catedrei Chirurgie Nr. 1 „Nicolae Anestiadi”.
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TRATAT DE CHIRURGIE, VOL. VIII
Irinel Popescu (sub redacţia)
Editura Academiei Române, Bucureşti 2008, ISBN 978-973-27-1679-3
În 2008, la Editura Academiei Române
a apărut al VIII-lea volum al tratatului de
chirurgie, în două părţi, sub redacţia prof. dr.
Irinel Popescu, preşedinte al Societăţii Române
de Chirurgie Hepatobiliopancreatică şi
Transplant, eveniment editorial remarcabil
pentru literatura medicală românească.
Concepţia, organizarea şi publicarea unei serii
de 10 volume care acoperă toate specialităţile
chirurgicale demonstrează forţa comunităţii
chirurgicale româneşti contemporane, pe care
editorul a reuşit să o mobilizeze.
Noua ediţie a tratatului de chirurgie
continuă o tradiţie remarcabilă a şcolii
chirurgicale româneşti în care prestigioşi şefi
de şcoală, ca acad. N. Hortolomei, acad. I.
Ţurai, Th. Burghele, E. Proca, N. Angelescu au
pus la dispoziţia chirurgilor, la fiecare 10-15
ani, tratate de excepţie, necesare pregătirii
continue a specialiştilor.
Ca şi celelalte ediţii, lucrarea de faţă,
care apare doar la 5 ani de la precedentul tratat, este o oglindă a realizărilor chirurgiei
româneşti şi o sinteză a progreselor pe care specialităţile chirurgicale le-au înregistrat în
ultimii ani.
Pe parcursul a peste 1300 de pagini, tratatul, bine structurat în 44 capitole,
reuneşte o largă colaborare naţională (110 de autori), pune la dispoziţia specialiştilor
cele mai noi date de chirurgie generală şi o parte din chirurgia abdominală.
După un scurt istoric al chirurgiei, în care se menţionează şi contribuţia şcolii
româneşti de chirurgie, se prezintă, în capitolul 2, noţiuni de medicină moleculară foarte
utile pentru chirurgii din zilele noastre (acad. L. M. Popescu). În capitolul 3 sunt expuse
principii ale chirurgiei oncologice (L. Lazăr). După capitolul 4 - „Metode moderne de
explorare în chirurgie”, este prezentată endoscopia digestivă diagnostică (C. Gheorghe)
şi terapeutică (Fl. Turcu). Capitolul 7 descrie blocul operator (I. Georgescu), capitolul 8
echipamentul şi instrumentarul laparoscopic, iar capitolul 9 chirurgia robotică (V.
Tomulescu, C. Vasilescu, I. Popescu), ultima cucerire tehnică în domeniul chirurgiei.
Următoarele trei capitole abordează pregătirea preoperatorie a bolnavului chirurgical
(M. Angelescu), complicaţiile postoperatorii (Ş. Bancu) şi, mai ales, noţiuni de
anestezie şi terapie intensivă importante pentru chirurgi (D. Tulbure).
Un capitol nou introdus aduce în atenţie răspunderea juridică a chirurgului (G.
Borcean). Urmează capitolele sunt clasice: asepsia şi antisepsia (Tr. Burcoş), infecţia
chirurgicală (N. Angelescu), infecţii nosocomiale (D. Mogoş), terapia antiinfecţioasă în
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chirurgie (R. Palade), patologia chirurgicală a mâinii şi degetelor (N. Angelescu),
melanomul (Olga Simionescu). După traumatismele ţesuturilor moi (R. Palade),
muşcături şi înţepături (M. Beuran), ultimul şi cel mai important capitol al volumului I
A este dedicat traumatismelor abdominale (M. Beuran şi colab.) care conţine date
actuale despre sisteme de îngrijire a traumelor, scoruri de severitate lezională, explorare
paraclinică, politraumatisme, indicaţiile laparotomiei şi laparoscopiei, traumatismele
viscerelor parenchimatoase şi cavitare, traumatismele vasculare abdominale,
traumatismele abdominale la gravide şi vârstnici.
Partea I B începe cu două capitole importante în traumă: concepte moderne în
managementul pacientului politraumatizat şi suportul nutriţional în traumă. Capitolul 25
se referă la patologia benignă a sânului (N. Jitea), iar următorul la cancerul de sân,
abordat în viziune multidisciplinară. Capitolele 27 şi 28 cuprind patologia chirurgicală a
tiroidelor şi paratiroidelor (F. Lazăr). Capitolul 29 tratează patologia chirurgicală a
glandelor suprarenale (C. Copăescu), iar capitolul 30 neoplaziile endocrine multiple (E.
Târcoveanu). Următoarele trei capitole abordează patologia chirurgicală a peretelui
abdominal (D. Sabău şi colab.), patologia chirurgicală a spaţiului retroperitoneal (Tr.
Pătraşcu)şi patologia chirurgicală a mezoului şi a marelui epiploon (Şt. Neagu).
Capitolul 34 aduce în actualitate transplantul de organe şi de ţesuturi (I. Popescu).
Patologia chirurgicală a venelor (capitolul 35) este semnată de J. Avram. În continuare,
sunt prezentate trei capitole noi: piciorul diabetic, dializa peritoneală (Tr. Pătraşcu) şi
obezitatea morbidă (N. Iordache, C. Copăescu). Capitolul 39 abordează hemoragiile
digestive (Tr. Burcoş), capitolul 40 ocluziile intestinale (Ş. Bancu), capitolul 41 icterul
mecanic (Şt. Voiculescu) şi capitolul 42 peritonitele acute (I. Georgescu).Un capitol
complex, care captează cititorul prin noutatea informaţiilor oferite, se referă la patologia
chirurgicală a esofagului, în care autorii (S. Constantinoiu, C. Ciuce şi colab.) îşi
demonstrează experienţa.Acest volum se încheie cu prezentarea patologiei chirurgicale
a stomacului (I. Popescu, M. Beuran, C. Copotoiu, N. Angelescu). Meritul tratatului
constă şi în abordarea unor subiecte de graniţă, extrem de utile chirurgului generalist.
Tratatul, bazat pe o bogată experienţă românească şi pe studiul unei bibliografii
recente, deşi voluminos, este uşor de parcurs datorită stilului concis, ordonat şi clar şi
tehnoredactării moderne. Iconografia foarte bogată conferă lucrării un caracter
academic. Condiţia grafică excelentă face cinste editurii care a tipărit acest tratat.
Monografia se adresează chirurgilor generalişti, dar şi rezidenţilor, medicilor specialişti
din domeniile înrudite, precum şi tuturor acelora care vor să-şi completeze cunoştinţele
în chirurgie. Apariţia acestui magistral tratat, cel mai complet şi actualizat din literatura
românească, reprezintă un eveniment editorial deosebit, iar redactorul, cunoscut pentru
înaltul său profesionalism, pentru pasiunea şi perseverenţa pe care le pune în tot ceea ce
realizează, face parte din rara categorie a acelor oameni care constituie fermentul şi
motorul mersului înainte.

E. Târcoveanu
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AL XI-LEA SIMPOZION AL SECŢIUNII ROMÂNE A IASGO
În perioada 1-4 aprilie 2009, s-a desfăşurat la
Bucureşti, în ambianţa placută a Institutului Naţional
de Statistică, al XI-lea Simpozion al Secţiunii
Române a IASGO cu temele chirurgia
hepatobilopancreatică şi transplant hepatic şi
chirurgia oncologică digestivă, sub preşedenţia Prof.
dr. Irinel Popescu, organizat de IASGO – Secţiunea
Română,
Asociaţia
Română
de
Chirurgie
Hepatobiliopancreatică şi Transplant Hepatic,
Societatea Română de Endoscopie Digestivă,
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România,
Fundaţia pentru Chirurgia Ficatului. Simpozionul a
reunit peste 300 participanţi din ţară şi din
străinătate. Succesul simpozionului a fost garantat
prin participarea unor personalităţi ale chirurgiei
mondiale şi româneşti, care au prezentat conferinţe
pe subiecte de interes de mare actualitate: A. Lerut
(UKL Leuven), J. Kiss (Budapesta), S. Puntambekar
(Pune, India), N.J. Lygidakis (Atena), G. Torzilli
(Milano), I. Popescu, F. Lazăr, S. Constantinoiu, M.
Beuran, , I. Câmpeanu., D. Sabău, L. Vlad, V. Sârbu, Fl. Popa, E. Brătucu, C.
Gheorghe, S. Ciurea, M. Ionescu, R. Munteanu, C. Vasilescu, V. Scripcaru, L. Miron,
M. Grigoraş, T. Pătraşcu, Rodica Anghel, M. Coculescu, O. Bălă, R. Palade, Şt.
Georgescu, C. Copăescu, V. Tomulescu, F. Iordache.
Manifestarea a reunit chirurgi, gastroenterologi şi oncologi, care timp de 2 zile
şi-au confruntat opiniile în faţa tinerilor specialişti, în condiţiile în care şi în ţara noastră
se conturează ca supraspecializare chirurgia hepatobiliopancreatică şi chirurgia
oncologică.
După ceremonia de deschidere, la care au participat reprezentanţi de grad înalt ai
Ministerului Sănătăţii şi ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă, şi la care I. Câmpeanu a
prezentat istoria chirurgiei hepatice în România, în zilele următoare, în două săli
apropiate, în permanenţă arhipline, s-au susţinut conferinţele şi lucrările orale. Cu
ocazia simpozionului s-au mai prezentat o sesiune de postere, cu 18 lucrări, o expoziţie
de aparatură şi echipamente şi o expoziţie de carte.
Una din secţiunile de mare succes, coordonată de S. Constantinoiu, A. Lerut şi J.
Kiss, a fost cea destinată chirurgiei esofagiene, în care, pe lângă experienţa românească
(F. Lazăr, S. Constantinoiu, C. Stănescu), prestigioasă în domeniu, s-au prezentat
statistici impresionate, ca cea a prof. Lerut, de 2000 esofagectomii.
În secţiunea de chirurgie hepatică I, condusă de M. Beuran şi D. Sabău, s-a
prezentat experienţa românească în privinţa transplantului hepatic (I. Popescu),
managementul traumatismelor hepatice (M. Beuran, O. Mazilu), tratamentul chirurgical
actual al chistului hidatic hepatic (D. Sabău), şunturile porto-cave şi mezenterico-cave
în hipertensiunea portală (O. Creţu).
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O secţiune care a suscitat numeroase comentarii a fost cea de chirurgie a
pancreasului II, în care N. J .Ligydakis a prezentat aspecte actuale ale chirurgiei
pancreatice, S. Puntambekar (India) a discutat despre rolul laparoscopiei în cancerul
pancreatic, cu filme interesante, S. Barbu despre rezecţiile pancreatice cu intenţie
curativă şi Cr. Lupaşcu şi T. Dumitraşcu despre abordul posterior în
duodenopancreatectomia cefalică.
De mare interes s-a bucurat sesiunea referitoare la tratamentul complex al
leziunilor maligne primitive şi secundare hepatice, în care au fost dezbătute diagnosticul
leziunilor focale hepatice prin ecografia de contrast (L. Gheorghe), chirurgia hepatică
ecoghidată (V.Sârbu), abordarea multidisciplinară a metastazelor hepatice de origine
colorectală (L. Vlad, S. Alexandrescu) şi conferinţa magistrală privind rezecţia
ecoghidată a hepatocarcinoamelor şi a metastazelor hepatice susţinută de prof. G.
Torzilli.
De asemenea, de un mare succes a fost transmiterea în direct de la Institutul
Clinic Fundeni a unei intervenţii complexe pentru cancer esofagian: disecţie esofagiană
transhiatală laparoscopică şi prepararea grefonului gastric cu ajutorul robotului, fapt ce a
demonstrat că chirurgia robotică, prin cele 280 operaţii efectuate până în prezent în ţara
noastră, a fost bine implementată şi în România prin eforturile profesorilor I. Popescu şi
M. Beuran.
În sala II, după conferinţa magistrală a prof. C. Copotoiu privind anastomoza
gastro-pancreatică versus cea jejuno-pancreatică în DPC pentru cancer, s-a desfăşurat
sesiunea chirurgia pancreasului I, dedicată pancreatitei acute, în care profesorii Fl. Popa,
M. Beuran, E. Brătucu, D. Sabău, au prezentat date actuale privind această gravă
afecţiune: scoruri de gravitate, sindromul de compartiment, supuraţiile retropancreatice,
momentul operator optim, soluţii terapeutice laparoscopice.
O conferinţă specială de mare succes, susţinută de S. Puntambekar, s-a referit la
rolul laparoscopiei în cancerul gastric. A urmat o masă rotundă dedicată
managementului hepatitelor cronice virale în 2008.
Sesiunea de chirurgie hepatică II, moderată de I. Popescu şi L. Vlad, a captat
auditoriul prin lucrările prezentate, referitoare la rezecţiile vasculare în tumorile
Klatskin, tratamentul multimodal actual al hepatocarcinomului, strategii diagnostice şi
terapeutice în colangiocarcinomul hilar şi în cel cu dublă localizare, centrală şi
periferică.
Secţiunea de chirurgie hepatică III a conţinut lucrări importante privind
pancreatectomia totală în tumorile endocrine (N. J. Lygidakis), pancreatectomia centrală
(M. Ionescu), exerezele tumorilor periampulare (D. Munteanu), tratamentul chisturilor
pancreatice (S. Ciurea).
În ziua următoare, în sala I s-a prezentat chirurgia tumorilor gastrice, care a
excelat prin conferinţa despre chirurgia robotică a cancerului gastric (C. Vasilescu) şi
conferinţa specială a prof. D. Tulbure privind tromboprofilaxia la pacienţii cu chirurgie
oncologică.
Sesiunea chirurgie colorectală I a cuprins lucrări privind criteriile imagistice şi
aspecte practice în stabilirea conduitei terapeutice (M. Grigoraş), probleme particulare
în cancerele de rect jos situate (V. Scripcariu), decizia terapeutică în cancerele local
avansate – opinia oncologului (L. Miron) şi managementul cancerelor colorectale cu
metastaze hepatice sincrone (E. Târcoveanu).
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Şi sesiunea următoare a abordat problematica cancerului colorectal avansat,
relaţia cancer digestiv-boală Crohn şi problema prevenirii fistulei anastomotice prin
colecistectomia de protecţie, care s-a dovedit a nu mai fi necesară.
În secţiunea Tumori rare, prezidată de Rodica Anghel şi M. Coculescu, s-au
dezbătut diagnosticul şi tratamentul metastazelor cu punct de plecare neprecizat (R.
Anghel, V. Herlea), tratamentul metastazelor hepatice din cancerele non-colorectale (L.
Minea), tumorile stromale gastrointestinale (A. Croitoru, O. Bălă), sindroame
carcinoide cu secreţie endocrină paraneoplazică (M. Coculescu), tumori endocrine
digestive (E. Târcoveanu).
În sala II s-a dezbătut un subiect important în practica chirurgicală, suportul
nutriţional la pacientul oncologic chirurgical şi conferinţa „Jurisprudenţa în practica
chirurgicală” a prof. G. Borcean.
Sesiunea chirurgie colorectală II a inclus conferinţe atractive – rezecţia
anterioară de rect pe cale laparoscopică pentru cancer rectal (S. Puntambekar), cancerul
de colon complicat (G. Jinescu), chirurgia colorectală asistată robotic (S. Vasile),
particularităţi evolutive în adenocarcinoamele colonice (D. Dinu) şi indicaţiile
colectomiei totale în cancerul de colon stâng ocluziv (V. Strâmbu).
În sesiunea chirurgia căilor biliare s-au prezentat colecistectomia laparoscopică
– analiza unui lot de 10.000 cazuri (E. Târcoveanu), posibilităţile şi limitele abordului
minim invaziv în colecistita acută litiazică (R. Palade), colecistectomia laparoscopică pe
abdomenul cicatriceal (Şt. Georgescu), colecistectomia fără cicatrici vizibile (C.
Copăescu), colecistectomia laparoscopică printr-o singură incizie (V. Tomulescu),
tratamentul laparoscopic al litiazei colecisto-coledociene (B. Marţian), ERCP în
transplantul hepatic (C. Gheorghe).
Atenţia participanţilor a fost atrasă, de asemenea, şi de sesiunea video, moderată
de C. Copăescu şi V. Tomulescu, unde au fost prezentate colectomia dreaptă
laparoscopică (B. Marţian), abordul laparoscopic al chistadenomului mucinos pancreatic
caudal (S. Păun), abordul minim invaziv robotic şi laparoscopic al unui caz de carcinom
esofagian mediotoracic (V. Tomulescu), ileusul biliar (V. Constantin), icterele mecanice
maligne (I. Lică).
Adunarea generală a Asociaţiei Române de Chirurgie Hepatobiliopancreatică şi
Transplant Hepatic a asistat la prezentarea raportului de activitate şi a ales conducerea
societăţii. În cadrul adunării generale au fost discutate şi problemele legate de
supraspecializările în chirurgie în România.
Un alt punct forte al congresului a fost cel destinat cursurilor postsimpozion:
endoscopia intervenţională în afecţiunile tubului digestiv (coordonator conf.dr. Cristian
Gheorghe), ecografia intervenţională în afecţiunile hepatice (coordonator prof. Guido
Torzilli), anatomia chirurgicală a lobului caudat (coordonator prof. dr. I. Câmpeanu),
cursuri care s-au bucurat de o largă audienţă printre tineri deoarece au răspuns nevoii de
perfecţionare a chirurgilor în cel puţin două domenii de interes pentru practica
chirurgicală, ecografia şi endoscopia intervenţională.
Toţi participanţii au apreciat că acest simpozion a fost o reuşită deosebită
datorită numărului mare de specialişti prezenţi, cursurilor postsimpozion,
demonstraţiilor operatorii captivante, evaluării progreselor obţinute în ultimii ani,
diseminării experienţelor colectivelor care practică chirurgia hepatobiliopancreatică şi
chirurgia oncologică digestivă şi, nu în ultimul rând, organizării perfecte a acestui
eveniment.
E. Târcoveanu
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TERAPIA ONCOLOGICĂ. OPŢIUNI BAZATE PE DOVEZI
Lucian Miron (sub redacţia)
Ed. Institutul European Iaşi, 2008, ISBN 978-973-611-538-7

În 2008, la Institutul European Iaşi seria
Medicină, colecţia Academica, a apărut tratatul
intitulat Terapia oncologică. Opţiuni bazate pe
dovezi, sub redacţia Conf. dr. Lucian Miron, cadru
didactic şi oncolog de prestigiu de la U.M.F. „Gr.T.
Popa Iaşi”.
Pe parcursul a peste 920 de pagini, tratatul
este bine structurat în 14 secţiuni (88 capitole) şi
pune la dispoziţia specialiştilor cele mai noi date de
terapie oncologică. Majoritatea capitolelor cărţii sunt
împărţite în secţiunile: tumori solide, hemopatii
maligne, malignităţi pediatrice, noţiuni de practică
oncologică. Cartea mai cuprinde localizările
specifice neoplazice, terapia acestora, urgenţele
oncologice şi tratamentul simptomatic. Se
concentrează asupra ultimelor noutăţi privind
abordul multidisciplinar, în echipă, al tumorilor maligne.
Acolo unde au fost disponibile, au fost incluse recomandările ghidurilor clinice
de referinţă în oncologie (ESMO, ASCO, NCCN) sau s-a căutat cea mai bună opţiune
bazată pe rezultatele studiilor publicate în literatură.
Prima secţiune abordează principiile de tratament şi strategia terapeutică (L.
Miron): tratamente loco-regionale, tratamente sistemice, alegerea tratamentului
oncologic şi evaluarea eficacităţii terapiei.
A doua secţiune abordează cancerele pielii (L. Miron): neoplaziile cutanate nonmelanice, melanomul malign, carcinomul celulelor Merkel şi sindromul Sezary.
Un capitol amplu şi atractiv prezentat este destinat cancerelor glandelor
endocrine (L. Miron): cancerul tiroidian, paratiroidian, cancerul de corticosuprarenală,
feocromocitolul, cancerele pancreasului endocrin, tumorile carcinoide, neoplaziile
endocrine multiple.
Secţiunea IV este dedicată cancerelor capului şi gâtului (L. Miron): cancerele
cavităţii orale, cancerele faringelui şi esofagului cervical, cancerul cavităţilor nazale şi
sinusurilor feţei, cancerul de laringe şi cel al glandelor salivare.
Cancerele toracice sunt prezentate în secţiunea V (L. Miron): cancerul bronhopulmonar, al timusului şi mezoteliomul pleural.
Cancerele digestive sunt amplu descrise în capitolul VI (L. Miron, M. Marinca):
cancerul esofagian, cancer, al intestinului subţire, colo-rectal, anal, cancerul hepatic şi al
căilor biliare, cancerul pancreasului exocrin şi tumorile gastro-intestinale stromale.
Secţiunea VII se referă la cancerul mamar la femei şi la bărbaţi.
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Cancerele ginecologice (vulvar, vaginal, col uterin, corp uterin, anexe şi boala
trofoblastică gestaţională) sunt prezentate în capitolul VIII (L. Miron).
Secţiunea IX cuprinde tratamentul cancerelor uro-genitale (M. Marinca, L.
Miron): cancerul renal, de vezică urinară, cancerul căilor urinare superioare, cancerul
penisului, cancerul de prostată şi de testicul.
Cancerele musculo-scheletice (L. Miron) sunt prezentate în secţiunea X.
O secţiune particulară se adresează altor cancere: ale sistemului nervos central,
cancere cu punct de plecare neprecizat, metastaze osoase şi viscerale, cancerele la
pacientul imunodeficient.
O altă secţiune este dedicată hemopatiilor maligne (C. Dănăilă, A. Dăscălescu):
leucemiile acute şi cronice, boala Hodgkin, limfoamele maligne nehodgkiniene,
sindroame mieloproliferative, mielodisplazice şi gamapatii monoclonale.
De o deosebită valoare este capitolul acordat cancerelor pediatrice (I. Miron):
leucemiile acute, boala Hodgkin, limfoame maligne nonhodgkin, tumorile sistemului
nervos central, neuroblastom, retinoblastom, nefroblastom, hepatoblastom şi alte tumori
hepatice, rabdomiosarcom şi alte sarcoame de părţi moi.
Ultima secţiune analizează o problemă esenţială în oncologie, respectiv terapia
suportivă şi simptomatică: durerea în cancer, emeza, mielosupresia, complicaţiile
infecţioase, nutriţia pacienţilor canceroşi, urgenţele oncologice, tulburările psihologice
şi starea terminală.
Acest veritabil ghid se caracterizează printr-o prezentare concisă a principalelor
neoplazii umane, analizând pentru fiecare factorii de risc şi prognosticul, diagnosticul,
stadializarea, strategia terapeutică. Sunt prezentate protocoalele actuale şi noi agenţi
terapeutici disponibili, pe baza informaţiilor aduse la zi şi recomandările de bună
practică clinică, fiind printre primele tratate româneşti care aduc date medicale bazate
pe dovezi.
Cartea încearcă şi reuşeşte să ilustreze foarte bine problemele clinice şi de
management al cancerelor în toată complexitatea, incertitudinile şi progresele care
caracterizează oncologia modernă. Aceasta reprezintă un instrument util în
îmbunătăţirea practicii oncologice punând la dispoziţia practicienilor informaţii
accesibile, utile, care reflectă progresele, complexitatea şi limitele oncologiei moderne.
Tratatul, bazat pe o bogată experienţă şi pe studiul unei bibliografii recente, deşi
voluminos, este uşor de parcurs datorită stilului concis, ordonat şi clar şi tehnoredactării
moderne. Condiţia grafică deosebită face cinste editurii care a tipărit acest tratat.
Monografia se adresează în primul rând oncologilor dar şi chirurgilor,
interniştilor, pediatrilor, hematologilor, imunologilor, imagiştilor, tuturor celor interesaţi
de afecţiunile neoplazice.
Apariţia acestui tratat, complet şi actualizat reprezintă un eveniment editorial
deosebit.

Prof. dr. Eugen Târcoveanu
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OSTEOASINTEZA MINIM INVAZIVĂ CU PLĂCI - FIXATOARE
INTERNE
Paul-Dan Sârbu
Casa de Editură Venus, 2008
La Casa de Editură Venus, în 2008, a
apărut sub redacţia Dr. Paul-Dan Sârbu volumul
Osteosinteza minim invazivă cu plăci - fixatoare
interne, însoţit de DVD, rezultatul unei
colaborări multinaţionale prestigioase.
Monografia începe cu un Cuvânt înainte
al domnului Academician Nicolae Gorun şi
reprezintă un „recital” editorial dedicat plăcilor
cu stabilitate angulară, care au revoluţionat
tratamentul fracturilor complexe situate în
vecinătatea articulaţiilor.
Cartea este realizată cu contribuţia mai
multor specialişti din ţară şi străinătate.
După un capitol dedicat evoluţiei plăcilor
blocate(P. Botez şi colab.), Prof. Dr. Wilhelm
Friedl din Germania îşi prezintă experienţa
deosebită privind plăcile cu stabilitate angulară
multidirecţională în fracturile radiusului distal şi
humerusului proximal.
Monografia continuă cu alte capitole dedicate fixatoarelor interne, realizate de
Dr. Lucian Stratan (Martinica, Franţa) şi Dr. Silviu Hopulele (Cluj-Napoca).
Cartea se încheie cu două articole ale colectivului de la Iaşi (P. Sârbu şi colab.)
care susţin avantajele implantelor LISS sau LCP în fracturile femurului distal şi tibiei
proximale.
Ca şi la celelalte apariţii editoriale, Paul Sârbu ataşează volumului un DVD
educaţional cu tehnici operatorii şi soft de evaluare al cunoştinţelor acumulate.
Aşa cum remarca Acad. Nicolae Gorun : „Dr. Paul-Dan Sârbu crede şi aduce în
prezent viitorul medicinii şi educaţiei medicale, bazate incontestabil şi inevitabil pe
reconstrucţii 3D, fotogrametrie, perfecţiune chirurgicală bazată pe asistarea
computerizată şi sisteme de navigaţie, manuale video si telemedicină”.
Volumul are o condiţie grafică deosebită ceea ce asigură o lectură agreabilă.
Apariţia acestei cărţi reprezintă un eveniment editorial deosebit, extrem de util
studenţilor, specialiştilor şi rezidenţilor de ortopedie.
E. Târcoveanu
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