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ROLUL MANOMETRIEI ESOFAGIENE ÎN PATOLOGIA ŞI
CHIRURGIA JONCŢIUNII ESO-GASTRICE
S. Constantinoiu, Rodica Bîrlă, P. Hoară
Clinica de Chirurgie Generală şi Esofagiană, Spitalul Clinic “Sf. Maria”
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucuresti
Explorarea motilităţii esofagiene se poate realiza prin: manometria clasică sau
standard, manometria ambulatorie pe 24 h, manometria de rezoluţie înaltă şi
manometria cu impedanţă.
MANOMETRIA CLASICĂ
Manometria esofagiană este o metodă larg folosită pentru a examina funcţia
motorie a esofagului şi sfincterele acestuia. Metoda este indicată ori de câte ori
simptomatologia pacientului (disfagie, odinofagie, durere precordială de cauză noncardiacă) ridică suspiciunea unei tulburări a motilităţii esofagiene iar tranzitul baritat
sau endoscopia nu evidenţiază modificări structurale. Manometria esofagiana este în
special utilă pentru a confirma diagnosticul tulburărilor primare de motilitate esofagiană
de tipul acalaziei, spasmului difuz esofagian, esofagului “spărgător de nuci”(nutcracker
oesophagus). De asemenea, această explorare poate evidenţia tulburările secundare de
motilitate, ce apar în afecţiuni sistemice, cum ar fi sclerodermia, dermatomiozita,
polimiozita sau bolile de ţesut conjunctiv. La pacienţii cu boală de reflux, manometria
poate identifica un sfincter esofagian inferior incompetent şi poate evalua peristaltica
esofagiană şi amplitudinea contracţiilor. Manometria esofagiană este o investigaţie utilă
în evaluarea preoperatorie a pacienţilor candidaţi pentru chirurgia antireflux precum şi
în urmărirea postoperatorie.
Manometria se poate efectua folosind catetere cu perfuzie cu lichid şi orificii
laterale, conectate la transductori externi sau catetere ce conţin transductori electronici.
Cateterul este alcătuit dintr-un şir de 5 transductori electronici sau 5 sau mai multe
tuburi cu perfuzie cu apă. Transductorii sau orificiile laterale sunt situate la 5 cm
distanţă unul de altul şi orientate radiar la 72 grade unul de celălalt pe circumferinţa
cateterului. Un cateter mai special este cel cu 4 orificii laterale situate la acelaşi nivel, la
90 grade unul de celălalt, foarte util în măsurarea vectorului volum al sfincterului
esofagian inferior (SEI) şi alte 4 orificii la 5 cm unul de celălalt pentru evaluarea
motilităţii.
Se introduce cateterul în stomac, este înregistrată presiunea medie intragastrică,
apoi cateterul se retrage în paşi de câte 0,5 cm. Iniţial presiunea creşte când orificiile
ajung în dreptul sfincterului inferior apoi presiunea scade brusc până la nivelul celei
negative esofagiene. De asemenea, se măsoară presiunea medie la nivel esofagian, se
determină punctul de inversiune respiratorie şi anume poziţia hiatusului diafragmatic,
acesta fiind identificat în locul unde undele cu presiune pozitivă în inspir au fost
înlocuite de unde negative în inspir datorită presiunii intratoracice negative. Valorile
măsurătorilor la nivelul SEI sunt raportate la punctul de inversiune respiratorie. Profilul
SEI este determinat folosind cele 4 orificii situate radiar iar motilitatea esofagiană,
folosind întregul cateter.

137

Editorial

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341]

Se studiază amplitudinea, lungimea şi propagarea undelor peristaltice esofagiene
şi cele trei măsurători ce dau competenţa SEI, respectiv lungimea totală, lungimea
porţiunii intraabdominale şi presiunea medie a SEI.
Incompetenţa SEI se poate datora unei presiuni inadecvate, unei lungimi totale
sau a segmentului intraabdominal insuficiente. Se consideră un SEI incompetent dacă
lungimea totală este mai mica sau egală cu 2 cm, lungimea segmentului intraabdominal
este mai mică sau egală cu 1 cm sau presiunea medie este mai mică de 6 mmHg.
Comparativ cu voluntarii sănătoşi, aceste valori se află sub percentila 2,5. S-a arătat că
rezistenţa sfincterului la refluxul gastroesofagian este determinata de efectul integrat al
presiunilor exercitate radiar pe întreaga lungime a sfincterului, rezultand o imagine
tridimensională computerizată a presiunilor în sfincter. Calcularea volumului acestei
imagini reflectă rezistenţa sfincterului şi se numeşte vectorul volum al presiunii
sfincterului. Vectorul volum al SEI este semnificativ mai mic la pacienţii cu expunere
esofagiană crescută la acid şi volumul scade cu creşterea severităţii afectării mucoasei.
MANOMETRIA AMBULATORIE PE 24 H
Apariţia transductorilor electronici miniaturizaţi, a aparatelor de stocat date
portabile au făcut posibilă monitorizarea ambulatorie a motilităţii esofagiene pe 24 ore
şi s-a putut evalua motilitatea esofagului în diverse ipostaze fiziologice (ex. alimentaţie,
somn). Aceasta a determinat o îmbunătaţire a diagnosticului la pacienţii cu tulburări
primare de motilitate şi a permis o mai bună corelare a contracţiilor terţiare cu
amplitudine înaltă cu durerile precordiale de cauză non-cardiacă [1,2].
MANOMETRIA DE REZOLUŢIE ÎNALTĂ
Se efectuează cu un cateter cu 36 transductori electronici. Avantajele acestei
investigaţii sunt că se efectuează mult mai rapid, cateterul acoperind mai bine întregul
corp esofagian şi sfincterul esofagian inferior, nefiind nevoie să fie mobilizat de-a
lungul esofagului. De asemenea rezultatele sunt mai precise, mai mulţi pacienţi fiind
diagnosticaţi cu hipomotilitatea sfincterului esofagian inferior sau cu tulburări spastice
ale corpului esofagian [3].
MANOMETRIA DE REZOLUŢIE ÎNALTĂ COMBINATĂ CU
IMPEDANŢA
Este cea mai modernă metodă de investigat motilitatea esofagiană, deocamdată
folosită doar în studii clinice, ce combină beneficiile manometriei de rezoluţie înaltă cu
impedanţa, aceasta din urmă evidenţiind pasajul (normal sau anormal) bolului alimentar
prin esofag.
În domeniul chirurgiei esofagului şi a joncţiunii eso-gastrice, manometria este
folosită în multe scopuri, iar noile achiziţii tehnologice vor lărgi sfera utilizărilor ei.
În acalazie, manometria este investigaţia care stabileşte diagnosticul de
certitudine, oferind informaţii utile privind presiunea medie a sfincterului esofagian
inferior (Fig.1) şi mai ales lungimea lui. Mai nou, se recomandă clasificarea pacienţilor
cu acalazie în funcţie de datele obtinute prin manometrie cu rezoluţie înaltă [4,5]. Ea
poate fi folosită apoi intraoperator, fiind de ajutor în a determina lungimea optimă a
miotomiei pe versantul esofagian şi cel gastric [6,7]. În urmărirea postterapeutică a
pacienţilor, fie că aceştia au beneficiat de tratament chirurgical sau endoscopic (dilataţie
cu balon), manometria este de asemenea o investigaţie utilă (Fig.2).
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Recent, s-a demonstrat că printre factorii de predicţie a eşecului tratamentului
dilatator endoscopic, se regăseşte şi o presiune a sfincterului esofagian inferior de peste
10 mmHg la trei luni după şedinţa de dilataţii [8]. Un alt studiu pe pacienţi operaţi, care
a împărţit acalazia din punct de vedere manometric (utilizând manometria de rezoluţie
înaltă) în 3 tipuri, a sugerat că includerea pacientului într-unul din grupuri poate da o
predicţie privind raspunsul la tratament [9]. De asemenea, în cazul miotomiei
incomplete, manometria este utilă în evaluarea pacienţilor înaintea reintervenţiei.

Fig. 1 Vectorul volum al presiunii SEI la un pacient cu acalazie (preoperator)

Fig. 2 Vectorul volum al presiunii SEI la acelaşi pacient (postoperator)

În boala de reflux, manometria este utilizată în evaluarea competenţei
sfincterului esofagian inferior, reprezentând rezistenţa în faţa refluxului, precum şi în
evaluarea motilităţii esofagiene, aceasta contribuind la clearance-ul refluxului.
Incompetenţa SEI se poate datora unei presiuni inadecvate, unei lungimi totale sau a
segmentului intraabdominal insuficiente. Probabilitatea expunerii esofagiene la sucul
gastric este de 69-76% dacă una din componentele sfincterului este anormală, 65-88%
dacă două componente sunt anormale şi 92% dacă toate trei sunt anormale [10].
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Manometria esofagiană se foloseste şi pentru stabilirea cu exactitate a poziţiei
SEI, acest lucru fiind indispensabil pentru plasarea cateterului de pH-metrie pe 24h
(testul telemetriei Tom DeMeester). Cateterul pentru pH-metrie esofagiană se plasează
la 5 cm deasupra limitei superioare a SEI. S-au facut studii privind utilitatea folosirii
datelor de motilitate esofagiană în alegerea procedeului chirurgical, respectiv a tipului
de fundoplicatură (Toupet, Nissen), dar nu s-a găsit o corelaţie între lipsa de peristaltică
a esofagului şi apariţia postoperator a disfagiei [11]. Totuşi, manometria este utilă în
urmărirea postoperatorie a presiunii la nivelul SEI [12,13].
În chirurgia bariatrică, este recomandată manometria în evaluarea preoperatorie
a pacienţilor deoarece alterări ale competenţei SEI sau ale motilităţii esofagiene pot
compromite rezultatul unei operaţii. Astfel, la pacienţii cu hipomotilitate esofagiană
preoperatorie, o operaţie de tip gastric banding poate determina accentuarea
simptomatologiei de reflux prin creşterea presiunii intragastrice, iar la cei cu SEI
incompetent, operaţia sleeve gastrectomy, prin modificarea unghiului Hiss reduce şi mai
mult din mecanismele antireflux de la nivelul cardiei [14,15].
CONCLUZII
Manometria esofagiană este o investigaţie foarte utilă în chirurgia esofagiană şi
a joncţiunii eso-gastrice, iar noile achiziţii tehnologice vor extinde sfera indicaţiilor.
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THE MOLECULAR PROFILE OF BREAST CANCER: FROM GENES TO HISTOLOGICAL
FEATURES (Abstract): During the last decade, one of the main directions in the breast cancer research
was oriented to the genetic profile, focusing on a deeper understanding of the molecular background that
sustains the biological features (such as histological grade and metastasis potential) as well as on a better
identification of some specific patterns, correlated with prognosis and therapeutic responses. The
definition of new subtypes, in accordance with the genetic expression confirms, at the molecular level, the
already existing concept of clinical and histological heterogeneity for the breast cancer. Despite a large
number of papers dedicated to this subject, there are still unclear issues in the characterization of the
molecular subtypes and, most probably, the number of subtypes known today is not the final one. This
review, based on the information available in the publication mainstream, aims to offer a synthesis of the
most recent concepts implemented in the breast carcinoma diagnosis. The text highlights the following
topics: (i) the histological structure of the normal mammary gland, compulsory for the implementation of
the new taxonomy and the hypothesis regarding the origin of breast cancer; (ii) the role of Stanford group
in defining the genetic signature of breast cancer; (iii) the development and characteristics of the genetic
tests available for breast cancer investigation; (iv) the usage of immunohistochemistry, as an alternative
solution for genetic tests; (v) the molecular subtypes in correlation with immunohistochemical markers
and histological features.
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Cancerul mamar (CM) este principala cauză de mortalitate la sexul feminin,
fiind raportate, anual, peste 500000 de decese [1]. În ultimul deceniu, în abordarea
diagnostică şi terapeutică a CM au intervenit modificări majore, ca rezultat al
aprofundării mecanismului patogenic la nivel genic. Astfel, CM este considerat în
prezent un ansamblu de boli heterogene, individualizate prin diferenţe la nivel
molecular, histopatologic şi clinic, datorate în principal punctului iniţial de origine,
reprezentat de diferite linii celulare şi/sau de celule stem existente în teritoriul glandei
mamare [2].
Factorii clinici, histopatologici şi moleculari larg acceptaţi ca având valoare de
factori de prognostic includ: vârsta, gradul tumoral, mărimea tumorii, statusul
limfoganglionilor, prezenţa metastazelor, tipul histologic, expresia receptorilor
hormonali (receptorul estrogenic (RE) şi receptorul progesteronic (RP)), expresia
receptorului 2 al factorului de creştere epidermic (eng. Epidermal Growth Factor
Receptor – EGFR/HER2/neu), invazia peritumorală vasculară [2].
*
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Clasificarea CM în raport de statusul receptorilor hormonali în două clase
majore (tumori pozitive şi, respectiv, negative) a avut un rol crucial în managementul
terapeutic al pacientelor, prin terapia endocrină care a prelungit semnificativ
supravieţuirea fără reluare de evoluţie şi supravieţuirea totală. Totuşi, un procent
important din cazurile cu receptori hormonali pozitivi nu răspund la tratamentul
endocrin chiar din momentul iniţierii acestuia (rezistenţa intrinsecă), sau dezvoltă
rezistenţă în timp (rezistenţa dobândită). Cazurile care nu se încadrează în tiparul de
răspuns terapeutic aşteptat au condus, inevitabil, spre necesitatea identificării şi validării
unor alţi markeri prognostici şi predictivi, care pot facilita o abordare individualizată a
tratamentului. Consecutiv, direcţiile de cercetare au fost orientate spre studierea
expresiei genice corespunzătoare CM, profilul genic demonstrat stând la baza
propunerii de introducere a unei clasificări moleculare [2], cu relevanţă directă pentru
stabilirea prognosticului şi alegerea tratamentului.
Această prezentare urmăreşte să faciliteze accesul cititorului la noile teorii şi
concepte referitoare la CM, obligatorii pentru monitorizarea clinică şi terapeutică a
cazurilor.
1. PROFILUL CELULAR ŞI MOLECULAR AL GLANDEI MAMARE
NORMALE
Un scurt rapel asupra histoarhitectoniei glandei mamare, cu detaliere a
caracteristicilor moleculare ale celulelor constituente, este absolut necesar pentru
înţelegerea terminologiei utilizate în clasificarea moleculară a CM şi a ipotezelor legate
de linia celulară de origine în carcinogeneză. În acest context, este important să
subliniem că raportarea la originea subtipurilor moleculare se face în raport de
diferenţierea liniilor celulare [3,4], fenotipul unui subtip molecular reflectând fenotipul
celulei de origine [5].
Glanda mamară are o histoarhitectonie de tip tubulo-alveolar compus, fiind
formată din lobi separaţi de ţesut conjunctiv dens şi ţesut adipos. În fiecare lob,
componenta secretorie alveolară se continuă cu un sistem de ducte intralobulare care,
prin confluare, formează ductele interlobulare şi, respectiv, canalele galactofore, cu
deschidere proprie, printr-un sinus lactifer, la nivelul mamelonului.
Alveolele (elementele secretorii) şi ductele sunt structuri tubulare tapetate de un
epiteliu bistratificat: stratul intern, continuu, format din celule epiteliale care delimitează
lumenul (denumite şi celule luminale) şi stratul extern, uneori discontinuu, format din
celule mioepiteliale în contact cu membrana bazală (denumite şi celule bazale). Această
organizare este menţinută prin caracterul polarizat al celulelor luminale, prin joncţiunile
inter-celulare şi cele stabilite cu membrana bazală, precum şi prin participarea
micromediului extern, care intervine prin dezvoltarea de forţe mecanice şi transmiterea
de semnale celulare [6]. Sub raportul markerilor moleculari, celulele epiteliale luminale
exprimă citokeratine (CK) tip 8, 18 şi 19, iar celule mioepiteliale exprimă CK de tip 5/6,
14 şi 17. Diferenţierea prin citokeratine nu este însă absolut general valabilă, existând
posibilitatea ca celulele luminale să prezinte citokeratine considerate caracteristice
pentru celulele mioepiteliale, alături de alţi markeri specifici ca vimentina, actina
muşchiului neted, TP63, CD10 şi proteina S-100 [7].
În a doua jumătate a ciclului ovarian, sub influenţa progesteronului, în ductulii
terminali celulele epiteliale proliferează, apare o activitate secretorie incipientă şi,
consecutiv, lumenele se lărgesc; în ţesutul conjunctiv intralobular se acumulează fluid şi
glicozaminoglicani, determinând o uşoară mărire în volum.
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Procesul poate fi amplificat în cazul fertilizării sau se revine la structura iniţială,
în absenţa fertilizării şi a prăbuşirii nivelelor de progesteron.
În sarcină şi lactaţie, glanda mamară îşi modifică semnificativ dimensiunile
datorită dezvoltării alveolelor, ca un proces de înmugurire din capetele terminale ale
ductelor terminale, lobulii crescând şi ţesutul adipos dintre lobuli diminuând, în
încercarea de a compensa mărirea lobulilor.
Existenţa celulelor stem la nivelul glandei mamare a fost demonstrată prin studii
experimentale umane şi murine. Capacitatea de a iniţia noi linii celulare (epiteliale
luminale şi mioepiteliale) poate explica variaţiile histoarhitectonice şi histofiziologice
ale glandei mamare în raport cu vârsta. Deşi incomplet definit, profilul
imunohistochimic pentru celulele stem mamare include citokeratine 19/14, EpCAM,
CD49f şi SSSEA-4 [8].
Cu referire strictă la carcinogeneza mamară, a fost formulă ipoteza conform
căreia rolul de promotor revine unei populaţii de celule tumorale cu caracteristici de
celule stem, numite „celule stem canceroase” [9,10]. Fiecare dintre cele cinci subtipuri
moleculare de CM (luminal A, luminal B, HER2, bazal-like, normal-like) poate avea la
origine celule stem/precursoare diferite [11], care reflectă diferite stadii de diferenţiere a
celulelor epiteliale mamare, explicând astfel heterogenitatea morfologică şi moleculară
a CM [12-16].
2. SEMNĂTURA GENETICĂ A CANCERULUI MAMAR – ROLUL
GRUPULUI STANFORD
În ansamblul cercetărilor asupra expresiei genice a CM, anul 2000 reprezintă
momentul de referinţă prin rezultatele grupului de la Stanford, condus de Perou [17].
Folosind teste genetice pentru analiza ADN-ului complementar (ADNc) corespunzător
unui număr de 8102 gene umane, în 65 de fragmente tisulare provenind de la 42 de
paciente diagnosticate cu CS, autorii au demonstrat că diversitatea fenotipică a
tumorilor de sân este asociată, în corespondenţă directă, cu o diversitate a expresiei
genice. Din cele 8102 gene a fost selectat un subset de 456 gene care reflectă
proprietăţile tumorale intrinseci, acesta fiind denumit subsetul de gene „intrinseci”.
Modelul expresiei genice a condus spre definirea a două subgrupe principale, în
separarea cărora un rol major, de factor discriminant, a revenit RE. Identificarea unui
profilul genic diferit pentru subgrupa RE pozitivă (RE+) şi subgrupa RE negativă (RE–)
accentuează ideea conform căreia CM RE+ şi CM RE– sunt două entităţi patologice
diferite, chiar dacă trăsăturile histopatologice sunt identice [6,18]. Autorii au propus
introducerea a 4 subtipuri moleculare diferite: RE+ subtip luminal, RE– subtip Erb-B2
pozitiv, RE– subtip bazal-like, RE– subtip neclasificabil (normal-like). Ulterior,
utilizând instrumente bioinformatice complexe de tip grupare ierarhică, autorii au
diferenţiat subtipurile luminal A şi luminal B [5]. Extrem de important, expresia
subtipurilor genice este concordantă între tumorile primare şi leziunile ulterioare
metastatice apărute ani mai tarziu [19].
Aceste 5 subtipuri moleculare au fost confirmate în seturi de date independente,
care au demonstrat că profilul molecular poate fi corelat cu evenimentele şi trăsăturile
biologice specifice carcinogenezei, şi anume: potenţialul metastatic [20-22] sau gradul
histologic [23], şi poate identifica expresiile favorabile sau nefavorabile asociate
prognosticului [20-23] şi răspunsului la terapie [24].
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Concret, subtipurile sunt asociate cu diferenţe în rezultatul clinic apărut, apreciat
ca supravieţuire fără evenimente recurente (eng. Recurrence-Free Survival – RFS) şi
supravieţuirea generală (eng. Overall Survival – OS): subtipul luminal A are perioada
cea mai mare de supravietuire, subtipurile basal-like şi HER2+ au perioada cea mai
scurtă, iar subtipul luminal B are o perioadă intermediară de supravieţuire.
3.
TESTE
GENETICE
PENTRU
CANCERULUI
MAMAR:
CONCEPERE, CARACTERISTICI
MammaPrint (70-gene assay) şi Oncotype DX (21-gene RS assay) sunt în
prezent cele mai utilizate teste de stabilire a profilului genic, în Europa şi în SUA.
3.1. MammaPrint - The 70-Gene Assay (Testul celor 70 gene)
MammaPrint a fost primul test care a primit, în SUA, aprobarea Food şi Drug
Administration (FDA), fiind încadrat în Clasificarea FDA a testelor noi de diagnostic,
ca test prognostic pentru femeile sub 60 de ani cu CM RE+ sau RE–, fără afectare
limfoganglionară. MammaPrint, conceput în cadrul Netherlands Cancer Institute,
include 70 de gene. Profilul genic identificat, inclus într-o analiză multivariată, are
valoare de predictor independent puternic pentru supravieţuirea liberă de boală la
distanţă (eng. distant disease-free survival – DDFS) şi supravieţuirea generală, fiind
aplicat şi pentru aprecierea beneficiului chimioterapiei în asociere cu terapia hormonală
[25,26]. Testul este validat prin studii realizate în parteneriat, cu implicarea
Translational Breast International Group (TRANSBIG) şi a numeroase centre de
cercetare europene [27,28]. Testul utilizează ARNm proaspăt, necesitând mostre
congelate de ţesut tumoral proaspăt sau ţesuturi păstrate în soluţii care asigură
conservarea ARN-ului – fapt care determină o serie de probleme tehnice, limitând
introducerea lui pe scală largă.
3.2. The 76-Gene Assay (Testul celor 76 gene)
Un alt test genetic include un număr de 76 de gene (60 de gene pentru pacienţii
cu tumori RE+ şi 16 gene pentru pacienţii cu tumori RE–), referate drept “semnătură
genică” [22]. Aplicarea testului a indicat o sensibilitate de 93% şi o specificitate de
48% în predicţia dezvoltării metastazelor, la 5 ani. Conform rezultatelor raportate,
profilul determinat prin investigaţia celor 76 de gene poate fi considerat un factor de
prognostic puternic pentru CM instalat atât în premenopauză, cât şi în postmenopauză,
şi pentru tumorile mici (1-2 cm) [29]. Limite ale testului sunt însă acceptate pentru
tumorile RE–, numărul analizat fiind prea mic pentru rezultate valide. Testul necesită
de asemenea extracte ARNm proaspete sau congelate, similar cu MammaPrint.
3.3. The HOXB13:IL17BR Assay (Testul HOXB13:IL17BR)
Conceput la Massachusetts General Hospital [30], testul HOXB13:IL17BR,
rezultat din raportul expresiei a două gene, anume gena homeobox HOXB13 şi
receptorul IL 17B (IL17BR), are valoare predictivă pentru supravieţuirea liberă de
boală (DFS). Genele HOX controlează morfogeneza şi, de asemenea, au rol în
menţinerea specificităţii ţesutului [31] HOXB13 poate interacţiona cu receptorul RE şi,
consecutiv, superexpresia sa poate contribui la rezistenţa la tamoxifen. Rolul IL17BR
în CM este mai puţin clar stabilit, dar gena IL17BR, localizată pe 3p21, este frecvent
pierdută. O explicaţie pentru corelaţia între IL17BR şi prognostic este că expresia
scăzută a genei se corelează cu pierderea genelor supresoare tumorale localizate pe crs.
3p21. Valoarea prognostică a raportului HOXB13:IL17BR a fost validată în mai multe
trialuri clinice [32,33]. Testul HOXB13:IL17BR (H/I) utilizează fragmente tisulare
fixate în formol şi incluse la parafină, fiind comercial disponibil în SUA.
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3.4. Oncotype DX - The 21-Gene RT-PCR Assay (Testul celor 21 gene)
Deşi profilele genice obţinute prin testele ADN (de exemplu The 70-gene assay)
au valoare prognostică, aplicabilitatea lor în practica curentă este mult limitată deoarece
tehnica necesită ţesut proaspăt congelat. Pentru a depăşi aceste impedimente, a fost
dezvoltat Oncotype DX (The 21-Gene RT-PCR Assay), bazat pe o metodă RT-PCR
care permite cuantificarea expresiei genice în secţiuni de ţesut tumoral fixat, inclus în
parafină [34]. Utilizarea acestei metode a condus la selectarea unui panel format din 5
gene de referinţă (ACTB – beta-actina, GAPDH, RPLPO, GUS, TFRC) şi 16 gene în
relaţie tranformarea malignă (gene de proliferare: Ki-67, STK15, survivină, CCNB1 ciclină B1, MYBL2; gene de inavzie: MMP11 – stromolisină 3, CTSL2 – catepsină L2;
gene HER2: GRB7, HER2; gene pentru estrogen: RE, RP, BCL2, SCUBE2; alte gene:
GSTM1, CD68, BAG1) [35-37]. Aceste gene, introduse într-un algoritm, au permis
calcularea unui scor de recurenţă (eng. The 21-recurrence score) aplicabil pentru
fiecare caz în parte. Rezultatele aplicării testului au indicat absenţa beneficiilor
terapeutice post-chimioterapie adjuvantă numai în cazul pacienţii pentru care Oncotype
DX a apreciat risc minim de recidivă, 94,95% din pacienţii cu CM RE+, cu sau fără
implicare limfoganglionară având răspuns pozitiv la chimioterapie [38,39] Testul şi
algoritmul au fost validate printr-un trial multicentric [35] şi patru studii publice [40].
Totuşi, un inconvenient major în aprecierea calităţii acestui test este datorat faptului că
nu a fost realizată o comparaţie între prognosticul de recurenţă apreciat prin profilul
genetic şi prognosticul de recurenţă apreciat prin metode conveţionale, în cadrul
aceleiaşi populaţii.
Oncotype DX a fost introdus în practica clinică fără a necesita aprobarea FDA,
iar utilizarea lui extrem de largă este explicată în principal prin faptul că poate fi
practicat pe material biologic arhivat (ţesut prelevat, fixat în formol şi inclus în
parafină). Testul a fost inclus în 2007 în ghidul de markeri tumorali al American
Society of Clinical Oncology (ASCO), ca element de referinţă pentru predicţia riscului
de recurenţă şi indicator pentru chimioterapie la pacientele cu CM RE+, fără afectare
limfoganglionară, tratate anterior cu terapie adjuvantă. Punctele slabe ale acestui test
rezultă din limitarea la grupul de paciente RE+ şi din lipsa datelor certe asupra grupului
cu risc intermediar.
3.5. Testele genetice – între beneficiile şi limitele rezultatelor
Compararea potenţialului prognostic al testelor genice [41] a relevat rate ridicate
de concordanţă (cu excepţia HOXB13:IL17BR), deşi nu există o suprapunere a
panelelor genice specifice fiecărui test. Acest fapt sugerează că toate testele genice
identifică caracteristici biologice comune care sunt predictive pentru evoluţia
pacienţilor.
Aplicarea testelor de analiză genică a confirmat conceptul de heterogenicitate
moleculară în CM. Deşi numărul de studii dedicate cercetării aprofundate a profilului
molecular al CM este în creştere, literatura de specialitate semnalează însă existenţa a
multiple probleme, încă nerezolvate, referitoare la subtipurile moleculare. Cel mai
probabil, numărul de subtipuri / clase moleculare incluse în clasificare nu este definitiv
[6]. Existenţa diferenţelor în tentativele de definire certă a subtipurilor moleculare poate
fi explicată prin faptul că în procesarea datelor obţinute prin investigaţia genetică se
utilizerază metodele statistice bazate, cel mai frecvent, pe grupări ierarhice
nesupravegheate, care subclasifică tumorile în funcţie de o serie de profiluri de expresie
similare [42].
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Chiar dacă scopul principal al metodei este descoperirea unor noi clase
moleculare, se înregistrează limite inerente – în principal datorită faptului că grupurile
de eşantioane nu sunt stabilite absolut aleatoriu, ci există un grad de subiectivitate care
porneşte de la utilizarea datelor patologice şi clinice.
Cu toate că în seriile de CM analizate cele 3 clase majore – subtipul luminal,
subtipul HER+ şi subtipul bazal – sunt întotdeauna identificate, gradul de variabilitate
legat de numărul de cazuri şi de gene studiate face ca până la 20% din tumorile bazale
să poată fi atribuite clasei luminale [43].
De asemenea, este recunoscut faptul că există foarte puţine date asupra
reproductibilităţii biologice a testelor genice, potenţialului de contaminare al tumorilor
mici invazive prin ţesutul mamar normal, modului în care o biopsie practicată anterior
poate modifica expresia genică, sau asupra utilităţii testelor în CM în stadii avansate,
inclusiv metastatice [44].
Toate aceste probleme constituie potenţiale direcţii de cercetare şi, în consecinţă,
pentru a putea introduce criterii de diferenţiere fiabile, sunt necesare serii mari de
grupuri de control analizate omogen, astfel încât să poată fi dezvoltată o metodă certă
de definire a unui subtip tumoral, inclusiv prin atribuirea unui eşantion individual
reprezentativ [6].
4. TEHNICA IMUNOHISTOCHIMICĂ ŞI MARKERII SUROGAT – O
POSIBILĂ SOLUŢIE ALTERNATIVĂ PENTRU TESTELE GENETICE
(ANALIZA GENICĂ)
Deşi există sisteme de microarray care includ numai genele „cheie”
(MammaPrint, Oncotype DX, PAM50) şi care permit studiul profilului genic, preţul
acestora împiedică – cel puţin momentan – generalizarea utilizării lor pentru
stadializarea clinică. Din acest motiv s-au căutat soluţii care să reproducă analiza
expresiei genice şi categoriile de clasificare.
Imunohistochimia oferă posibilitatea de identificare a unor caracteristici
moleculare tumorale care au valoarea de markeri alternativi, „surogat”, în
corespondenţă cu profilul genic. Pe de o parte, tehnica permite încadrarea în cele 5
subtipuri majore definite conform clasificării moleculare. Pe de altă parte însă, sunt
semnalate neconcordanţe în raport de tiparul strict al clasificării – de exemplu prin
existenţa tumorile HER2+ care sunt RE+ [19], sau a unor subtipuri luminal B şi luminal
C care sunt sunt ER– [6] .
Aceste constatări, datorate nivelului înalt de heterogenitate al CM, unamin
recunoscut, determină o limitare intrinsecă şi specifică în utilizarea tehnicii
imunohistochimice [2].
Markerii imunohistochimici „surogat” nu permit deocamdată o clasificare
perfect suprapusă peste clasificarea bazată pe semnătura genetică, poate şi datorită
faptului că aceasta din urmă nu este complet structurată (în baza limitelor prezentate
anterior), absenţei consensului în interpretarea fiecărui subtip molecular şi variaţiilor de
metodologie imunohistochimică între laboratoare.
Cu toate acestea, definirea subtipurilor moleculare şi corelaţiile existente cu
markerii imunohistochimici operaţionali deschid perspectivele pentru o predicţie a
prognosticului şi o decizie de tratament individualizat, la momentul diagnosticului
primar.
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5.
SUBTIPURI
ÎN
CLASIFICAREA
MOLECULARĂ:
CARACTERIZARE, CORELAŢII CU MARKERII IMUNOHISTOCHIMICI ŞI
CLASIFICAREA HISTOLOGICĂ
Subtipurile de CM, introduse prin clasificarea moleculară, diferă de entităţile
definite clasic [45,46] pe baza caracteristicilor arhitecturale, patologice, precum şi a
profilului imunohistochimic.
5.1. Tumorile RE pozitive
Subtipul RE+ menţine expresia unor gene tipice celulelor epiteliale luminale,
anume genele pentru citokeratine cu greutate moleculară mică (8/18) [5,11,47-49], şi
genele legate de activarea/supraexpresia ER [6]. Cu referire strictă la CM ereditar, sunt
prezente mutaţii ale genei BRCA2 [6].
În această clasă au fost încadrate iniţial două subtipuri diferite, denumite subtip
luminal A şi subtip luminal B, iar recent a fost identificat un al treilea
subtip – luminal C.
Sub raportul originii, subtipul de cancer luminal este asociat celulelor luminale.
Studiile axate pe implicarea celulelor stem mamare şi a etapelor de diferenţiere a
acestora în carcinogeneză oferă însă informaţii suplimentare. Mai precis, subtipul
luminal A apare ca urmare a unei anomalii genetice produse într-un precursor bine
diferenţiat [13,14] sau la nivelul unei celule luminale bine diferenţiate, RE+ [15]. Pentru
subtipul luminal B există mai multe ipoteze. Acesta se dezvoltă fie pornind de la un
precursor RE+ mai primitiv, ceea ce explică expresia mai redusă a RE şi prognosticul
mai rezervat, comparativ cu subtipul luminal A [15], fie dintr-o celulă stem RE– sau
celule progenitor programate [50].
Subtipul luminal A
CM subtip luminal A are un nivel foarte înalt de expresie a genelor RE activate
şi a genelor asociate estrogenului (ESR1, GATA3, NAT1, FOXA1) şi un nivel scăzut
de expresie a genelor implicate în proliferare [2]. Prin studii de hibridizare genomică
comparativă (eng. Comparative Genomic Hybridisation - CGH), s-a demonstrat că este
corelat cu o instabilitate genomică scăzută, prezentând o amplificare redusă a genelor
definite [50,51].
Spre deosebire de subtipul luminal B, nu exprimă HER2/neu şi este caracterizat
prin grad histologic scăzut, rată de proliferare redusă şi prognostic bun, fiind considerat
un tip de CM mai puţin agresiv [11].
Profilul imunohistochimic al acestui subtip este RE+/RP+/Her2–.
Subtipul luminal B
CM subtip luminal B exprimă suplimentar o serie de gene legate de proliferare şi
de ciclul celular [2]. Prima secvenţă a mecanismului patogenic constă în modificare
genetică prin amplificare la nivelul 8p11-p12, 8q21-q24 sau 20q13, urmată de
proliferare şi diferenţiere [52]. Pe măsura creşterii potenţialului de proliferare, celulele
acumulează noi amplificări, precum şi pierderea heterozigozităţii (eng. Loss of
Heterozigozity – LOH) în regiunile 1p şi 16q. Consecutiv, subtipul luminal B este
corelat cu instabilitate genomică crescută [52].
Acest subtip prezintă grad histologic înalt, rată de proliferare înaltă şi un
prognostic semnificativ mai rezervat decât tumorile luminale tip A [5,11,47-49,53].
Subtipul luminal B este Her2/neu+ şi deţine, surprinzător, câteva caracteristici de
expresie similare tumorilor RE– (de exemplu creşterea frecvenţei mutaţiilor TP53) [2].
Profilul imunohistochimic al acestui subtip este RE+/RP+/Her2+.
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Subtipul luminal A versus subtipul luminal B
Prin raportare la clasificarea histologică a CM, subtipul luminal (A şi B) are
corespondenţă în majoritatea carcinoamelor ductale infiltrative bine diferenţiate (grad
1), uneori şi forme moderat diferenţiate (grad 2) şi nediferenţiate (grad 3) – care
exprimă RE şi/sau RP, precum şi în carcinoamele lobulare infiltrative, carcinoamele
tubulare, cribriforme, coloide. Deoarece carcinoamele ductale invazive incluse în
subtipul luminal A sunt extrem de diferite sub raportul gradului tumoral (de la 1 la 3), al
nivelului de expresie al receptorilor hormonali şi al ratei de proliferare, se consideră că
acest subtip molecular trebuie, în perspectivă, subclasificat [3].
Diferenţe între cele două subtipuri luminale sugerează că prognosticul în CM
RE+ nu este determinat numai de prezenţa RE, ci şi de alţi factori – de exemplu factorii
de proliferare (indexul Ki-67 este redus pentru subtipul A, crescut pentru subtipul B
[54], pierderea heterozigozităţii în poziţia RB1, frecventă în subtipul luminal B, extrem
de rară în subtipul A [55].
Subtipul luminal C
Noul subtip identificat, extrem de heterogen, are o evoluţie mai agresivă decât
subtipurile luminal A sau B [6].
5.2. Tumorile RE negative
Din punctul de vedere al originii, cele mai multe studii susţin, pentru subtipul
Her2 şi subtipul bazal-like, potenţialul de transformare malignă a unei celule stem
mamare RE– [13,14]. Există însă şi opinii diferite pentru subtipul bazal-like, care vor fi
prezentate ulterior, în conexiune cu discuţiile legate de caracterizarea (dificilă) a
acestuia.
Subtipul HER2 pozitiv
Tumorile HER2 sunt caracterizate printr-o serie de modificări genetice
complexe, care implică creşterea expresiei genelor localizate în aceeaşi regiune a
cromozomului 17q, anume gena pentru EGFR (ERBB2) şi proteina 7 de legare a
receptorului factorului de creştere (eng. Growth Factor Receptor Bound Protein 7 –
GRB7) [2]. Au fost identificate, suplimentar, mutaţii ale genei tumorale supresor TP53
şi pierderea (foarte rar) heterozigozităţii în poziţia RB1 [2]. Supraexpresia proteinei
HER2, ca rezultat al alterărilor în amplificarea ERBB2, este asociată cu grad histologic
înalt, expresie scăzută a RE şi RP, uneori expresie crescută a receptorului androgenic
(RA), şi prognostic negativ [56,57] prin metastare agresivă.
Profilul imunohistochimic al acestui subtip este RE–/RP–/Her2+.
Mecanismul patogenic prin care HER2 intervine în secvenţa carcinogenezei şi
metastazării este însă nedefinit. Acest subtip este în mod particular rezistent la terapia
endocrină, fapt care justifică tratamentul cu anticorp monoclonal recombinat,
Trastuzumab (Herceptin), care creşte semnificativ supravieţuirea [58].
Prin raportare la clasificarea histologică, CM HER2+ corespunde predominant
carcinomului ductal invaziv moderat diferenţiat (grad 2) şi nediferenţiat (grad 3) [59],
precum şi carcinoamelor mamare apocrine [60,61].
Controverse asupra apartenenţei exclusive la tumorile RE negative; posibile
subtipuri
Subtipul HER2+, clasificat iniţial în categoria tumoria RE–, nu este însă absolut
omogen. La această concluzie s-a ajuns datorită faptului că amplificarea genei HER2,
prezentă în peste 80% din CM HER2+, a fost decelată şi în 10-15% din cazurile de CM
RE+ [48,62-64].
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Consecutiv, imunohistochimic au fost separate două subgrupe HER2+, unele
RE–, altele RE+, subgrupe pentru care este deschisă investigarea asupra modului în care
HER2 poate determina comportamente clinice diferite [59]. Subgrupa HER2+/RE+ este
asociată subtipului luminal B, motiv pentru care s-a propus denumirea de subtip
„bazoluminal” [65].
De asemenea, în categoria altor posibile subtipuri moleculare a căror profil este
parţial suprapus peste cele existente, şi parţial diferit, se discută despre grupul tumorilor
moleculare „apocrine”. În baza potenţialului similar subtipului HER2, a prezenţei
genelor pentru RA, a secvenţei patogenice în care intervine activarea semnalizării RA şi
a caracteristicilor histologice de tip apocrin, studiile dedicate acestui grup pledează
pentru individualizarea sa, ca entitate distincă în cadrul clasificării moleculare [66,67].
Profilul imunohistochimic al acestui posibil subtip este RE–/RA+/Her2+.
Subtipul bazal-like
Subtipul bazal-like este denumit astfel datorită celulelor neoplazice care exprimă
în mod evident gene prezente în celulele bazale/mioepiteliale normale ale sânului [7,6874]. Acestea sunt: gene pentru citokeratine cu greutate moleculară înaltă (KRT5 –
citokeratina 5, KRT6 – citokeratina 6, KRT14 – citokeratina14, KRT17 – citokeratina
17), pentru calponina 1 (CNN1), caveolina 1 şi 2 (CAV1), laminină (LAMB1), Pcadherine, nestine, vimentină, fascină, CD44, EGFR [2,42,43,70,75-78]. Tumorile
bazal-like pot exprima însă şi caracteristicile genetice ale epiteliului luminal, inclusiv
citokeratinele 8/18 (dar la un nivel mai scăzut decât în subtipul luminal), şi KIT,
specific epiteliului luminal RE– [2,79]. Au fost identificate, asociat, amplificarea genică
a genei EGFR [49], aneusomie [80], modificări genomice (câştiguri în regiunile 12p13
şi 10p, pierderi în regiunile 4p şi 5q) [51,81], pierderea heterozigozităţii în poziţia RB1,
mutaţii tip TP53 (în peste 85% din cazuri) şi BRCA1 [82,83], precum şi expresia
crescută a genelor legate de proliferare [43,70]. Mutaţiile genei BRCA1 sunt dovezi
clare în favoarea unor caracteristici comune CM ereditar şi CM sporadic bazal-like
[3,84,85].
Carcinoamele basal-like au grad histologic înalt şi rată de proliferare înaltă. Prin
raportare la clasificarea histologică, CM bazal-like include carcinoamele ductale
invazive nediferenţiate (16-37% din total), cu grad 3 şi cu heterogenitate morfologică
importantă (tip tubular solid/medular atipic, sau având o importantă zonă acelulară
centrală), carcinoame medulare tipice, tumori având caracteristici medulare, carcinoame
metaplazice de tipul carcinosarcoamelor [43,70,76,82,86-91].
Acest subtip are un prognostic rezervat datorită comportamentului clinic agresiv,
cu supravieţuire fără evenimente recurente redusă şi supravieţuire generală mai scazută
decât orice alt subtip al CM. Probleme majore sunt legate de alegerea terapiei, deoarece
terapia endocrină şi/sau trastuzumabul sunt ineficiente datorită lipsei receptorilor RE,
RP şi HER2/neu.
Pentru subtipul bazal-like, profilul genic atât de complex face dificilă o
caracterizare IHC – având în vedere şi faptul că termenul generic „triplu negativ” se
referă exclusiv la RE, RP şi HER2 (RE–/RA–/Her2–), şi nu la expresia altor markeri
[43].
Un subtip bazal-like propus [70] este definit prin secvenţa markerilor moleculari
RE–/HER2–/EGFR+ şi/sau CK5/6+, comună pentru 15-25% din totalul CM.
Introducerea suplimentară în panel a altor citokeratine (de exemplu CK14), specifice
celulelor bazale, a condus la identificare mai precisă a cazurilor, cu rezultat în scăderea
procentului de tumori subtip bazal-like menţionat mai sus [75].
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Panelul IHC a fost recent completat prin alţi markeri mezenchimali şi
mioepiteliali (EGFR, CD10, p63, P-caderină şi caveolină), a căror asociere oferă
sensibilitate şi specificitate crescută în trasarea profilului molecular al subtipului bazallike [90].
Controverse asupra originii
În cercetările axate pe stabilirea originii subtipului bazal-like, profilul genic
identificat în celulele tumorale (prezentat anterior) a constituit un argument major
pentru a susţine asocierea cu celulele bazale mioepiteliale. Această asociere este însă
contestată printr-un studiu publicat în 2009 [92]. În baza rezultatelor obţinute, autorii
susţin că în subtipul bazal-like dezvoltat în context sporadic, precum şi pentru CM
ereditare (ambele entităţi patologice prezentând mutaţii ale genelor BRCA1) originea
este reprezentată de celule precursoare tip luminal, şi nu de celule bazale. Consecutiv, în
caracterizarea subtipului bazal-like – în conformitate cu criteriile clasificării moleculare
– apar o multitudine de probleme, de la stabilirea unui acord în terminologia deja
implementată la explicarea profilului genic şi molecular în contextul actual al datelor
asupra orginii. Cu referire strictă la terminologie, există opinii care susţin că această
(posibilă) origine diferită nu influenţează numele atribuit [93], şi opinii care consideră
că termenul bazal-like trebuie obligatoriu înlocuit [4,3,7,49].
Subtipul normal-like
Grupul neclasificabil, normal-like, definit iniţial după expresia asemănătoare
ţesutului mamar normal şi tumorilor benigne [5,17], este încă slab caracterizat [2,53,81],
iar unele studii contestă chiar existenţa sa [5,6,94]. Este posibil ca acest subtip să fie, în
realitate, datorat unui artefact de prelevare/eşantionare, prin contaminarea probei cu o
cantitate importantă de ţesut normal [48,95].
Alte subtipuri moleculare
Recent, aprofundarea investigării genice şi IHC a CM RE– a condus la
identificarea unor profile diferite de cele existente, ceea ce deschide perspectivele
completării clasificării moleculare. Conform fluxului principal de publicaţii, cercetările
sunt orientate asupra descifrării semnificaţiei biologice şi clinice a trei noi subtipuri
moleculare [2,6]: grupul „apocrin” (prezentat succint în cadrul subtipului Her2), grupul
„interferon” (caracterizat prin expresia înaltă a genelor reglate de interferon (STAT1)
[96] şi grupul „claudin-low”, desprins din categoria triplu-negativă, bazal-like
(caracterizat prin expresia scăzută sau absentă a markerilor de diferenţiere luminală,
prezenţa markerilor de tranziţie epitelio-mezenchimală, a genelor implicate în reglarea
răspunsului imun şi a unor trăsături similare celulelor stem tumorale) [93].
6. PERSPECTIVE
Cercetările asupra CM realizate în ultimul deceniu urmăresc implementarea
profilul expresiei genice ca şi standard de aur pentru evaluarea acestei patologii, translat
într-un sistem taxonomic ideal, cu impact benefic în practica diagnostică şi terapeutică
[6,95]. Până în momentul de faţă, însă, rezultatele sunt incomplet validate, existând
numeroase neconcordanţe care pot fi explicate inclusiv prin utilizarea de “gene
intrinseci“ diferite, prin reproductibilitatea limitată a metodologiei sau a prevalenţei
limitate a tipurilor histologice speciale. Consecutiv, se deschid direcţii de cercetare
pentru aprofundarea acestui subiect, o caracterizare moleculară precisă oferind
perspectiva unei abordări terapeutice individualizate.
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THE MOLECULAR CHARACTERISTICS OF THE TUMOUR AND THE PROGNOSIS OF
COLORECTAL CARCINOMA (ABSTRACT): Due to the high rate of incidence and the overall
mortality, colorectal cancer is one of the most important medical problems modern medicine has to deal
with. A lot of research has been done in order to understand the molecular basis of the carcinogenesis
process in colorectal adenocarcinoma and now the evolution of the colorectal cancer from normal
epithelial cell to cancer cell is one of the best understood models of carcinogenesis. In order to fully
understand this process one must have basic knowledge of the histology and the genetics of colorectal
adenocarcinoma. Also of great importance is the role that the immune system has to play in the
development and progression or regression of this type of cancer – from the basic immune response to the
presence of the neoplastic cells, to the immune response that is caused by central necrosis which can lead
to stimulation of tumour growth and finally to the immune response that is responsible for the
development of cancer in the presence of chronic inflammation. The reason why the biology of the
colorectal cancer is so important is that it can not only lead to finding new ways of treatment but mostly
because it can lead to a better staging system than the classical Dukes staging system, which in turn can
correct under-treatment or over-treatment of colorectal cancer lesions.
KEY WORDS: COLORECTAL CANCER, MUTATIONS, SPECIFIC IMMUNE RESPONSE, INNATE
IMMUNE RESPONSE, IMMUNE SURVEILLANCE
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INTRODUCTION
Colorectal cancer is one of the most well known cancers mainly in terms of the
genetic alterations which lead from a normal epithelial cell to a cancer cell. Despite
these recent advances, the Duke’s staging system (modified by Astler and Coller in
1954) and the TNM staging - based solely on the histological characteristics of the
tumour - are the only tools widely used in assessing the prognosis of a colorectal
neoplastic lesion and this has major implications in the therapeutic decisions made for
each patient.
A “top-down” strategy for gathering and integrating information about various
other factors that could influence the prognosis of the tumour should include the
assessment of the histological type of the tumour, followed by the analysis of the
tumour microenvironment and finally the molecular alterations responsible for the
development of the tumour.
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Such an analysis could lead to a better understanding of the factors that play a
role in determining a tumour’s outcome and it could complete the prognosis issued by
the TNM staging thus leading to a better patient management.
COLON CANCER HISTOLOGY
Macroscopy
The macroscopic aspect of colorectal cancer lesions varies from exofytic lesions
that develop into the lumen (which are moreover seen in the right colon) to ulcerated,
infiltrative lesions which develop into the wall of the colon and tend to become
circumferential (they are mostly seen in neoplastic lesions of the left colon – Fig. 1).
Most of the tumours are however a mixture of these macroscopic types [1].
Microscopy
According to the World Health Organization’s (WHO) recommendations in the
case of colonic neoplasia the term colon cancer is only used in those cases in which the
neoplasic proliferation invades the submucosa eroding muscularis mucosae. Therefore
lesions that have characteristics similar to those seen in colon cancer but are limited to
the mucosa should not be termed “adenocarcinoma in situ” but high grade intraepithelial neoplasia [2]. The main reason behind these recommendations is the
difference in the prognosis of those lesions compared to cancer.

Fig.1 Macroscopy of an extremely aggressive tumour located
in the descending colon of a 27 year old patient with significant
familial aggregation of colon cancer. The tumour was invading
the left ureter.
(image from Prof. St. O. Georgescu collection)

Cells that belong to adenocarcinomatous lesions of the colon are tall, mucus
secreting cells that can form glandular structures containing mucus and cellular debris,
depending on the degree of differentiation of the cells.
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The following types of adenocarcinomas can be described depending on the
morphology of the cells that constitute them:
- mucinous – more than 50 % of the lesion is represented by mucine;
- “signet ring” cell carcinoma – more than 50 % of the cells that constitute the
tumor show large intracellular quantities of mucine that displace the nucleus
giving the cell its characteristic aspect;
- adenosquamous carcinoma – the tumour is comprised of both squamous and
mucinous cells;
- medullary carcinoma – prominent nucleoli and pink abundant cytoplasm;
- undifferentiated carcinoma – the cells barely resemble epithelial cell from which
they originate;
- carcinosarcoma – cells that constitute this type of tumour are positive for
cytokeratine and show both epithelial and mesenchymal origin.
Cell differentiation
The WHO recognizes the classification of colon cancer tumours into well
differentiated, moderately differentiated and poorly differentiated based on the degree
of cellular differentiation. Another classification could be into high-grade differentiation
and low-grade differentiation.
If within a tumour there are areas with different degrees of differentiation the
degree of differentiation of the tumour will be that of the least differentiated area (not
taking into account the invasion front of the tumour).
Progression stages from normal mucosa to adenocarcinoma
The first morphological alterations on the progression from a normal epithelial
cell to a malignant lesion are the aberrant crypt foci – areas of thickened epithelium in
the mucosa which show enlarged crypts. From microscopic point of view these areas
resemble hyperplasic polyps (which generally associate a high incidence of ras gene
mutations) or dysplastic polyps (which involve mostly APC gene mutations).
The following stage is adenoma – characterized by hyperchromatic, atypical
nuclei and hypercellularity (intraepithelial neoplasia). These lesions are associated at a
molecular level with the inactivation of the Wnt – pathway and the anatomical
progression of these lesions takes place from the crypts upwards to the luminal
surface [3].
There have been reported cases of adenocarcinomas that do not follow the
adenoma-adenocarcinoma sequence and there are adenocarcinomas that develop based
on other precursor lesions as is the case of Peutz-Jeghers polyps or that of the
hamartomatous polyps.
Molecular biology of colorectal cancer
Adenocarcinomas of the colon can be divided into two groups based on the type
of genetic alterations that induce cancer appearance. The first group is characterized by
allelic loss which can affect the short arm of chromosome 17 or the long arm of
chromosome 18. Due to the aneuploidy that results this group is termed LOH + (Loss
Of Heterozygosis)
In the second group the genetic alterations are due to microsatellite instability –
the karyotype of these tumours is normal but mutations occur due to errors in DNA
replication and therefore this group is called RER+ (Replication Error Repair).
APC gene and p53 gene mutations are characteristic to the first group while ras
gene mutations mainly appear in RER+ tumors [4].
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LOH+ cancers constitute almost 2/3 of all colorectal adenocarcinomas and these
types of genetic alterations are more frequently found in the tumours of the left colon.
The triggering event that leads to carcinogenesis seems to be a mutation affecting the
Wnt pathway – a complex network of proteins involved in embryogenesis and
intercellular adhesion (Fig. 2). In normal cells the coupling of the Wnt protein to its
receptor starts a pathway of molecular events leading to the entrance of β-catenine into
the nucleus and the activation of the transcription of a gene that stimulates cell
proliferation [3].
The APC gene encodes a protein forming a complex with β-catenine and GSK3β (glycogen syntase-kinase 3β). GSK-3β is responsible for the inactivation of βcatenine, but the complex can only be formed in the presence of the APC protein. βcatenine activity can also be modulated by the cycline D1, gastrine or PPAR-β
(peroxysome proliferator activated receptor β).
Due to the role it has as a control factor of cellular proliferation induced by βcatenine the APC gene is considered to be a tumour-suppressor gene which requires a
mutation of both its alleles in order to trigger a carcinogenetic effect [3].

Fig. 2 Genetic alterations in colorectal carcinogenesis
Some of the latest data in the literature suggest that the interaction of the APC
protein with β-catenine blocks any interaction between β-catenine and E-cadherine, thus
we may conclude that APC gene mutations also lead to a loss of the normal contact
inhibition which is responsible for limiting excessive cellular proliferation.
The mutations of the ras genes, the p53 gene or the DCC (deleted in colon
cancer) gene are also involved in colorectal carcinogenesis. The mutation of the K-ras
gene is alleged to facilitate the growth of the adenomatous tissue, while mutations of the
p53 gene and those of the DCC gene play a part in the transition from adenoma to
adenocarcinoma.
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The p53 gene mutations are the second most frequent mutation after the APC
gene mutations and just like the APC gene it is also a tumour suppressor gene. This
gene is responsible for blocking the cell cycle in order to allow DNA repair or if repair
is impossible it induces apoptosis.
Hamelin et al. have shown that p53 gene mutations are themselves a predictive
factor in assessing the prognosis of colorectal cancer patients, independently from any
pathology based prognosis. The study that took place under Hamelin’s supervision
enrolled 192 patients and proved not only that p53 gene mutation can be an independent
prognosis factor but also that different mutations have different prognostic value [6].
Different articles in the literature show different results when it comes to
investigating the role that the p53 gene mutations play and the main reason for that is
the use of different methods to evaluate these mutations – direct methods that study the
gene itself vs. indirect methods that investigate the gene product (Table 1). As expected
the best way to evaluate p53 gene mutations is the direct way by molecular studies of
the gene itself [7,8].
Table 1
Studies assessing the impact of p53 gene mutations on the prognosis of different cancers – adapted from
Petitjean et al – Impact of mutant p53 functional properties on TP53 mutation patterns and tumor
phenotype: lessons from recent developments in the IARC TP53 database [8]

The DCC gene is a tumour suppressor gene that has a role in inducing cell
diferentiation in normal mucosa. These mutations are present in 70 % of all colorectal
cancers, but it is yet uncertain if the mutations are a trigger for carcinogenesis or if the
mutations are themselves caused by other mutations [2].
The product of the K-ras gene is a G protein that is involved in the transduction
of the signal through the cellular membrane obtaining energy for this process via the
transformation of GTP to GDP. Its mutations cause a defective G protein that is
incapable of performing GTP hydrolysis and therefore remains permanently active
causing uncontrolled cell proliferation [1].
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The mutations of genes from the ras family are typical for the RER + colorectal
cancers. Genetic studies of patients with cancers that belong to this group show normal
karyotype as opposed to LOH+ cancers and this leads to the conclusion that these
mutations appear in single cells as errors in DNA replication. This type of mutations
often has a better clinical outcome than LOH+ tumors and is associated with the
mucinous adenocarcinomas.
Medullary adenocarcinoma is also linked to microsatellite instability as opposed
to „signet ring” cell carcinomas which are rarely associated with DNA replication errors
and are more aggressive.
These associations make obvious the role that the type of mutation involved in
carcinogenesis plays in determining the outcome of the tumour [6].
The immune system and colorectal cancer
Rudolf Virchow was the first to make a connection between the immune
response and cancer. Almost a hundred years ago he showed an abundant leucocytic
infiltrate in the tumours he was studying.
An immunologic approach to the study of carcinogenesis in general is based on
the fact that cancer can be a result of chronic inflammation as is the case of lung cancer
where cigarette smoke plays an iritative role that induces an inflammatory response [9].
Other examples can be oesophageal cancer developed on a long lasting
oesophagitis, or melanoma that develops on skin that is exposed to UV radiation for
long periods of time [10].
On the other hand inflammation can play a positive role in protecting against
cancer, a role that can be exploited in cancer therapy [11]. It is not easy to say that the
immune response plays a tumour suppressing role or a tumour promoting role but rather
that the immune systems interacts with cancer cells through a complicated web-like
network of responses (Fig. 3) [12].

Inflammation

Carcinogenesis

Reactive
oxygen and
nitrogen
species induce
mutations

Cytokines

Epigenetic
alterations

Fig. 3 Role of inflammation in initiating and promoting carcinogenesis – adapted
fromGrivennikov et al - Immunity, inflammation, and cancer [4].
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Types of inflammation in cancer
Chronic inflammation such as the one seen in Helicobacter pylori, or hepatitis B
and C infections generally leads to carcinogenesis whereas acute inflammation such as
different infections of the urinary tract have a beneficial effect on bladder cancer [13].
The intimate details of the reasons why chronic inflammation and acute inflammation
seem to play different roles are not well understood and the problem can become even
more complicated when one considers that chronic psoriatic inflammation can protect
against carcinogenesis [14].
Mutations of ras genes or myc genes tend to induce not only an aberrant cell
proliferation but also a remodelling process of the tumour microenvironment which
leads to leukocyte recruiting and chemokine production that induces carcinogenesis and
neo-angiogenesis.
Necrotic cells at the centre of the tumour where the blood supply is insufficient
release inflammatory molecules such as IL-1 and HMGB-1 (high-mobility group
protein B1) that stimulate neo-angiogenesis which allows peripheral proliferation of the
tumour [2,15].
Another type of inflammation that is only present in some tumours is a result of
active secretion of proinflammatory molecules which is a process similar to the one that
induces wound healing – a reason why cancers are called „wounds that never heal”
[1,16]. These type of tumours usually develop on a pre-existing lesion that necessitates
an immune response that soon becomes aberrant and self-sustained [9].
A third type of immune response associated to cancer is the one seen after
radiotherapy or chemotherapy. This inflammatory process can be explained via the
same mechanisms as the ones seen in hypoxic necrosis [17].
Through the induction of neo-angiogenesis this process can support
carcinogenesis but by enhancing epitope presentation it can also limit tumor growth
[18]. This is the reason why anti-inflammatory drugs such as NSAIDs or corticosteroids
can be used together with radiotherapy or chemotherapy to reduce the tumour
promoting effect of the therapy [19].
Immune cells involved in carcinogenesis
Because of these various types of immune responses it is obvious that the mass
of the tumour will contain immune cells besides tumour cell and the supporting stroma.
These immune cells will form networks of intercellular signalling by direct contact or
by signalling molecules. These signalling molecules are the ones that can shift the
balance from a tumour promoting to a tumour suppressing immune response [20,21].
Innate immune response
The innate immune response plays a role in the recognising stressed cells and
the products resulting from non-apoptotic or non-autophagic cell death. Solid tumours
most often contain macrophages that appear to stimulate tumor growth and are major
players in neo-angiogenesis, invasion and metastasis. This is why an abundant
macrophage infiltrate is associated with a bad prognosis [22].
A high eosinophile blood count and an eosinophilic infiltrate in the tumor are
linked to a good prognosis for the patient – eosinophilia is present after efficient
chemotherapy, especially after treatments with IL-2 [23].
Acquired immune response
T-cells can be classified into 2 major groups based on the type of receptor: γδ
and αβ.
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The ones with αβ type receptors can further be divided into CD8+ - cytotoxic
cells, CD4+ - helper cells and NK – natural killer cells. The CD4+ lymphocytes can in
turn be subdivided into Th1, Th2, Th17 and T regulatory (Treg cells).
T-cells can play both a tumour promoting role and a tumor suppressing role.
Cytotoxic T-cells and Th1 cells can recognize aberrant molecules that are a result of the
mutagenteic process and thus are moreover associated with a good prognosis if they are
found in large numbers in colorectal tumours [24 - 26]. Treg cells usually carry a less
favourable prognosis [5].
Antigen presenting cells also play a very important role in facilitating the
recognition of malignant cells from normal cells. Antigens derived from malignant cells
can be processed and presented by dendritic cells to CD8+ cells despite the lack of
MHC class I molecules on the tumour cells (the absence of MHC class I molecules is a
direct consequence of the selection pressure that is imposed on the tumour by the
immune surveillance of the immune system) [27].
One strategy of stimulating a tumour suppressing immune response could be
stimulating epitope presentation through α or γ interferon or through cytokines like IL-2
that recruit immune cells [28,29]. Specific epitope presentation can be enhanced by the
use of FLT3-ligand, GMCSF or IL-3 [29].
On the other hand an inflammatory microenvironment can induce the production
of different mutations that promote carcinogenesis through the production of reactive
oxygen or nitrogen species. Genomic and metabolic stress can be recognized by the
immune system through the presence of molecules such as Rae-1, MICA and MICB or
via the release of cytoscheletal components such as heparan sulphate [30]. These
molecules are recognised by toll-like receptors, NOD-1 like receptors (that recognize
uric acid) and RIG-I like receptors (they can recognize RNA fragments) [31].
Most of the molecules above are a result of cell death via apoptosis or necrosis
and are part of a larger family of molecules entitled DAMP (disease associated
molecular patterns) which includes purine metabolites like uric acid, ATP, hialuronan,
HSPs, heparan sulphate and sindecan [32,33]. HMGB-1 is part of this family and is
released after the death of the cell through necrosis and apoptosis and its release
increases following radiotherapy [33,34].
As a conclusion we could say that the study of the immune response involved in
cancer can answer with higher precision to the question of colorectal cancer prognosis
compared to a simple histological evaluation.
There is already evidence in the literature that shows a link between the presence
of Th1 lymphocytes and a more favourable evolution. On the other hand there is also
evidence of a bad prognosis associated to a strong specific immune response even in
small tumours with minimal local extension [4,35].
We should also ask 2 major questions that must be answered in the future
regarding the microenvironment of colorectal cancer tumours and their prognosis:
1. can the assessment of the immune response bring more information on the
possible evolution of the tumour, different from that already obtained from the
TNM staging of the tumour?
2. what kind of inflammatory infiltrate is associated with a favourable prognosis
and which is not?
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TUMORILE CARCINOIDE DE JEJUN ŞI ILEON. STUDIU CLINIC
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CARCINOID TUMORS OF JEJUNUM AND ILEUM. CLINICAL STUDY (ABSTRACT): Carcinoid
tumors are the second most common tumor of small bowel (after adenocarcinoma) and are most
commonly found in the ileum. Between 1998 and 2009, there were studied 73 patients diagnosed with
intestinal tumor in three hospitals in Iasi and Galati. Carcinoid tumors represents 15,38% of malignant
tumors of jejunum and ileum. The average age of diagnosis was 60 years, 38% female and 62% male.
62,5% of patients came from urban areas and 37,5% in rural areas. Distal tumors (in the ileum) are more
frequent than proximally located tumors (in the jejunum), incidence was 3:1. The main signs and
symptoms were nonspecific: abdominal pain (100%), flatulence and nausea (75%). There were no
correlations between admission and discharge diagnosis. The percentage of specimens positive for
markers was as follows: Leu-7 87,5%, neuron-specific enolase (NSE) 75%, chromogranin A (CgA) 75%,
serotonin 62,5%, S100 protein 12,5%. Gastrointestinal radiology, ultrasound and CT were helpful in
diagnosis, but none of them did not put the certain diagnosis in all cases that it has been made. At the
moment of diagnosis half of patients had ganglion metastasis and 12,5% had metastasis, therefore only
12,5 percent survived after five years The results show us that preoperative diagnosis is often difficult to
make, most of patients were diagnosed in advanced-stage. The five-year survival rate is slow. The most
frequent tumor markers were Leu-7, neuron-specific enolase and chromogranin A.
KEY WORDS: CARCINOID TUMORS, SMALL BOWEL, IMMUNOHISTOCHEMISTRY
Corespondenţă: Dr. Octavian Cătălin Ciobotaru, medic primar, secţia Chirurgie, Spitalul General C.F.
Galaţi, doctorand Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi; email:
coctavian72@gmail.com*.

INTRODUCERE
Tumorile carcinoide reprezintă aproximativ 29% din totalitatea tumorilor
maligne ale intestinului subţire (25-35% fiind localizate în jejun şi ileon) fiind, după
adenocarcinom, cea mai frecventă neoplazie la acest nivel anatomic 1,2.
Datorită explorării dificile şi a simptomatologiei fruste, diagnosticul tumorilor
de intestin subţire se realizează tardiv, motiv pentru care mulţi pacienţi prezintă
metastaze ganglionare şi la distanţă în momentul diagnosticului. Cea mai mare rată de
metastazare o au carcinoidele ileonului ( 35%) 4.
Prognosticul tumorilor carcinoide este mai bun decât al adenocarcinoamelor. El
depinde de mai mulţi factori: lipsa simptomelor, dimensiunea tumorii, gradul de
invazie, sexul feminin, prezenţa sau absenţa metastazelor ganglionare şi hepatice,
rezecţia R0 sau lipsa sindromului carcinoid 3.
*
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MATERIAL ŞI METODĂ
A fost realizat un studiu retrospectiv pe o perioadă de 12 ani (1998-2009) la
Spitalul Clinic „Sf. Spiridon” Iaşi, Clinica III Chirurgie, Spitalul Judeţean Galaţi şi
Spitalul General Căi Ferate Galaţi, când au fost diagnosticaţi 73 de pacienţi cu tumori
de jejun şi ileon. Dintre aceștia, 71,23% au fost diagnosticaţi cu tumori maligne, iar
28,76% cu tumori benigne.
În studiul de faţă sunt prezentate tumorile carcinoide de jejun şi ileon, fiind
discutate particularităţile epidemiologice, manifestările clinice şi imunohistochimice.
Caracteristicele pacienţilor au fost introdu-se într-o bază de date, iar prelucrarea
statistică a fost realizată cu ajutorul programului SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) şi MS Excel. În prelucrarea datelor s-au utilizat atât metode statistice
descriptive, cât şi metode care se încadrează în statistica inferenţială.
REZULTATE:
În lotul studiat, tumorile carcinoide au reprezentat 10,9% (8 cazuri) din totalul
tumorilor benigne şi maligne localizate la nivelul jejunului şi ileonului şi respectiv
15,38% dintre tumorile maligne (Fig. 1).

Fig. 1 Frecvenţa tumorilor de jejun şi ileon

Pentru tumorile carcinoide s-a constatat ca vârsta medie în lotul studiat a fost de
60 de ani.
Dintre pacienţii diagnosticaţi cu tumori carcinoide, 38% au fost de sex feminin
iar 62% de sex masculin fără semnificaţie statistică, ca şi pentru mediul de provenienţă
deşi 37,5% din pacienţii cu tumori carcinoide proveneau din mediul rural şi 62,5% din
mediul urban (t χ2, p>0,05).
În funcţie de segmentul anatomic pe care a fost localizată tumora, 25% au fost la
nivelul jejunului iar 75% pe ileon.
Majoritatea pacienţilor cu tumori carcinoide au fost internaţi în urgenţă pentru
sindromul subocluziv sau/şi sindromul dureros abdominal.
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Cele mai frecvente semne sau simptome au fost: durere abdominală (100%),
meteorism abdominal (75%) şi greţuri (75%).
Scăderea ponderală, constipaţia, melena, hemoragiile oculte şi tumora palpabilă
se regăsesc fiecare într-un procent egal de 25%. S-a constatat că febra nu a fost prezentă
la nici unul din cazuri (Fig. 2).

Fig. 2 Semnele şi simptomele tumorilor carcinoide jejuno-ileale

Au fost lucraţi mai mulţi markeri imunohistochimici: Leu-7, enolaza neuron
specifică (NSE), cromogranina A (CgA), antigenul carcinoembrionar (CEA), serotonina
şi proteina S-100 (Fig. 3).
Cea mai mare incidenţă a avut-o Leu-7 87,5%, urmată de enolaza neuron
specifică (75%) şi cromogranina A (75%).

Fig. 3 Markerii tumorali în tumorile carcinoide de jejun şi ileon
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Ecografia abdominală, realizată la toţi subiecţii, a arătat anse destinse (25% din
cazuri) iar la un caz a evidenţiat prezenţa unei formaţiuni tumorale în flancul drept, cu
contact lombar.
Radiografia abdominală pe gol efectuată la 62,5% dintre pacienţi, a indicat
nivele hidroaerice în toate cazurile. Tomografia computerizată abdominală a fost
efectuată în 2 cazuri (25%) şi a fost utilă pentru diagnostic într-un singur caz.
Laparotomia exploratorie de urgenţă a fost făcută într-un singur caz, în care diagnosticul
de internare a fost de ocluzie intestinală.
În momentul diagnosticului, 50% dintre pacienţi prezentau metastaze
ganglionare iar 12,5% metastaze la distanţă. Niciunul dintre pacienţii cu metastaze la
distanţă nu a supravieţuit la 2 ani.
Procentul supravieţuitorilor la 2 ani a fost de 50%, iar la 5 ani de 12,5%.
DISCUŢII
În 1746, Hamburger a descris primul caz de tumoră de intestin subţire, un
carcinom duodenal perforat. Primul studiu major de tumori maligne ale intestinului
subţire a fost publicat de Liechtenstein în 1876, în timp ce Herteaux a publicat în 1899
prima lucrare despre tumorile benigne ale intestinului. Datorită faptului că această
patologie este relativ rară, studiile realizate până acum au fost făcute pe un număr redus
de cazuri 5.
În acest studiu, tumorile carcinoide au reprezentat 15,38% din tumorile maligne
jejuno-ileale, vârsta medie de diagnostic a fost de 60 de ani, iar raportul în funcţie de
sex, de aproximativ 2/1, predominând sexul masculin. Din punct de vedere al localizării
două treimi din tumorile carcinoide jejuno-ileale s-au dezvoltat la nivelul ileonului.
Aceste constatări sunt în concordanţă cu alte studii în care tumorile carcinoide
au fost în proporţie de 19% din tumorile de intestin subţire, 80% fiind la nivelul
ileonului 1,2. Diferenţa constă în raportul femei/bărbaţi care a fost de 2/1 în cele mai
multe studii, spre deosebire de studiul actual în care raportul a fost invers.
În etiopatogenia tumorilor de intestin subţire, în 1984, s-a demonstrat că 2amino-3-metil-imidazo[4,5-f]quinoline, care se găsește în conservele de sardine şi în
preparatele din carne, induce cancerul de intestin subţire, colon şi ficat. În acelaşi an, un
alt studiu a constatat că 2-amino-6-metildipirido[1,2-alpha:3',2'-d]imidazole (Glu-P-1)
şi 2- aminodipirido [1,2-alpha: 3',2'-d]imidazole (Glu-P-2) rezultaţi din piroliza acidului
glutamic în preparatele din carne, cresc frecvenţa cancerului de intestin subţire, colon,
ficat şi creier 6. În 2002 s-a arătat că 2-amino-1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridine
(PhIP), amina heterociclică ce se produce în cantitatea cea mai mare prin prepararea
termică a peştelui şi a altor tipuri de carne, induce cancerul de intestin subţire şi de
colon 7,8.
În 1993 a fost publicat un studiu ȋn care s-au analizat factorii de risc pentru
cancerul de intestin subţire, folosindu-se un lot de 430 de pacienţi diagnosticaţi cu
tumoră malignă de intestin subţire şi un lot martor format din 921 de pacienţi ce au
decedat din alte cauze. S-a constatat o creştere de 2-3 ori a frecvenţei cancerului de
intestin subţire direct proporţional cu consumul de alimente conservate sărate sau
afumate şi cu frecvenţa lunară a consumului de carne 9.
Cele mai frecvente semne/simptome în cazul pacienţilor diagnosticaţi cu tumori
carcinoide au fost: durere abdominală, meteorism abdominal şi greţuri. Scăderea
ponderală, constipaţia, melena, hemoragiile oculte şi tumora palpabilă au fost prezente
mai rar. Aceste procente sunt susţinute şi de alte lucrări în care s-a arătat că cel mai
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frecvent simptom este durerea abdominală difuză nespecifică, asociată, eventual cu
greţuri sau vărsături 10,11.
Investigaţiile paraclinice au fost utile în orientarea diagnosticului, dar nici chiar
computer tomografia nu a pus diagnosticul de certitudine în toate cazurile în care s-a
realizat.
Din punct de vedere al markerilor tumorali cel mai frecvent a fost Leu-7 întâlnită
la 87,5% dintre subiecţii luaţi în studiu şi care au fost diagnosticaţi cu tumoră
carcinoidă. Acest marker mai este denumit şi CD57 şi este o glicoproteină care este
exprimată pe un subset de limfocite NK (natural killer) şi limfocitele T 12.
Enolaza neuron specifică (NSE) şi cromogranina (CgA) au fost prezente fiecare
într-un procent de 75% dintre cazuri, iar antigenul carcinoembrionar (CEA) şi
serotonina au avut fiecare o frecvenţă de 62,5%. Cel mai rar întâlnită a fost proteina S100, în 12,5% din cazuri.
Nu au existat diferenţe semnificative între frecvenţa acestor markeri în funcţie de
sexul pacienţilor, mediul de provenienţă sau zona anatomică (jejun/ileon) la care a fost
localizată tumora.
CgA şi Leu-7 sunt componente ale granulelor neurosecretoare, fiind
imunomarkeri specifici ai acestor granule şi apar în prezenţa celulelor tumorale
diferenţiate neuroendocrin. NSE se găsește în citoplasma mai multor tipuri de celule, iar
prezenţa lui la pacienţii cu tumori carcinoide denotă existenţa celulelor tumorale
diferenţiate neural 12.
Antigenul carcinoembrionar (CEA) este o glicoproteină. Cea mai importantă
formă circulantă de antigen carcinoembrionar pare a fi izoantigenul CAB, care
manifestă o specificitate ridicată pentru cancerele digestive. Determinarea antigenului
carcinoembrionar este totuși nespecifică nu numai datorită multiplelor afecțiuni în care
concentrația sanguină a acestuia creşte dar şi datorită pozitivității sale într-o incidenţă de
aproximativ 33-35% din cazuri şi la fumători. Valoarea sa normală este de < 2,5 ng/ ml.
CEA se poate găsi la valori mari şi în alte tipuri de cancer, cum ar fi: melanomul,
limfomul, cancerul de sân, cancerul pulmonar, cancerul pancreatic, cancerul gastric,
tiroidian, renal, hepatic, ovarian, cancerul de vezică urinară şi de col uterin. Valori mari
ale CEA se pot întâlni şi în unele afecțiuni benigne, incluzând inflamații osoase,
pancreatită şi afecțiuni hepatice 13.
Valorile markerilor tumorali au fost în concordanţă cu alte studii, în care
tumorile carcinoide de intestin subţire au fost pozitive în peste 85% dintre cazuri pentru
cromogranina A, Leu-7, enolaza neuron specifică şi serotonină. CEA a fost prezent în
66% dintre cazuri, iar proteina S-100 în 7% din cazuri 5.
Serotonina circulantă este metabolizată în ficat şi plămân până la acidul 5hidroxi-indol-acetic (5-HIIA), care poate fi dozat în urina pacienţilor, prin determinări
repetate. Nivelul crescut de 5-HIIA au fost observate numai la pacienţii cu metastaze,
dar nu toţi pacienţii cu metastaze au nivele crescute de 5-HIIA. Prezenţa 5-HIIA în
urină este specifică sindromului carcinoid malign, care apare la 18% dintre pacienţii cu
tumori carcinoide de jejun şi ileon. Manifestările clinice ale acestui sindrom (flush,
diaree, bronhospasm, colaps vasomotor, valvulopatii pulmonare şi tricuspidiene) apar
foarte rar, la 10% dintre pacienţii care prezintă această patologie, cei mai mulţi subiecţi
fiind asimptomatici. Deoarece ficatul poate metaboliza şi inactiva eficient aminele
vasoactive, sindromul carcinoid apare în prezenţa metastazelor hepatice şi atunci când
drenajul venos se realizează direct în circulaţia sistemică (tumoră carcinoidă pulmonară
sau metastaze osoase extinse) şi nu prin intermediul circulaţiei portale 14.
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În acest studiu nu au existat pacienţi care să prezinte semnele şi simptomele
specifice sindromului carcinoid.
S-a constatat că la momentul diagnosticului, 50% dintre pacienţi prezentau
metastaze ganglionare iar 12,5% metastaze la distanţă. Diagnosticul tardiv este cauzat
de mai mulţi factori: raritatea leziunii, ambiguitatea simptomelor şi explorarea dificilă a
intestinului subţire 15.
Supravieţuirea la 2 ani a fost de 50%, dar nici unul dintre pacienţii care au avut
metastaze le distanţă nu a supravieţuit peste această perioadă de timp. După 5 ani doar
12,5% dintre subiecţi mai erau în viață.
Procentele de supravieţuire din acest studiu au fost mai mici decât cele găsite în
literatura de specialitate. Astfel, în absenţa metastazelor, rezecţia completă a tumorilor
carcinoide localizate asigură o supravieţuire la 5 ani de 75-94%, iar în cazul afectării
ganglionilor limfatici, o supravieţuire de 45-90%. La cei cu metastaze hepatice,
supravieţuirea la 5 ani este de 19-54% 16.
CONCLUZII:
Tumorile carcinoide sunt mai frecvente la nivelul ileonului, la pacienţi de sex
masculin, din mediul urban, în decada a şasea de viaţă.
Markerii tumorali cei mai frecvent întâlniţi la bolnavii cu tumori carcinoide sunt
Leu-7, enolaza neuron specifică şi cromogranina A.
Diagnosticul tumorilor carcinoide de jejun şi ileon este dificil de pus
preoperator, cei mai mulți dintre pacienţi fiind surprinşi în stadii avansate ale bolii, ceea
ce influenţează şi supravieţuirea la distanţă.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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REZULTATELE CHIRURGIEI ARTEREI VERTEBRALE
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SURGERY OF THE VERTEBRAL ARTERY – RESULTS (ABSTRACT): This is a retrospective study
which includes 155 pacients who underwent VA surgery.In this article we are to present the results of
VA revascularisation, the relation between VA stenosis, risc factors, VA stenosis type, symptomes,
operative procedures, postoperative results. The data were put in a database and we used SPSS programe.
The outcomes were that HTA and VA stenosis type are conected, and there is a relation between carotid
artery stenosis and VA stenosis,between carotid artery stenosis and vertebro-basilar insufficiency and also
between operation type and postoperative results/ reintervention/ hospitalisation days/treatment
(antiagregant vs anticoagulant therapy) . Postoperative results from this study are similar with those from
literature.
KEY WORDS: RETROSPECTIVE STUDY, VA REVASCULARISATION, POSTOPERATIVE
RESULTS.
Corespondenţă: Dr. Mihaela Munteanu, doctorand, UMF Tg. Mureş, medic specialist chirurgie vascularăSpitalul Județean de Urgență Galați, compartimentul de chirurgie vasculară, e-mail:
muntemikivasc@yahoo.com*.

Chirurgia arterei vertebrale este o provocare şi o satisfacţie în acelaşi timp.
Stenoza arterei vertebrale (fie de cauză ateromatoasă, fie având drept cauză kinkingul
sau
malformaţiile),
dacă
este
simptomatică,
necesită
revascularizare
chirurgicală [1-3].
MATERIAL ŞI METODĂ
Între ianuarie 2008 şi decembrie 2009, 155 pacienţi au fost supuşi
revascularizării arterei vertebrale (AV). Datele obţinute din studierea cazurilor
menţionate au fost prelucrate cu programul SPSS v. 17 pentru Windows. Intervenţia
chirurgicală a interesat segmentul iniţial al arterei vertebrale-segmentul V1, la acest
nivel practicându-se endarterectomie şi reimplantarea AV în artera subclavie.
REZULTATE
Vârsta medie a pacienților cu stenoza AV a fost de 67,52±9,92 ani (Fig. 1). Se
pare că stenoza AV este mai frecventă la sexul feminin (87 de cazuri) (Fig. 2). Ambele
artere vertebrale au fost diagnosticate cu stenoză în 55% din cazuri, cu o mică
predominenţă pe partea stîngă 27%, faţă de partea dreaptă unde a fost de 18%. La 122
de cazuri s-a asociat hipertensiunea arterială. Din datele introduse în programul SPSS
reiese că între HTA şi tipul de stenoză AV este o legătură statistic semnificativă (t
Pearson-χ2, p<0,05).
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Ateromatoza periferică nu se asociază semnificativ cu stenoza AV (întâlnită în
13% din cazuri), dar există o asociere semnificativ statistic cu leziunile carotidiene (t
Pearson-χ2, p<0,05). Boala coronariană, deși este asociată într-un procent mic cu
stenoza AV (32%), creşte gravitatea cazului. Au mai existat asocieri semnificativ
statistic, între leziunile coronariene şi prezenţa simptomelor de insuficienţă circulatorie
vertebro-bazilară (t Pearson-χ2, p<0,05).
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Fig. 1 Distribuția grafică a vârstei pacienților cu stenoza AV

Fig. 2 Repartiția leziunilor carotidiene în funcție de sex (0 - femei,
1 - bărbați) și partea afectată (2- bilateral, 0 – stg, 1 – dr)

Stenoza carotidiană se asociază mai frecvent stenozei AV (53%), şi pare a fi mai
frecventă bilateral (33% pe ambele carotide versus 20% unilateral). Între leziunile
carotidiene şi simptomele de insuficienţă circulatorie vertebro-bazilară/sechele
neurologice, indicele Pearson-χ2este semnificativ statistic (21,78, respectiv 1,66).
Dislipidemia este cu certitudine un factor de risc major, regăsindu-se în 84,5% din
cazuri. Osteocondroza cervicală, deşi prezentă in numai 19% din cazuri, este un
important factor de compresie extrinsecă asupra AV.
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Pacienţii din lotul studiat au prezentat sechele neurologice în 63% din cazuri,
45% cu antecedente de accidente ischemice tranzitorii (AIT) şi fără accidente vasculare
cerebrale (AVC), 9% cu antecedente atât de AIT cât şi AVC.
Duplex scanul(practicat în 98,7% din cazuri) şi arteriografia cervicală (99,4%) sau dovedit a fi deosebit de utile în diagnosticarea şi evaluarea preoperatorie a
pacienţilor,investigaţiile speciale, angioCT și angioRM practicîndu-se doar în cîteva
cazuri.
Tipurile de stenoză evidenţiate au fost: stenoza ateromatoasă, numită stenoză
septală (67%), kinking (6%), combinaţii ale celor două tipuri de stenoză (23%),
compresia extrinsecă (ce devine semnificativă dacă se asociază cu alte tipuri de stenoză
–1% împreună cu stenoza septală, 2% împreună cu kinkingul). Anomalii ale AV au fost
prezente în 20% cazuri: hipoplazia unei AV, hipoplazia ambelor AV.
În ceea ce privește tipul de intervenție chirurgicală practicat (Fig. 3), cele mai
frecvente procedee au fost : reconstrucţia şi reimplantarea AV pe situsul trunchiului
tireo-cervical (46%), reconstrucţia şi operaţia Husney cu secţionarea fibrelor musculare
fibroase ale muşchiului longus colli (41%).

Fig. 3 Repartiția cazurilor în funcție de tipul operației și zilele de
spitalizare (0-Husney, 1- reconstructie, 2- Powers, 3-bypass, 4alte tipuri de op; nr. zile spitalizare- 0-sub o saptamina, 1-peste 1
saptamina,2- peste 1 luna)

Evoluția postoperatorie a fost favorabilă în 96% cazuri. Principalele morbidități
apărute au fost: hemoragie ce a impus reintervenţie, AIT și AVC.
Mortalitatea postoperatorie (cazurile care au decedat în primele 30 de zile
postoperator) a fost de 0,6%, comparabilă cu datele din literatură (1%) [4-6].
Durata medie a spitalizării a fost de 5 zile. Pacienții au urmat după externare
tratament antiagregant plachetar în majoritatea cazurilor (96%). Tratament cu
anticoagulante în asociere cu antiagregantele plachetare au urmat doar 1% dintre
pacienți.
Din datele analizate au rezultat corelaţii semnificativ statistic (t Pearson-χ2,
p<0,05) între: tipul operaţiei și reintervenţie, tipul operaţiei și rezultate postoperatorii,
tipul operaţiei și tratamentul la externare.
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Postoperator, am obţinut îmbunătăţirea stării generale cu dispariţia simptomelor
în 26% cazuri, reducerea numărului şi intensităţii simptomelor în 73% cazuri, iar în 1%
din cazuri nu a existat o ameliorare a simptomatologiei.
DISCUŢII
Pacienţii care au fost incluşi în studiu, operaţi în decurs de 2 ani, se pot împărţi
in trei grupuri distincte în funcţie de tipul de stenoză a AV: cei cu stenoză ateromatoasă,
aşa-numita stenoză septală, cei cu anomalii ale AV şi cei cu kinking sau coiling al AV.
În concordanţă cu datele din literatură, maladia este mai frecventă la sexul feminin şi pe
partea stângă [7-10]. Aproape toţi pacienţii au simptome de insuficienţă circulatorie
vertebro-bazilară (VB) [4,9], motiv pentru care au fost direcţionaţi de către medicul
neurolog spre chirurgul vascular pentru evaluare şi conduită terapeutică. Indicaţiile
neurologice pentru reconstrucţia AV sunt: AIT-VB, AVC-VB (acut sau cronic), AVC
sau AIT hemisferic [10]. La pacienţii cu stenoză septală, scopul chirurgiei este de a
îmbunătăţi circulaţia cerebrală prin comunicantele posterioare. Dintre tehnicile
chirurgicale cele mai utilizate în literatură, care au fost practicate și în studiul de față
sunt: reconstrucţia AV cu reimplantarea pe situsul trunchiului tireo-cervical, operaţia
Husney, procedeul Powers și cel mai frecvent combinaţii ale acestora [4,5,7].
Rezultatele postoperatorii imediate pe care le-am obţinut cu dispariţia completă a
simptomelor sau ameliorarea lor, sunt similare cu cele din literatură [7], iar rata
deceselor postoperatorii deși este mai mică, se poate datora și lotului mai mic de
pacienţi [4-6]. Durata internării, de aproximativ 5 zile, precum şi tratamentul
postoperator preponderent antiagregant, fără anticoagulare cumarinică, se regăsesc şi în
literatura de specialitate [7]. Complicaţiile postoperatorii de tipul paralizia de nerv
frenic, sângerarea postoperatorie ce a necesitat reintervenţie, AVC/AIT VB, au survenit
în proporţii reduse, comparabile cu datele din literatură [4,5,7,9].
Ecografia Doppler color, alături de arteriografia cervicală, sunt suficiente în
explorarea preoperatorie a pacienţilor, investigaţii suplimentare ca angioRM sau
angioCT fiind necesare doar în cazuri selecționate. Ecografia intraoperatorie, care s-a
practicat de rutină și în studiul de față înainte de clamparea AV şi după reconstrucţia
acesteia, este utilă pentru depistarea eventualelor stenoze reziduale. În ultimii ani se
pune un accent din ce în ce mai mare pe ultrasonografia intraoperatorie, în cazul
revasculărizărilor cerebrale, pre şi post clampare, deoarece astfel se apreciază neinvaziv
fluxul cerebral , stenozele reziduale sau trombozele postoperatorii şi oportunitatea
introducerii şuntului (în cazul revascularizării carotidiene) [10].
CONCLUZII
Atât din datele din literatură, cât şi din experienţa acestui studiu, reconstrucţia
AV este o procedură eficientă în tratamentul insuficienţei vertebro-bazilare.
Indicaţiile de tratament chirugical şi modalităţile de reconstrucţie ale AV cu
stenoză ateromatoasă sunt bine definite (reconstrucţie şi reimplantare în trunchiul tireocervical, asociate cu longotomie atunci când condiţiile anatomice o impun) cu dispariția
sau ameliorarea simptomatologiei în majoritatea cazurilor.
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THE OSTOMIES IN PATIENTS WITH NONMETASTATIC COLON CANCER. A QUALITY OF
LIFE PROSPECTIVE STUDY (Abstract). Background. Colorectal cancer has a high incidence and 20%
from these cases are admitted with complications. Unfortunately, these complications constrain frequently
the surgeon to making a stoma. Material and method. During three years, between 2008 and 2010, we
performed a prospective cohort study on 43 consecutive patients with nonmetastatic colon cancer
surgically stomized in two surgical departments from University Hospital „Sf. Spiridon” Iaşi, Romania.
The documented nonmetastatic colon cancer prior to surgery was the main selection criteria.
Preoperatively the subjects answered to the items of the EORTC QLQ-C30 version 3.0 questionnaire. The
stomized patiens with nonmetastatic colon cancer remained in study. A new interview based on EORTC
QLQ-C30 questionnaire after three months from the initial surgery represented the recruitment endpoint.
There were 31 men (72.1%) and 12 women (27.9%) with mean age 64.8±9.34 years (range 47 to 85
years). The reconstructive surgery was performed in 12 patients. The quality of life (QoL) of these
subjects was measured again after three months from the reconstructive procedure. We assessed the
following independent variables: gender, age, comorbidities, time between hospital admission and
surgical procedure, tumor site, surgical procedure, ostomy type and chemotherapy. Results. After three
months from the ostomy we registered a significant increase in global health status (QL), physical
functioning (PF), role functioning (RF), emotional functioning (EF) and cognitive functioning (CF). Only
social functioning remained insignificantly changed. A comparison between the registered QL and
functioning scales with the reference scores showed the significant lower levels of the QoL after ostomy,
excepting the CF. The symptoms scale was significantly improved after surgery with no significant
differences from the EORTC reference values. The unresectable tumors and the ileostomy were the main
variables correlate with a decrease in QoL status. In our sample, the EF and SF were the most affected
functions. The statistical analysis on the patients with reconstructive surgery showed a significant
increase in QoL status and the compensation of the previous lower levels of the EF and SF. Conclusions.
The ostomies save the life of the patients with nonmetastatic complicated colon cancer and lead to the
symptoms remission, but some problems regarding the adaptation at this undesired condition remain
outstanding. Especially the patient with fixed ostomies requires the help from a psychologist and
stomatherapist.
KEYWORDS: QUALITY OF LIFE, COLON CANCER, ILEOSTOMY, COLOSTOMY.
Corespondenţă: Dr. Paula Popa, Spitalul Universitar „Sf. Spiridon” Iaşi, Clinica II Chirurgie, B-dul
Independenţei nr. 1, Iaşi, România, 700111*.

INTRODUCERE
Cancerul colorectal reprezintă a doua cauză de deces prin cancer în SUA şi
Japonia [1], fiind de asemenea o patologie foarte frecventă şi în serviciile chirurgicale
din România.
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Din nefericire peste 20% dintre pacienţii cu cancere colorectale se prezintă în
faza complicaţiilor bolii [2], când instituirea unei ileo/colostomii este aproape
inevitabilă. Depăşirea înaltelor riscuri de morbiditate şi mortalitate postoperatorie ce
caracterizează complicaţiile cancerului de colon, legitimează indubitabil satisfacţia
chirurgului, dar satisfacţia pacientului stomizat definitiv sau temporar rămâne deseori
necunoscută. Am considerat utilă efectuarea unui studiu prospectiv asupra calităţii vieţii
(CV) pacienţilor stomizaţi pentru neoplasm de colon, deoarece o cuantificare a efectelor
resimţite de aceştia ar oferi un feedback util stabilirii unor conduite terapeutice optime.
MATERIAL ŞI METODĂ
În intervalul 01.01.2008-31.12.2010, în Clinicile I-II ale Spitalului Universitar
„Sf. Spiridon” Iaşi, la 78 pacienţi consecutivi diagnosticaţi cu cancer s-a impus
practicarea unei ileo/colostomii. Consimţământul informat pentru includerea în studiu, a
fost solicitat pacienţilor cu scor ASA<4, diagnosticaţi sau suspicionaţi clinic şi
paraclinic cu cancer de colon la care s-a documentat, cel puţin prin ultrasonografie şi
examen radiologic, absenţa metastazelor hepatice şi/sau pulmonare. După exprimarea
acordului de înrolare în studiu, subiectul a fost rugat să completeze un prim formular
EORTC QLQ-C30 versiunea 3.0. (limba română). Dacă explorarea chirurgicală a
confirmat localizarea tumorii oriunde în porţiunea cuprinsă între cec şi joncţiunea
rectosigmoidiană, precum şi absenţa metastazelor la distanţă (hepatice, peritoneale,
etc.), pacientul a rămas în studiu. Dacă pacientul a fost externat cu ileo/colostomie, s-a
programat un nou interviu peste trei luni. Completarea unui nou formular EORTC QLQC30 versiunea 3.0. la circa trei luni de la intervenţia chirurgicală soldată cu stomie a
reprezentat punctul final (endpoint) al selecţiei. Prin aplicarea criteriilor de selecţie şi
excludere (Tabel 1) s-a obţinut un lot de 43 subiecţi consecutivi la care s-au înregistrat
parametrii de cuantificare a calităţii vieţii în maniera descrisă mai sus.
Tabel 1
Criteriile de selecţie şi excludere aplicate în studiul de calitate a vieţii pacienţilor stomizaţi pentru
cancer de colon nemetastatic
(N=78; 2008-2010; Clinicile I-II Chirurgie Sp. Universitar „Sf. Spiridon” Iaşi)
Criterii de selecţie
Criterii de excludere
Cancer de colon fără metastaze hepatice şi/sau
Metastaze viscerale documentate pre-/intraoperator
pulmonare diagnosticat/suspicionat clinic şi
sau localizarea extracolică a tumorii primare sau
paraclinic, confirmat ulterior de explorarea
localizarea fie în amonte de cec, fie distal de
chirurgicală
joncţiunea rectosigmoidiană (n=12)
Scor ASA ≥ 4 (n=4)
Scor ASA < 4
Tulburări psihice, lipsă de discernământ, inconştient
Pacient cooperant, orientat temporo-spaţial
(n=2)
Exprimarea neechivocă a consimţământul
informat privind înrolarea în studiu (semnarea
Refuzul de a participa la studiu (n=4)
formularului)
Necompletarea preoperatorie a formularului
Completarea preoperatorie a formularului EORTC
EORTC QLQ-C30 versiunea 3.0. („surpriză”
QLQ-C30 versiunea 3.0.
intraoperatorie) (n=5)
Pierderea din evidenţă cu necompletarea la circa trei
Pacient operat pentru cancer de colon nemetastatic
luni postoperator a unui nou formular EORTC QLQexternat cu ileo-/colostomie
C30 versiunea 3.0. (n=6)
Existenţa la 3 luni postoperator a unor complicaţii la
Completarea la circa trei luni postoperator a unui
nivelul stomiei (prolaps, stenoză, eventraţie, etc.)
nou formular EORTC QLQ-C30 versiunea 3.0.
(n=2)
Total incluşi în studiu = 43
Total excluşi din studiu = 35
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În lotul studiat predomină bărbaţii, cei mai mulţi subiecţi având vârsta peste 50
de ani, în general cu 2-3 comorbidităţi asociate. S-au prezentat cu abdomen acut
chirurgical 16 pacienţi (37.2%), pentru care s-a intervenit chirurgical în primele 12 ore.
Majoritatea subiecţilor au avut tumori localizate pe colonul stâng (n=39; 90.7%).
Neoplazia a fost descoperită în stadiile II (n=15; 34.9%) şi III (n=28; 65.1%), încadrarea
în sistemul TNM (AJCC/UICC ed. 6) având la bază examenul histopatologic în 33 de
cazuri (76.7%), în timp ce la 10 subiecţi (23.3%), invazia locală şi/sau comorbidităţile
existente au limitat gestul chirurgical doar la rezolvarea complicaţiei, cu lăsarea tumorii
pe loc şi cu o încadrare stadială rezultată din explorarea intraoperatorie. În nouă cazuri
(20.9%) în intervenţia iniţială s-a tentat o anastomoză per primam, dar apariţia unei
fistule anastomotice a impus reintervenţia finalizată cu ileo/colostomie (Tabel 2).
Tabel 2
Principalele variabile ale cohortei pacienţilor stomizaţi pentru cancer de colon nemetastatic
(N=43; 2008-2010; Clinicile I-II Chirurgie Sp. Universitar „Sf. Spiridon” Iaşi)
Variabilele documentate preoperator
Variabilele tratamentului chirurgical
Sex (n/%)
Moment operator (n/%)
Bărbaţi (n/%)
31/72.1
Urgenţă primele 0-12 ore
16/37.2
Femei (n/%)
12/27.9
Urgenţă primele 12-24 ore
15/34.9
Electiv
12/27.9
64.8±9.34 ani
Vârsta (medie)
(extreme 47-85
ani)
Grupe de vârstă (n/%)
Localizarea tumorii (n/%)
2/4.7
Ceco-ascendent
5/11.6
<50 ani
50-59 ani
11/25.6
Transvers
1/2.3
60-69 ani
16/37.2
Descendent
6/14.0
≥ 70 ani
14/32.6
Sigmoid
16/37.2
Joncţiune rectosigmoidiană
15/34.9
Comorbidităţi (n/%)
Operaţia (n/%)
Anemie
34/79.1
Hemicolectomie dreaptă
3/7
Malnutriţie
5/11.6
Tranversectomie
1/2.3
Obezitate
6/14.0
Hemicolectomie stângă
4/9.3
Insuficienţă cardiacă I-III
33/76.7
Colectomie segmentară tip Hartman 21/41.8
NYHA
Insuficienţă respiratorie mixtă
5/11.6
Amputaţie abdomino-perineală
4/9.3
Insuficienţă hepatică Child A17/39.5
Doar colostomie
8/18.6
B
Retenţie azotată fixă
8/18.6
Doar ileostomie
1/2.3
Diabet zaharat tip II
2/4.7
Ileotransversoanastomoză
1/2.3
Lăsarea tumorii pe loc (n/%)
10/23.3
Nr. comorbidităţi/caz (n/%)
Indicaţia stomiei (n/%)
1 comorbiditate
7/16.3
De principiu
34/79.1
2 comorbidităţi
14/32.6
De necesitate*
9/20.9
3 comorbidităţi
14/32.6 Tip stomie (n/%)
4 comorbidităţi
7/16.3
Ileostomie
5/11.6
5 comorbidităţi
1/2.3
Colostomie
38/88.4
Complicaţii postoperatorii precoce
(n/%)
Abdomen acut (n/%)
Infecţie plagă
4/9.3
Ocluzie
14/32.6
Infecţie urinară
4/9.3
Peritonită
2/4.7
Pneumonie
1/2.3
*Pacienţi la care s-a efectuat anastomoză per primam dar care au dezvoltat fistulă anastomotică
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La controlul efectuat la trei luni postoperator se aflau sub chimioterapie 26 de
subiecţi (60.5%). Până la momentul închiderii recrutării, au beneficiat de desfiinţarea
stomiei şi repunerea în circuit 12 pacienţi (27.9%), aceştia fiind intervievaţi din nou la
trei luni de la această ultimă operaţie.
Instrumentul utilizat pentru măsurarea calităţii vieţii a fost formularul omologat
pentru limba română de către European Organisation for Research and Treatment of
Cancer (EORTC) QLQ-C30 versiunea 3.0. Acest formular are 30 de afirmaţii, 28 dintre
acestea cu patru variante de răspuns, restul de două având şapte variante. Primele cinci
afirmaţii nu se referă la un anumit interval de timp, însă restul se referă distinct la ultima
săptămână de înaintea interviului. Răspunsurile se centralizează în trei scale: statusul
sănătăţii globale, statusul funcţional şi scala de simptome. Cu cât valorile primelor două
scale sunt mai mari, cu atât status-ul este mai bun, în schimb valorile mari ale scalei de
simptome sunt direct proporţionale cu intensitatea problemelor de sănătate. Formularul,
manualul de calcul al scorurilor şi valorile de referinţă [3,4] se pot descărca gratuit după
subscrierea pe site-ul www.eortc.be.
Statistică şi etică. Folosind programul Epi InfoTM s-au calculat indicatorii
tendinţei centrale pentru fiecare variabilă, s-au comparat eşantioanele prin testul t, iar
analiza de corelaţie bivariată s-a efectuat prin calcularea coeficientului Spearman.
Pragul de semnificaţie p a fost fixat la 0.05 (two-tailed). Studiul a fost aprobat de
Comisia de Etică a Şcolii Doctorale din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T.
Popa” Iaşi, România.
REZULTATE
După intervenţia chirurgicală s-a constatat o îmbunătăţire semnificativă a
calităţii vieţii, comparativ cu nivelul preoperator al acesteia (Tabel III). A crescut
semnificativ nivelul statusului global, iar din scala funcţională doar status-ul social nu sa modificat semnificativ.
De asemenea, amplitudinea simptomelor a diminuat semnificativ, cu excepţia
problemelor respiratorii (DY) şi a diareei (DI), care oricum aveau niveluri reduse şi
preoperator. Această modificare aparent spectaculoasă a percepţiei subiecţilor asupra
calităţii vieţii trebuie totuşi abordată cu circumspecţie. La majoritatea pacienţilor (n=31;
72.1%), starea clinică a impus intervenţia chirurgicală în primele 24 de ore de la
internare. Completând formularul în acest interval de timp caracterizat de evoluţia unei
complicaţii, este firesc să se înregistreze o alterare importantă a calităţii vieţii acestor
pacienţi.
Efectul benefic al intervenţiei chirurgicale asupra calităţii vieţii este documentat,
dar nivelurile înregistrate la trei luni postoperator diferă semnificativ de valorile de
referinţă EORTC (Tabel 3). La pacientul purtător de ileo/colostomie s-a evidenţiat o
scădere semnificativă faţă de valorile de referinţă a statusurilor global (QL), fizic (PF),
ocupaţional (RF), emoţional (EF) şi social (SF). Statusul cognitiv (CF) a înregistrat întradevăr o evoluţie favorabilă la trei luni de la intervenţie. Majoritatea simptomelor s-au
remis semnificativ în aceste trei luni de la intervenţie, cu excepţia tulburărilor de somn.
Dispneea semnificativ mai importantă în lotul studiat faţă de valorile de referinţă
EORTC, neinfluenţată de intervenţia chirurgicală, sugerează asocierea acesteia cu
comorbidităţile deja existente, nefiind imputabilă bolii de bază şi/sau intervenţiei
chirurgicale. Un aspect interesant relevat de testul statistic, îl reprezintă nivelul
semnificativ mai redus al problemelor financiare la trei luni de la tratamentul
chirurgical, comparativ cu valorile de referinţă EORTC.
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Trebuie subliniat că valorile de referinţă au fost calculate de European
Organisation for Research and Treatment of Cancer în urma unor studii derulate în
ţările occidentale, deci într-un spaţiu economic dezvoltat. În plus, studiul nostru acoperă
anii 2009-2010, perioadă caracterizată printr-un declin economic la scară mondială, cu
impact important şi asupra ţării noastre.
Tabel 3
Calitatea vieţii pacienţilor cu cancer de colon nemetastatic stomizaţi. Comparaţia dintre calitatea
vieţii înainte de operaţie şi calitatea vieţii la 3 luni de la aceasta. Comparaţia dintre calitatea vieţii
la 3 luni postoperator şi valorile de referinţă EORTC
(N=43; 2008-2010; Clinicile I-II Chirurgie Sp. Universitar „Sf. Spiridon” Iaşi; test t)
Scor
Scor
Scorul de
Scor
preoperator postoperator
referinţă
Scor
postoperator
Abreviere
vs. scor
vs. scor de
EORTC preoperator
Scala
la 3luni
EORTC
(medie)
(medie)
postoperator
referinţă
(medie)
(p)
(p)
[3,4]
Statusul
24.2±13.7
54.4±11.5
0.00001
0.001
60.7±23.4
QL
global
Statusul
funcţional
Fizic
79.2±21.1
57.3±20.8
61.7±21.6
0.02
0.0001
PF
Ocupaţional
70.4±32.8
36.0±18.9
51.9±18.9
0.0001
0.0001
RF
Emoţional
68.9±24.5
37.6±15.9
49.4±16.5
0.0001
0.0001
EF
Cognitiv
85.2±20.4
66.3±20.1
80.2±16.8
0.0001
NS
CF
Social
76.0±28.6
33.7±18.4
29.8±15.3
NS
0.00001
SF
Simptome
Astenie
34.7±28.4
71.5±17.01
35.9±18.9
0.00001
NS
FA
Greaţă,
7.3±17.2
65.9±17.8
9.6±11.0
0.000001
NS
NV
vărsături
Durere
24.0±29.6
79.8±18.7
24.7±20.4
0.000001
NS
PA
Dispnee
17.4±26.3
25.6±22.8
24.8±23.1
NS
0.042
DY
Insomnie
30.5±32.6
51.1±19.7
14.7±19.6
0.00001
0.0001
SL
Inapetenţă
19.1±30.2
92.9±18.4
15.5±20.9
0.000001
NS
AP
Constipaţie
15.8±27.9
84.5±21.0
10.1±21.2
0.000001
NS
CO
Diaree
16.6±27.6
23.2±19.9
16.3±28.5
NS
NS
DI
Dificultăţi
13.6±26.3
58.9±23.9
48.8±22.2
0.014
0.0001
FI
financiare

Aceste diferenţe semnificative dintre valorile de referinţă EORTC ale unor
parametri de calitate a vieţii şi cei înregistraţi la trei luni de la practicarea
ileo/colostomiei, sunt cauzate de existenţa stomiei sau există şi alţi factori ce contribuie
la crearea acestor discrepanţe?
Pentru a răspunde la această întrebare s-au propus două tipuri de variabile-cauză:
1. Variabile independente de existenţa stomiei: sexul, vârsta, comorbidităţile,
lăsarea tumorii pe loc, stadiul neoplaziei, complicaţiile postoperatorii şi
chimioterapia la momentul celui de-al doilea interviu;
2. Variabile în legătură cu stomia: tipul şi indicaţia acesteia (de necesitate sau de
principiu).
Analiza corelaţiei bivariate dintre variabilele independente de existenţa stomiei
şi valorile scalelor EORTC care au prezentat abateri semnificative la trei luni
postoperator faţă de media de referinţă (Tabel 4), relevă în special importanţa extirpării
chirurgicale tumorii, deoarece doar simpla rezolvare a complicaţiei, cu lăsarea de
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necesitate a tumorii pe loc, corelându-se semnificativ cu scăderea statusului global,
fizic, ocupaţional şi social. S-a constatat de asemenea o corelaţie directă semnificativă
între status-ul emoţional şi vârstă, în sensul că vârstnicii din lotul nostru (grupa > 70
ani) au prezentat un status emoţional semnificativ mai ridicat faţă de ceilalţi subiecţi.
Pacienţii aflaţi sub chimioterapie la momentul interviului au avut o creştere
semnificativă a status-ului fizic, dar şi o scădere a status-ului emoţional. Existenţa unei
afectări hepatică sau renale s-a corelat cu scăderea status-ului global şi, firesc, un număr
crescut de comorbidităţi cumulate per subiect s-a corelat cu o scădere semnificativă a
status-ului fizic.
Tabel 4
Corelaţia dintre variabilele-efect independente de stomia pacienţilor cu cancer de colon
nemetastatic şi valorile scalelor cu abateri semnificative la 3 luni postoperator faţă de nivelurile de
referinţă EORTC
(N=43; 2008-2010; Clinicile I-II Chirurgie Sp. Universitar „Sf. Spiridon” Iaşi, coeficient de corelaţie
Spearman)

NS

EF

NS

θ = 0.445
p=0.003

NS

Nr.
comorbidităţi

NS

DZ

θ=
0.471
p=0.001

IR

RF

θ = -0.344
p=0.024

NS

NS

NS

NS

θ = -0.330
p=0.031

θ = 0.436
p=0.003

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

θ = -0.424
p=0.005

IH

NS

Insuf. resp.

PF

IC

NS

Obezitate

QL

Tumoră
lăsată
pe
loc

Anemie

Sex

Grupe
Stadiul
vârstă

Malnutriţie

SCALA EORTC

Comorbidităţi

θ=θ=θ=0.315
0.663 NS NS NS NS NS 0.321
p=0.040 p=0.0001
p=0.036
θ=θ=0.428
NS
0.455 NS NS NS NS NS
NS
p=0.004
p=0.002
NS

θ=-0.454
NS NS NS NS NS
p=0.002
NS

NS NS NS NS NS

Chimioterapie

θ = 0.381
NS NS NS NS NS
NS
NS
NS
NS
NS
p=0.012
θ – coeficientul de corelaţie Spearman; NS – fără semnificaţie statistică; IC – insuficienţă cardiacă; IH – insuficienţă hepatică;
IR – insuficienţă renală

SF

NS

NS

NS

Analiza de corelaţie bivariată dintre variabilele ce ţin de stomia pacienţilor cu
neoplasm colic nemetastatic şi aceleaşi scale EORTC ce au prezentat abateri
semnificative faţă de valorile de referinţă (Tabel 5), a arătat impactul negativ al
ileostomiei asupra calităţii vieţii, toate statusurile luate în calcul fiind afectate de
existenţa acesteia. O explicaţie ar fi că la trei luni de la practicarea ileostomiei, pacientul
nu s-a adaptat complet pentru a compensa pierderile lichidiene mari şi disconfortul unei
astfel de stomii. În lotul nostru, stomia de necesitate s-a impus la reintervenţiile pentru
complicaţii postoperatorii grave determinate de fistule anastomotice, de aceea nu este
surprinzător că un astfel de pacient are un status emoţional şi social mult redus faţă de
ceilalţi stomizaţi.
S-a măsurat calitatea vieţii după trei luni de la intervenţia de desfiinţare a
stomiei la 12 subiecţi care au completat formularul EORTC. Valorile înregistrate după
repunerea în circuit (Tabel 6), au arătat o ameliorare semnificativă a statusurilor global,
fizic, ocupaţional şi social.
Simptomele (majoritatea reduse semnificativ încă de la trei luni de la instituirea
stomiei), nu au cunoscut modificări semnificative de intensitate după repunerea în
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circuit, cu excepţia diminuării asteniei şi problemelor financiare, dar cu percepţia mai
accentuată a unor probleme de tranzit intestinal. Apariţia constipaţiei după repunerea în
circuit, poate avea ca substrat sindromul aderenţial postoperator sau chiar un uşor grad
de stenoză anastomotică.
Tabel 5
Corelaţia dintre variabilele-efect dependente de stomia pacienţilor cu cancer de colon nemetastatic
şi valorile scalelor cu abateri semnificative la 3 luni postoperator faţă de nivelurile de referinţă
EORTC
(N=43; 2008-2010; Clinicile I-II Chirurgie Sp. „Sf. Spiridon” Iaşi, coeficient de corelaţie Spearman)
Tip stomie
Indicaţia stomiei
SCALA EORTC
(ileo-/colostomie) (de principiu/de necesitate)
θ = -0.456
NS
QL
p=0.002
NS
NS
PF
θ = -0.431
NS
RF
p=0.004
θ = -0.417
θ = -0.420
EF
p=0.005
p=0.005
θ = -0.515
θ = -0.406
SF
p=0.0001
p=0.007
θ – coeficient de corelaţie Spearman

Tabel 6
Comparaţia dintre calitatea vieţii măsurate la trei luni de la stomie şi cea măsurată la trei luni de la
repunerea în circuit
(N=12; 2008-2010; Clinicile I-II Chirurgie Sp. Universitar „Sf. Spiridon” Iaşi, test t)
Scor purtători
Scor la
Scor la 3 luni după
stomie vs. scor
Abreviere
3 luni după
desfiinţarea stomiei
Scala
repuşi în circuit
EORTC
practicarea stomiei
(medie)
(p)
(medie)
60.4±8.8
74.9±7.1
0.004
Statusul global
QL
Statusul
funcţional
Fizic
76.6±7.8
81.1±7.9
0.001
PF
Ocupaţional
52.7±11.9
83.3±7.1
0.0001
RF
Emoţional
48.6±16.6
90.9±4.3
0.00001
EF
Cognitiv
93.0±8.6
91.2±7.9
NS
CF
Social
31.9±11.1
76.3±8.6
0.0001
SF
Simptome
Astenie
26.8±13.7
11.1±13.4
0.003
FA
Greaţă,
6.9±8.5
7.3±6.7
NS
NV
vărsături
Durere
18.0±18.0
20.1±9.3
NS
PA
Dispnee
13.9±17.1
19.4±17.1
NS
DY
Insomnie
5.5±12.9
6.8±8.4
NS
SL
Inapetenţă
5.5±12.9
5.5±12.9
NS
AP
Constipaţie
5.5±12.9
24.9±20.7
0.027
CO
Diaree
2.8±9.6
5.5±12.9
NS
DI
Dificultăţi
36.0±9.6
22.2±16.4
0.017
FI
financiare
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DISCUŢII
Calitatea vieţii este un subiect important şi intens analizat în studiile clinice dar
în acelaşi timp există o experienţă redusă în interpretarea rezultatelor. Studiile de
calitate a vieţii sunt în general realizate în scop de cercetare şi nu de rutină în clinică.
Cele mai multe lucrări din literatură arată preocuparea medicilor pentru calitatea
vieţii pacienţilor la distanţă [5-7] fiind un număr redus al acestora pentru urmărirea
imediată postoperator. Aceste din urmă sunt importante prin date furnizate referitoare la
factorii care inţiază procesele psihologice şi psihofarmocologice cu răsunet general
asupra vieţii pacienţilor [8,9]. Studiile arată că intervenţiile psihologice şi farmocologice
pot îmbunătăţi calitatea vieţii prin scăderea morbidităţii şi a unor probleme cum ar fi
depresia şi anxietatea care pot fi tratate cu succes [9,10].
Şi în studiul nostru, postoperator nivelul statusului global a crescut semnificativ,
iar amplitudinea simptomelor a diminuat semnificativ. Kopp et al. într-un studiu realizat
pe 146 pacienţi arată o revenire aproape la normal a statusului global cu o recuperare
optimală a pacienţilor la şase luni postoperator, dar cu menţinerea unui deficit în
scorurile funcţional [11]. De asemenea există cercetări care arată că aceste modificări la
nivelul statusului funcţional şi psihologic pot persista până la cinci ani
postoperator [12].
Scorurile obţinute prin chestionarea pacientului în perioada preoperatorie sau
imediat postoperatorie pot fi influenţate de stresul determinat de investigaţiile efectuate,
spitalizare, gravitatea bolii astfel rezultatele neoferind o imagine reală asupra nivelului
calităţii vieţii. Nu există un „gold standard” în măsurarea calităţii vieţii, pentru studiul
acesteia fiind disponibile mai multe chestionare, dar datele existente arată că EORTC
QLQ-Q30 este printre cele mai potrivite instrumente de măsură, întrucât conţine
întrebări specifice pentru pacientul cu neoplasm precum şi modulul de întrebări
specifice simptomelor colorectale [9,12-14].
Comparativ cu alte studii, vârstnicii din lotul nostru prezintă un status emoţional
semnificativ mai ridicat faţă de ceilalţi pacienţi. Se pare că acest fenomen este
determinat de aşteptările ridicate ale tinerilor, ei simţind că au mai mult de pierdut
comparativ cu cei mai în vârstă, precum şi din cauza impactului determinat de afecţiune
şi actul medical în viaţa acestora [15]. Pe de altă parte bătrânii au aşteptări conforme cu
bogata lor experienţă de viaţă [16]. Un concept interesant în înţelegerea calităţii vieţii
este faptul că simptome identice pot avea impact variabil la oameni diferiţi, persoanele
pot avea aşteptări diferite şi să nu cuantifice identic calitatea vieţii la cel puţin două
interogări succesive derulate chiar în condiţii similare [17].
De asemenea, jumătate dintre studii sunt prospective şi se reduc la analiza
efectelor unui tratament individual (chirurgical, oncologic, etc.) [13,14,16,18,19]. În
studiul nostru, aplicarea chestionarului la trei luni postoperator, interval care include şi
tratamentul oncologic, am analizat practic calitatea vieţii pacienţilor în cursul unui
tratament multimodal.
Pacienţii cu stadiu avansat de boală dezvoltă postoperator un număr mai mare de
complicaţii şi implicit calitatea vieţii acestora este mai scăzută comparativ cu a altor
pacienţi. De asemenea s-a observat un nivel crescut de citokine (IL-6, IL-2 şi TNF) [20]
care ar fi implicate în apariţia depresiei la aceşti pacienţi, astfel ei prezentând o scădere
a statusului global, social şi ocupaţional.
La pacienţii cu stomă, scorurile de calitate a vieţii arată o scădere dramatică a
acesteia în perioada imediat postoperatorie cu o revenire treptată a acesteia spre normal
pe măsură ce pacientul se familiarizează cu boala [14,21-23]. Prezenţa stomiei la bătrâni
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reprezintă o mare preocupare, statusul funcţional al acestora fiind afectat, adesea ei
necesitând asistenţă în îngrijire [24]. În ceea ce priveşte relaţia dintre simptomele
intestinale şi calitatea vieţii relaţia nu este pe deplin clară. Unele studii arată că pacienţii
care au prezentat diaree prezintă un scor semnificativ mai scăzut [25].
Studiile de calitate a vieţii sunt utile, deoarece furnizează informaţii importante
şi stimulează cercetătorii în a avea permanent curiozitatea şi dorinţa de a îmbunătăţi
metodele terapeutice pentru pacienţii cu neoplazii colice, scăzând morbiditatea şi
îmbunătăţind prognosticul [26].
În trecut, în faţa unui bolnav considerat incurabil, având în vedere eşecul de la
început al tratamentului şi doar caracterul paleativ al acestuia, chirurgul din dorinţa de a
nu produce rău pacientului se abţinea de la orice gest chirurgical în lipsa unei
complicaţii, care să fie ameninţătoare pentru viaţă. Studiile de calitate a vieţii au arătat
că în perioada imediat postoperatorie a acestor pacienţi există o scădere semnificativă a
frecvenţei şi intensităţii simptomelor astfel încât în final aceste intervenţii se dovedesc a
fi apreciate [27]. Capacitatea de a decide care pacient poate beneficia de tratament
paleativ poate aduce în viitor o îmbunătăţire a rezultatelor. Pentru a măsura integral
avantajele intervenţiilor paleative s-a creat Palleative Surgery Outcome Score (PSOS)
care realizează un raport între numărul de zile în care pacientul nu este spitalizat şi
numărul zilelor de spitalizare [28], dar pentru a identifica cu acurateţe beneficiul acestor
intervenţii sunt necesare studii prospective.
CONCLUZII
Nivelul de viaţă preoperator al pacientului este cel mai important indicator în
calitatea vieţii postoperatorie a pacienţilor cu neoplasm colic. În perioada
postoperatorie, calitatea vieţii pacienţilor cu ileo/colostomie, creşte semnificativ, dar
este în acelaşi timp mai redusă faţă de cea a pacienţilor nestomizaţi. Pacienţii stomizaţi
necesită cel puţin asistenţă psihologică în primele luni postoperator. Calitatea vieţii
creşte semnificativ după repunerea în circuit, îmbunătăţind evident statusul emoţional şi
social. Nerezecabilitatea tumorii are un impact negativ major asupra calităţii vieţii, chiar
dacă stomia reduce semnificativ simptomele şi riscul vital imediat. Formularul EORTC
QLQ-C30 versiunea 3.0 este un instrument util, uşor de folosit şi de interpretat.
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ROLUL STENTĂRII PREOPERATORII ÎN CHIRURGIA
CANCERULUI DE PANCREAS
Dana Iancu, A. Bartoș, L. Mocanu, Teodora Mocanu, Raluca Bodea,
F. Zaharie, Andra Andreescu, C. Iancu
Clinica Chirurgie III, Cluj-Napoca
Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca, România
THE ROLE OF IF PREOPERATIVE BILIARY DRAINAGE IN THE PANCREATIC CANCER
SURGERY (ABSTRACT): Introduction: Preoperative biliary drainage pre DPC is a very controversial
subject; the indication for this endoscopic procedure is not yet unanimous accepted. Material and
methods: The aim of this study is to find out if preoperative biliary drainage is bringing benefits to the
perioperatory evolution of the patient. This is a prospective study from 2008 till 2010, done in Surgery
Clinic no III of Cluj-Napoca. 201 patients with pancreatic cancer on which surgery with biliary
anastomosis was performed were included in the study; 41 of them were preoperative biliary drained.
Results: Patients who had preoperative biliary drainage had a higher percentage of postoperatory
complications (p=0,049). Preoperative biliary drainage determined a non significant longer intraoperative
time, blood lost and a not much harder intraoperative conditions. Septic complications were twice more
frequent in patients with preoperative biliary drainage; the data were statistically validated (p=0,036).
Conclusions: Preoperative biliary drainage must be done in carefully selected cases; the intervention that
follows this endoscopic procedure should be performed by specialized surgical teams that can cope with
harder intraoperative conditions.
KEY WORDS: PANCREATIC CANCER, SURGICAL INTERVENTION, PREOPERATIVE BILIARY
DRAINAGE, COMPLICATIONS
Corespondenţă: Dr. Dana Iancu, Clinica Chirurgie III, Cluj-Napoca, Str. Iaşilor nr. 16, +40264134955*

INTRODUCERE
De multe ori, icterul obstructiv este primul și singurul semn al neoplasmelor
pancreatice. Dezechilibrele pe care le determină obstrucția biliară, mai ales dacă este de
durată, duc la alterarea funcției hepatice, cu tulburări de coagulare consecutive și
creșterea riscului operator. Neoplasmul pancreatic este o patologie oncologică de temut,
mai ales prin faptul că 80% din pacienții ce se prezintă la medic se află în momentul
diagnosticului într-un stadiu avansat de boală, ce nu permite practicarea
duodenopancreatectomiei cefalice, singura șansă de îmbunătățire a supraviețuirii la
distanță. Pentru acești bolnavi, stentarea endoscopică a căilor bilare, pentru ameliorarea
icterului, reprezintă soluția paleativă optimă, miniminvazivă. Pentru restul pacienților,
la care extensia tumorală nu a depășit pragul de inoperabilitate, stentarea este o opțiune
terapeutică preoperatorie, indicația ei fiind ameliorarea funcției hepatice, pentru
scăderea riscurilor perioperatorii. Totuși, folosirea de rutină a acestui procedeu este
controversată, datorită complicațiilor pe care le poate determina, observate în mai multe
studii din literatură.
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MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul efectuat în perioada 2008-2010 în cadrul Clinicii Chirurgie III Cluj
Napoca este unul prospectiv şi în care au fost selectaţi un număr de 201 de pacienţi cu
afecțiuni neoplazice pancreatice.
Am împărțit pacienții în două loturi: stentați preoperator (lotul A) și cei
nestentați (lotul B); 70 din totalul bolnavilor au beneficiat de tratament curativ
(duodenopancreatectomie cefalică ) iar 131 de derivații biliare, paleative.
Vârsta participanților din studiu a fost cuprinsă între 24 și 85 de ani; dintre
aceștia 105 au fost femei și 96 bărbați.
Stentarea preoperatorie s-a efectuat la 41 de pacienți ceea ce reprezintă 21%.
Datele obţinute au fost analizate din punct de vedere statistic cu programul
SPSS, iar testul utilizat a fost Pearson-χ2 cu un intervalul de confidenţă de 95 %. Am
considerat ca fiind pierdere intraoperatorie de sânge, hemoragia peste 400 ml.
Intervenția chirurgicală sub 4 ore a fost considerată ca fiind de durată medie iar cea
peste acest interval de timp ca fiind lungă.
Culegerea datelor a fost efectuată din foaie de observaţie a pacientului şi foaia
special concepută pentru acest studiu. Pentru culegerea datelor biochimice și
hematologice s-a apelat la laboratorul Spitalului Clinic de Urgență "Octavian Fodor"
Cluj-Napoca (limitele normale pentru toate valorile studiate fiind astfel aceleaşi în toate
cazurile).
În ceea ce privește prelucrarea datelor statistice aceasta a fost efectuată unitar de
către aceeași persoană.
REZULTATE
Stentarea preoperatorie a fost marcată de creșteri ale ratei complicațiilor; din 41
de pacienți din lotul A, 21 (52%) au dezvoltat complicații postoperatorii, comparative
cu cei din lotul B, la care rata de apariție a complicațiilor a fost de 34% (54 cazuri).
Diferența a fost validată ca fiind semnificativă din punct de vedere statistic cu o valoare
p=0.049 (Tabel 1). Hemoragia intraoperatorie a fost prezentă la 22 dintre bolnavii
stentați preoperator (54%) și la 66 din cei nestentați (41%). Din punct de vedere statistic
aceste date sunt nesemnificative (p=0,186) (Tabel 1). Durata intervenției chirurgicale la
pacienții din lotul A a fost ușor crescută, indicele statistic având valoarea de 0,228
(Tabel 1). Trei pacienți (8%) din cei 41 stentați au prezentat hemoragie postoperatorie,
față de 15 dintre cei fără stentare; din punct de vedere statistic aceste date nu sunt
semnificative (p=0,928) (Tabel 1).
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P=0.228
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Tabel 1
Date analitice comparative a pacienţilor care au beneficiat de stentare vs. fără stentare
Pierdere de sânge
Durată operație
Complicații
Hemoragie postop
Stentare
intraoperator
AbAb<400
Prezentă
Prezente
>400 ml
<4h
>4h
total
sentă
sente
ml
66
67
54
15
Fara
94
93
106
145
160
(41%)
(42%)
(34%)
(9,3%)
stent
Cu
22
22
21
3
19
19
20
38
41
stent
(54%)
(54%)
(52%)
(7,31%)
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Atât fistula pancreatică cât și cea biliară au fost prezente aproximativ în aceeași
proporție, fistula pancreatică la doi (5%) pacienți din lotul A, iar cea biliară la unul
singur (3%), față de 12 fistule pancreatice și respectiv 5 fistule biliare la pacienții din
lotul B.
Nici una dintre diferențe nu a putut fi validată din punct de vedere statistic
(p=0,748 și p=0,873) (Tabel 2). În ceea ce privește infecțiile postoperatorii (supurația
postoperatorie, sepsisul și abcesele intraabdominale) acestea au fost prezente la 13
(32%) dintre cei patruzeci și unu de pacienți stentați preoperator și doar la 25 (16%)
dintre cei nestentați; rezultatul este semnificativ statistic cu p=0,036 (Tabel 2).
Complicațiile bronho-pulmonare și cardiace au fost prezente în proporție de 20%
dintre bolnavii din lotul A și la 17% din bolnavii din lotul B. Proporțiile nu indică o
implicare a stentării preoperatorii în apariția acestor complicații postoperatorii
(p=0,825) (Tabel 2).
Tabel 2
Date analitice comparative a pacienţilor care au beneficiat de stentare vs. fără stentare

160

148

41

39

12
(8%)
2
(5%)

Absentă
155
40

Prezentă
5
(4%)
1
(3%)

Absente
135
28

Prezente
25
(16%)
13
(32%)

Complicații
bronho-pulmonare,
cardiace
AbPrezente
sente
27
133
(17%)
8
33
(20%)

P=0.825

Fără
Stent
Cu
stent

Prezentă

Complicații septice

P=0.036

Absentă

Fistulă Biliară

P=0.873

Fistulă pancreatică

P=0.748

Stentare

DISCUŢII
O serie de autori subliniază beneficiile pe care un drenaj bilar preoperator le
poate aduce asupra evoluției perioperatorii, mai ales atunci când valorile bilirubinei
serice sunt mai mari de 17 [1-16].
În cazul stentării biliare, complicația cu incidența cea mai mare, mai ales atunci
când se folosesc stenturi din material plastic, este angiocolita. Frecvența acestei
complicații este după unele studii în jurul a 23%-25% din cazuri, deloc de neglijat,
ținând seama că apariția ei duce la întârzierea actului operator [17]. După unii autori,
riscul de apariție a complicațiilor infecțioase ramâne crescut și postoperator, atunci când
a fost folosit drenajul bilar prin stent. În această idee, este citată incidența crescută a
supurațiilor plăgii postoperatorii, a abceselor intraabdominale, a sepsisului [10,18]. Și
rezultatele studiului nostru au arătat o incidență crescută a complicațiilor infecțioase
postoperatorii pentru pacienții stentați. Aceste date au fost validate și din punct de
vedere statistic.
Cât despre intervenția chirurgicală, unele studii menționează creșterea
pierderilor sangvine în cazul pacienților stentați preoperator. Totuși, aceleași studii nu
indică o creștere a timpului operator, a necesarului de transfuzii sau al perioadei de
spitalizare [17]. Datorită angiocolitelor repetate la pacienții stentați, disecția chirurgicală
a tractului bilio-digestiv a fost mai dificilă. Totuşi, hemoragia intraoperatorie nu a fost
crescută în cazul pacienților stentați preoperator din studiul nostru, prelucrarea statistică
a datelor demonstrând lipsa de implicare a stentării în apariția acestei complicații.
Durata intervenției nu a fost mai lungă la pacienţii stentaţi, chiar dacă, după cum am
precizat anterior, angiocolita prezentă preoperator poate duce la remanieri anatomice ce
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fac timpul de disecţie mai dificil. Acest lucru se datorează probabil experienței crescute
a echipei chirurgicale.
Se pare că riscul de apariție a fistulei anastomotice nu este influențat de către
stentarea preoperatorie. În schimb, incidența fistulei pancreatice este crescută la acest
grup de pacienți [17,19-21]. În cadrul studiului nostru nu s-au raportat diferențe
semnificative între apariția fistulelor anastomotice și pancreatice la pacienții stentați
preoperator față de cei nestentați.
Per ansamblu, pacienții stentați preoperator au dezvoltat mai multe complicații
decât cei nestentați. Rezultatele obținute sunt semnificative din punct de vedere statistic
cu p=0,049.
Datele obținute în studiul nostru nu arată o implicare a stentării preoperatorii în
apariția complicațiilor bronho-pulmonare și cardiace postoperatorii (p=0,825).
Per ansamblu, majoritatea studiilor nu sugerează beneficii semnificative ale
stentării biliare preoperatorii, neexistând diferențe între morbiditatea și mortalitatea
perioperatorie a pancienților cu drenaj biliar și a celor fără stentare. În schimb,
complicațiile pe care această intervenție le poate aduce sunt evidente.
CONCLUZII
Drenajul biliar cu stent preoperator este indicat doar în cazurile de
hiperbilirubinemie simptomatică, cu colangită și risc septic, cu insuficiență de organ
consecutivă (insuficiență renală prin deshidratare, coagulopatie, malnutritie); stentarea
este de real folos în vederea corectării acestor dezechilibre cu potențial letal și a
reechilibrarii preoperatorii, cu indicaţia ca intervenţia chirurgicală să fie efectuată la 710 zile de la stentare. De asemeni, ar trebuii să beneficieze de acest tratament
preoperator minim invaziv, pacienții cu indicație de tratament neoadjuvant, la care
apariția unor complicații consecutive stazei biliare ar putea fi fatale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
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CALITATEA VIEŢII LA FEMEILE CARE AU PRIMIT
TRATAMENT ADJUVANT HORMONAL PENTRU CANCER DE
SÂN - UN STUDIU RANDOMIZAT COMPARATIV ÎNTRE
TAMOXIFEN ŞI INHIBITORII DE AROMATAZĂ (LETROZOLE,
ANASTRAZOLE, EXEMESTANE)
C. Volovat1*, Simona Ruxandra Volovat1, Carmen Vulpoi2,
Cristina Gena Dascălu2, Elena Mihaela Cărăuşu2
1. Centrul de Oncologie Medicală Iasi;
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QUALITY OF LIFE OF WOMEN RECIEVING ADJUVANT HORMONAL TREATMENT FOR
BREAST CANCER – A RANDOMIZED TRIAL COMPARING TAMOXIFEN WITH
AROMATASE INHIBITORS (Abstract): Purpose: The assessment and comparison of the quality of
life in women with early stages breast cancer receiving Tamoxifen versus aromatase inhibitors (AINs).
Methods: There were selected 223 patients treated at Center of Medical Oncology Iasi, with early stages
breast cancer. The patients were divided in two groups: 115 patients receiving Tamoxifen and 107
patients receiving aromatase inhibitors. From the patients receiving AINs, 33 of patients have received
Exemestane, 60 patients Letrozole and 14 patients Anastrazole. The patients have completed an EORTC
C30 and EORTC BR23 questionnaire at the beginning of the treatment (after one month) and after 2 years
of treatment. There was calculated the difference related with global status, functional scales, emotional
scales, cognitive scales and symptom scales. Results: Statistic results show a better quality of life for
Anastrazole vs. Letrozole and for AINs vs. Tamoxifen group, mainly on physical scales both after 2
months and after 2 years of treatment. In the same time, the physical scales were with better results after 1
month of treatment vs. 2 years of treatment. Conclusions: Following the hormonal treatment period, there
is a mild worsening of quality of life for Tamoxifen and AINs too. In the same time, the quality of life is
better in the group with AINs treatment comparative with the Tamoxifen treatment.
KEY WORDS: QUALITY OF LIFE, AROMATASE INHIBITORS, TAMOXIFEN.
Corespondenţă: Constantin Volovat, MD,PhD, Center of Medical Oncology Iasi, Str. Vasile Conta 2, et.3,
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INTRODUCERE
Cancerele mamare reprezintă un grup heterogen de boli care se diferenţiază din
punct de vedere al tratamentului şi prognosticului prin elemente imunohistochimice
precum exprimarea receptorilor de estrogeni/progesteron sau mutaţii ale genei HER2.
Exprimarea de receptori hormonali se întâlneşte la peste 50% dintre cancerele mamare,
reprezentând motivaţia aplicării tratamentelor hormonale în diferite stadii ale bolii.
Tratamentul hormonal adjuvant este reprezentat de Tamoxifen +/- supresia funcţiei
ovariene. În postmenopauză, tratamentul hormonal adjuvant standard oferă mai multe
opţiuni: 1)Tamoxifen 5 ani de zile; 2) Tamoxifen 2-3 ani, apoi un inhibitor de
aromatază 5 ani de zile; 3) un inhibitor de aromatază timp de 5 ani de zile.
*
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Introducerea unui inhibitor de aromatază în tratamentul hormonal adjuvant
prezintă avantajul creşterii intervalului liber de boală, reduce riscul de recurenţă locală
sau la distanţă şi reduce riscul de cancer la sânul controlateral [1]. Tratamentul adjuvant
hormonal timp de 5 ani de zile reduce riscul de recidivă a bolii şi de deces prin cancer
mamar [1-5]. Totodată, un alt obiectiv la fel de important îl reprezintă calitatea vieţii
pacientei. În acest sens, trebuie avute în vedere efectele secundare ale Tamoxifenului
(TMX), cât şi ale inhibitorilor de aromatază (AINs) [6-11].
În studiul prezent s-a evaluat calităţii vieţii pacientelor cu cancer de sân care au
primit tratament adjuvant hormonal, atât pentru tratamentul cu Tamoxifen cât şi pentru
tratamentul cu inhibitori de aromatază, comparând cele două loturi.
MATERIAL ŞI METODĂ
În perioada 2001-2009, în cadrul Centrului de Oncologie Medicală Iaşi, dintr-un
total de 2998 de pacienţi cu cancer, au fost selectate 629 de paciente cu cancer mamar
(366 paciente la menopauză şi 256 de paciente post-menopauză). Din totalul pacientelor
cu cancer mamar, 441 de paciente au urmat tratamente hormonale, preponderent în
stadiile II-III de boală. Dat fiind încercarea de evaluare a calităţii vieţii pacientelor care
au primit tratamente hormonale adjuvante, din cele 441 de paciente, au fost selectate
177 de paciente (95 paciente în premenopauză şi 82 de paciente în postmenopauză) care
au urmat tratament adjuvant cu Tamoxifen sau/şi inhibitori de aromatază.
În analiza preliminară s-au utilizat două instrumente de evaluare a calităţii vieţii:
EORTC-C30 şi EORTC-BR23. Pacientele au fost împărţite în două loturi: primul lot a
cuprins 95 de paciente (stadiul II– 45 de paciente şi stadiul III– 50 de paciente) care au
fost tratate cu Tamoxifen; lotul al doilea a cuprins 82 de paciente care au fost tratate cu
inhibitori de aromatază. La subiecţii din cele două loturi s-a evaluat statusul global de
sănătate şi s-a calculat scorul simptomelor corelate cu cancerul de sân.
Pentru o mai bună evaluare a calităţii vieţii, dat fiind rezultatele relevate de
analiza preliminară, s-a impus o mărire a loturilor prin includerea în studiu de noi
cazuri, în acelaşi timp ţinându-se cont de fenomenul de non-complianţă la tratamentul
hormonal. Astfel, conform unui studiu anterior efectuat la Centrul de Oncologie
Medicală pe un lot de 256 de paciente care erau sub tratament hormonal adjuvant în
perioada 2001-2009, doar 71% dintre paciente au avut o complianţă totală la tratament
[12]. Dintre pacientele selectate în final pentru evaluarea calităţii vieţii prin utilizarea
chestionarelor EORTC-C30 şi EORTC-BR23, s-au eliminat pacientele non-compliante.
În final, în studiu au rămas 222 paciente cu tratament adjuvant hormonal, dintre
care, 115 paciente au fost tratate cu Tamoxifen (în stadiul II– 65 de paciente: 51 în
premenopauză, 14 în postmenopauză şi 50 de paciente în stadiul III: 45 în
premenopauză şi 5 în postmenopauză); al doilea lot a inclus un număr de 107 paciente
(postmenopauză) dintre care: 33 de paciente au primit Exemestane (3 paciente în stadiul
II şi 30 în stadiul III), 60 paciente au primit Letrozole (9 paciente în stadiul II şi 51 în
stadiul III) şi restul pacientelor au primit Anastrazol (toate în stadiul III de boală).
Chestionarere EORTC-C30 şi EORT-BR23 au fost aplicate la toate pacientele la
1 lună de la iniţierea tratamentului şi după 2 ani de tratament.
Prelucrarea statistică a datelor a fost făcută folosind programul SPSS vs. 16.0.
Pe baza chestionarelor, conform recomandărilor din manualul de utilizare au fost create
nişte scoruri brute şi nişte scoruri liniarizate, studiindu-se comportamentul acestora.
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În cadrul prelucrării statistice a datelor obţinute prin chestionarele de calitate a
vieţii s-a utilizat testul Wilcoxon pentru a releva dacă sunt diferenţe semnificativ statistic
între rezultatele la o lună şi cele la 2 ani pentru pacientele tratate cu AINs.
Pentru compararea calităţii vieţii în lotul pacientelor tratate cu Tamoxifen şi în
lotul pacientelor tratate cu AINs, s-a utilizat testul Kruskal-Wallis (1 lună vs. 2 ani de
tratament).
Repartiţia cazurilor investigate în funcţie de terapie a fost următoarea (Tabel 1):
-107 cazuri au fost tratate cu inhibitori de aromatază nesteroidieni (AINs);
-114 paciente au fost tratate cu Tamoxifen (TMX).

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Tabel 1
Repartiţia cazurilor investigate – după terapie
Frecvenţa absolută
Frecvenţa
Terapie administrată
(nr. cazuri)
relativă (%)
107
48,42
AINS
114
51,58
TMX
221
100,0
Total

Frecvenţa
cumulată (%)
48,42
100,0

Se observă că majoritare au fost pacientele tratate cu tamoxifen, aceasta
explicându-se prin faptul că inhibitorii de aromatază sunt indicaţi numai în postmenopauză.
Distribuţia cazurilor tratate cu AINs în funcţie de tipul de tratament administrat
este prezentată în Tabel 2.
Tabel 2
Repartiţia cazurilor tratate cu AINs – după tipul de tratament administrat
Frecvenţa absolută
Frecvenţa
Frecvenţa
Tip de tratament
(nr. cazuri)
procentuală (%)
procentuală cumulată
14
13,08
13,08
Anastrazole (ANA)
33
30,84
43,92
Exemestane (EX)
60
56,07
100,00
Letrozole (LET)
107
100,00
Total

Se observă că majoritatea pacientelor tratate cu AINs au primit Letrozole,
procentul cel mai mic dintre paciente primind Anastrazole. Cu toate acestea loturile sunt
comparabile.
REZULTATE
În cazul tratamentului cu anastrazol, există diferenţe semnificativ statistic pentru
toate scorurile standardizate ale chestionarelor, indicând o uşoară scădere a calităţii
vieţii după 2 ani de tratament, comparativ cu prima lună de tratament, în ceea ce
priveşte starea globală de sănătate, cât mai ales în categoriile care reprezintă starea fizică
(simptome ca ameţeală, dispnee, pierderea apetitului, durere) şi starea socială a
pacientelor (Fig. 1).
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În grupul tratat cu Exemestane se observă de asemenea o diferenţe semnificativ
statistic în ceea ce priveşte starea globală de sănătate (1 lună comparativ cu 2 ani de
tratament), precum şi în categoriile care indică starea socială şi starea fizică a
pacientelor (Fig. 2).

A

B
Fig.1 Calitatea vieţii pacientelor cu cancer de sân tratate cu Anastrazole:
A. după 1 lună de tratament
B. după 2 ani de tratament

A

B
Fig.2 Calitatea vieţii pacientelor cu cancer de sân tratate cu Exemestane:
A. după 1 lună de tratament
B. după 2 ani de tratament

Tratamentul cu Letrosole a fost de asemenea evaluat comparativ după 1 lună şi
după 2 ani de tratament (Fig. 3).

Fig. 3 Calitatea vieţii pacientelor cu cancer de sân tratate cu Letrosole:
A. după 1 lună de tratament
B. după 2 ani de tratament
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Rezultatele scorurilor standardizate au relevat o scădere a statusului global de
sănătate, mai ales prin afectarea semnificativă a parametrilor care determină statusul
fizic al pacientelor, mai ales durerea–artralgii.
În ceea ce priveşte evaluarea comparativă a scorurilor standardizate calculate
pentru tratamentul cu fiecare dintre cei trei inhibitori de aromatază (Letrozole, Anastrazole,
Exemestane) la 1 lună s-a utilizat testul Kruskal-Wallis, care a relevat diferenţe
semnificativ statistic a calităţii vieţii pacientelor în ceea ce priveşte starea globală de
sănătate, precum şi unele simptome (insomnie, diaree) în detrimentul Letrozol-ului,
urmat de Exemestane (Tabel 3).
Tabel 3
Analiza statistica pentru scorurile standardizate ale calităţii vieţii după o lună de tratament cu
letrosole/exemestane/anastrazole
Scor standardizat

SL - Simptome: Insomnie
(o luna)

DI - Simptome: Diaree (o
luna)

QL2 - Starea globala de
sanatate (o luna)

BRST - Efecte colaterale
ale terapiei (o luna)

TRATAMENT

N

Media
rangurilor

Statistica

Valoarea
calculată

ANA

14

50,32

Chi-pătrat

14,673

EX

33

64,33

df (grade de libertate)

2

LET

60

49,18

Semnif. asimpt. (p)

0,001

Total

107

ANA

14

62,46

Chi-pătrat

EX

33

52,62

df

2

LET

60

52,78

Semnif.asimpt. p

0,023

Total

107

ANA

14

41,86

Chi-pătrat

9,549

EX

33

47,30

df

2

60,52

Semnif.asimpt. p

0,008

SS
7,550

SS

LET

60

Total

107

ANA

14

27,00

Chi-pătrat

16,343

EX

33

64,82

df

2

LET

60

54,35

Semnif.asimpt. p

0,0001

Total

107

SS

SS

În ceea ce priveşte compararea calităţii vieţii între tratamentele cu Anastrazole,
Exemestane şi Letrozole după 2 ani de tratament, utilizând tot testul Kruskal-Wallis, s-a
demonstrat de asemenea o scădere a frecvenţei simptomatologiei (ameţeală, greţuri,
simptome la nivelul braţului) şi în cazul tratamentului cu anastrazol, comparativ cu
tratamentul cu letrozol (Tabel 4).
Dacă se compară scorurile standardizate (elementele) ale calităţii vietii la
pacientele tratate cu Tamoxifen vs. AINs, variabilele semnificative statistic în favoarea
tratamentului cu AINs sunt: funcţiile emoţionale, imaginea corporală, funcţiile sexuale
şi simptome cum ar fi: insomnia, simptome la nivelul sânului sau la nivelul braţului
(Tabel 5).
După 2 ani de tratament, domeniile calităţii vieţii la pacientele tratate cu AINs
vs. Tamoxifen şi care conferă un avantaj lotului tratat cu AINs sunt: funcţiile fizice,
funcţiile de rol, funcţiile emoţionale, funcţiile sexuale şi simptome ca: oboseala, durerea,
dispneea, simptome la nivelul braţului şi la nivelul sânului (Tabel 6).
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În ceea ce priveşte funcţiile cognitive, nu există diferenţe semnificative statistic
între lotul care a primit tamoxifen comparativ cu lotul care a primit AINs.
Tabel 4
Analiza statistica pentru scorurile standardizate ale calităţii vieţii pacientelor cu cancer de sân
după doi ani de tratament cu letrozole/exemestane/anastrazole
TRATAMENT

N

Media rangurilor

Statistica

Valoarea
calculată

ANA

14

57,36

Chi-pătrat

10,661

EX

33

66,33

df

2

LET

60

46,43

Semnif.asimpt. p

0,005

Chi-pătrat

8,016

SF - Functiile sociale (2 ani)

NV - Simptome: Ameteala,
voma (2 ani)

BRST - Efecte colaterale ale
terapiei (2 ani)

BRAS - Simptome la nivelul
bratului (2 ani)

Total

107

ANA

14

62,61

SS

EX

33

62,98

df

2

LET

60

47,05

Semnif.asimpt. p

0,018

Chi-pătrat

13,331

Total

107

ANA

14

33,57

SS

EX

33

67.36

df

2

LET

60

51.42

Semnif.asimpt. p

0,001

Total

107

ANA

14

50.14

Chi-pătrat

EX

33

65.48

df

2

LET

60

48.58

Semnif.asimpt. p

0,023

Total

107

SS
7.556

SS

Tabel 5
Analiza statistica pentru domeniile semnificative ale calităţii vieţii la pacientele cu cancer de sân
tratate cu Tamoxifen vs. AINs- după 1 luna de tratament
LOT

N

Media rangurilor

Suma rangurilor

Statistica

Valoarea
calculată

AINS

107

102,76

10995,00

Mann-Whitney U

5217,000

TMX

114

118,74

13536,00

Total

221

AINS

107

103,49

11073,50

TMX

114

118,05

13457,50

Total

221

AINS

107

96,80

10358,00

Mann-Whitney U

4580,000

TMX

114

124,32

14173,00

Wilcoxon W

10358,000

Total

221

Semnif. asimpt. p

0,001; SS

AINS

107

95,94

10265,50

Mann-Whitney U

4487,500

TMX

114

125,14

14265,50

Total

221

BRST - Efecte
colaterale ale
terapiei
(o luna)

AINS

107

95,51

10220,00

Mann-Whitney U

4442,000

TMX

114

125,54

14311,00

Wilcoxon W

10220,000

Total

221

Semnif. asimpt. p

0,0001; SS

BRBS - Simptome la
nivelul sanului
(o luna)

AINS

107

96,23

10297,00

Mann-Whitney U

4519,000

TMX

114

124.86

14234,00

Total

221

AINS

107

99,13

10606,50

Mann-Whitney U

4828,500

TMX

114

122,14

13924,50

Wilcoxon W

10606,500

Total

221

Semnif. asimpt. p

0,004; SS

SF - Functiile
sociale
(o luna)
SL - Simptome:
Insomnie
(o luna)
BRBI - Imaginea
corporala
(o luna)
BRSEF - Functiile
sexuale
(o luna)

BRAS - Simptome
la nivelul bratului
(o luna)

198

Wilcoxon W

10995,000

Semnif. asimpt. p

0,032; SS

Mann-Whitney U

5295,500

Wilcoxon W

11073,500

Semnif. asimpt. p

0,016; SS

Wilcoxon W

10265,500

Semnif. asimpt. p

0,0001; SS

Wilcoxon W

10297,000

Semnif. asimpt. p

0,0001; SS
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Starea globală de sănătate, ca indicator final al chestionarelor EORTC, nu a fost
de asemenea semnificativ diferită în cele doua loturi (tamoxifen vs. AINs), atât după o
lună de tratament, cât şi după doi ani de tratament.
Tabel 6
Compararea domeniilor calităţii vieţii la 2 ani de tratament cu Tamoxifen vs. AINs

PF2 - Functiile
fizice (2 ani)

SF - Functiile
sociale (2 ani)

FA - Simptome:
Oboseala (2 ani)

PA - Simptome:
Durere (2 ani)

DY - Simptome:
Dispnee (2 ani)

BRBI - Imaginea
corporala (2 ani)

BRSEF Functiile sexuale
(2 ani)

BRST - Efecte
colaterale ale
terapiei (2 ani)

BRBS Simptome la
nivelul sanului (2
ani)
BRAS Simptome la
nivelul bratului (2
ani)

Media
rangurilor

Suma
rangurilor

Statistica

Valoarea
calculată

89,64

9591,00

Mann-Whitney U

3813,000

131,05

14940,00

Wilcoxon W

9591,000

LOT

N

AINS

107

TMX

114

Total

221

AINS

107

99,02

10595,00

Mann-Whitney U

4817,000

TMX

114

122,25

13936,00

Wilcoxon W

10595,000

Z

-2,876

Semnif. asimpt. p

0,004; SS

Z

-4,916

Semnif. asimpt. p

0,0001; SS

Total

221

AINS

107

102,61

10979,50

Mann-Whitney U

5201,500

TMX

114

118,87

13551,50

Wilcoxon W

10979,500

Total

221

AINS

107

102,66

10984,50

Mann-Whitney U

5206,500

TMX

114

118,83

13546,50

Wilcoxon W

10984,500

Total

221

AINS

107

101,39

TMX

114

120,02

Z

-1,974

Semnif. asimpt. p

0,048; SS

Z

-2,075

Semnif. asimpt. p

0,038; SS

10849,00

Mann-Whitney U

5071,000

13682,00

Wilcoxon W

10849,000

Z

-2,658

Semnif. asimpt. p

0,008; SS

Total

221

AINS

107

83,26

8908,50

Mann-Whitney U

3130,500

TMX

114

137,04

15622,50

Wilcoxon W

8908,500

Z

-6,380

Semnif. asimpt. p

0,0001; SS

Total

221

AINS

107

89,06

9529,00

Mann-Whitney U

3751,000

TMX

114

131,60

15002,00

Wilcoxon W

9529,000

Z

-5,169

Total

221

Semnif. asimpt. p

0,0001; SS

AINS

107

78,26

8374,00

Mann-Whitney U

2596,000

TMX

114

141,73

16157,00

Wilcoxon W

8374,000

Total

221

AINS

107

89,15

TMX

114

131,51

Total

221

AINS

107

87,90

TMX

114

132,68

Total

Z

-7,466

Semnif. asimpt. p

0,0001, SS

9539,00

Mann-Whitney U

3761,000

14992,00

Wilcoxon W

9539,000

Z

-5,097

Semnif. asimpt. p

0,0001; SS

9405.50

Mann-Whitney U

3627,500

15125.50

Wilcoxon W

9405,500

221

199

Z

-5,388

Semnif. asimpt. p

0,0001; SS
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DISCUŢII
Tratamentul endocrin în cancerul mamar este în general un tratament bine
suportat, care prezintă efecte secundare de intensitate medie, tolerate de majoritatea
pacientelor. Cu toate acestea, la unele paciente aceste efecte secundare sunt de
intensitate crescută, care provoacă o alterare a calităţii vieţii şi în consecinţă, manifestări
de non-complianţă [12].
Măsurarea calităţii vieţii este din ce în ce mai des încorporată în trialurile
randomizate care evaluează tratamentele cancerului mamar. Astfel evaluarea calităţii
vieţii devine din ce în ce mai mult un scop final al studiilor actuale, alături de
“supravieţuirea globală” , “intervalul liber de boală” sau “evaluarea toxicităţii” [13]. În
1993, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) definea calitatea vieţii drept o percepţie
individuală a poziţiei persoanei respective în viaţa zilnică, în contextul de cultură şi
valori ale sistemului unde trăieşte persoana respectivă şi în relaţie cu ţelurile, aşteptările,
standardele şi îngrijorările persoanei respective, reprezentând o împletire între sănătatea
fizică, statusul psihologic, nivelul de independenţă şi relaţiile sociale.
În studiile publicate până în prezent, în general comparaţia dintre AINs şi
Tamoxifen arată o calitate a vieţii asemănătoare după ambele tratamente. Astfel, studiul
Intergroup care compară calitatea vieţii în timpul tratamentului cu tamoxifen vs.
exemestane, utilizându-se scala de măsurare a calităţii vieţii FACT cu subscala pentru
efecte endocrine (ES), arată un nivel echivalent al simptomelor endocrine în ambele
loturi [14]. De asemenea, studiul ATAC, care compară calitatea vieţii după tamoxifen
vs. anastrazole pe un lot de 1021 de paciente, utilizându-se de asemenea chestionarul
FACT-B cu subscala ES, a demonstrat o echivalenţă a nivelului calităţii vieţii atât
pentru lotul cu tamoxifen, cât şi pentru lotul cu anastrazole [15]. Studiul NCIC CTG
Intergroup Trial MA.17 efectuat de Institutul Naţional de Cancer din Canada, care a
comparat 5187 paciente cu media de vârstă de 65 de ani care au primit 5 ani tratament
cu tamoxifen apoi placebo sau letrozole, a relevat o calitate a vieţii echivalentă în lotul
cu letrozole comparativ cu lotul cu placebo [16]. Aceleaşi concluzii au rezultat şi în
cazul studiului BIG 1-98 Collaborative Group [17]. Un studiu danez pe 299 de paciente
cu cancer mamar care a încercat o evaluare a funcţiilor cognitive ale tratamentelor
hormonale, a arătat o uşoară scădere a memoriei verbale şi a funcţiilor executive la
pacientele care au primit Tamoxifen, comparativ cu loturile cu placebo sau exemestane,
care nu au înregistrat scăderi ale funcţiilor cognitive [18].
Compararea tratamentelor hormonale din punct de vedere al nivelului calităţii
vieţii devine astfel la fel de importantă ca şi alţi indicatori de supravieţuire [19,20].
În studiul actual, prin compararea loturilor care au primit cei trei inhibitori de
aromatază a avut drept rezultat o scădere a calităţii vieţii pe toate cele trei loturi după 2
ani de tratament comparativ cu evaluarea după 1 lună de tratament, situaţie relevată şi
de alte studii. Această scădere a calităţii vieţii se întâlneşte în ceea ce priveşte statusul
de sănătate globală precum şi funcţiile fizice. O particularitate în cazul funcţiilor fizice
îl reprezintă durerea, care în cazul inhibitorilor de aromatază este reprezentată îndeosebi
de artralgii. Acest simptom este des întâlnit la pacientele aflate în tratament şi este una
din cauzele de non-complianţă.
În cazul comparaţiei între cele trei tipuri de tratament cu inhibitori de aromatază,
se remarcă un status global de sănătate mai bun în cazul tratamentului cu anastrazol
comparativ cu exemestane-ul, cel mai scăzut fiind în cazul tratamentului cu letrozole.
Alte simptome (insomnie, diaree) au aceeaşi exprimare ca şi statusul global de sănătate.
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În ceea ce priveşte restul funcţiilor evaluate (cognitivă, emoţională, sexuală, alte
simptome fizice inclusiv artralgiile) nu au fost înregistrate diferenţe între cele trei tipuri
de tratamente. De remarcat totuşi faptul că numărul de cazuri care au primit anastrazole
este relativ mic.
Evaluarea calităţii vieţii comparativ la cele două loturi de paciente care au primit
tamoxifen şi care au primit inhibitori de aromatază după 1 lună de tratament, a
evidenţiat în cazul unor variabile (funcţiile emoţionale, imaginea corporală, funcţiile
sexuale şi simptome cum ar fi: insomnia, simptome la nivelul sânului sau la nivelul
braţului) diferenţe semnificative statistic in favoarea tratamentului cu AINs. După 2 ani
de tratament, se observă diferenţe în favoarea tratamentului cu AINs în privinţa mai
multor domenii (funcţiile fizice, funcţiile de rol, funcţiile emoţionale, funcţiile sexuale şi
simptome ca: oboseala, durerea, dispneea, simptome la nivelul braţului şi la nivelul
sânului).
CONCLUZII
Rezultatele obţinute prin evaluarea tratamentelor cu anastrazol, exemestane,
letrozole şi tamoxifen nu au arătat diferenţe ale calităţii vieţii în ceea ce priveşte
tratamentul cu inhibitori de aromatază nesteroidieni, comparativ cu tratamentul cu
Tamoxifen. În acelaşi timp este necesară continuarea evaluării acestor tratamente pe
loturi mai mari de pacienţi.
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PERSPECTIVE TERAPEUTICE ÎN TUMORILE AVANSATE DE
CĂI BILIARE – EXPERIENŢA DEPARTAMENTULUI DE
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THERAPEUTIC APPROACHES IN ADVANCED BILIARY TRACT CANCER – EXPERIENCE OF
FUNDENI DIGESTIVE ONCOLOGY DEPARTMENT (ABSTRACT): Cholangiocarcinoma is a rare
malignancy, difficult to diagnose, associated with a high mortality. Diagnosis and treatment of these
tumors are complex and require a multidisciplinary team. The prognosis is infaust, about 80% of patients
being in unresectable stage at the moment of diagnosis. The incidence of intrahepatic cholangiocarcinoma
is increasing worldwide, not very well explained, probably by improving diagnostic methods. A complete
surgical resection with histologically negative resection margins is the only cure for cholangiocarcinoma,
the results depending on technique used and the careful selection of patients. Chemotherapy, radiotherapy
and biliary drainage are palliative methods of treatment. Liver transplantation for unresectable
cholangiocarcinoma is currently contraindicated because of a high recurrence rate. Photodynamic
treatment might improve quality of life. In the following, we will describe the results of a retrospective
study which took place during the period 06.01.2004 – 01.01.2005, in the Department of Digestive
Oncology - Fundeni Clinical Institute, including the patients with locally advanced and metastatic
cholangiocarcinoma, treated by systemic chemotherapy. The results were compared with a similar study
from our department during 2002-2003.
KEY WORDS: BILIARY TRACT CANCER, CHEMOTHERAPY, DESCRIPTIVE STUDY.
Corespondenţă: Prof. dr. Mircea Diculescu, Clinica de Gastroenterologie şi Hepatologie, Institutul Clinic
de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni (ICBDTHF), Soseaua Fundeni 258, Sector 2 022328,
Bucuresti, Romania*.

INTRODUCERE
Colangiocarcinoamele (CC) au fost raportate pentru prima dată de către DurandFardel în anul 1840 [1,2]. Sunt tumori ce îşi au originea în celulele epiteliului care
tapetează tractul biliar, putându-se dezvolta la orice nivel [2-5].
În funcţie de locul anatomic în care se dezvoltă, se clasifică în următoarele
categorii: (a) intrahepatice sau periferice - 5 -10%, apar din ductele biliare intrahepatice
şi sunt încadrate conform CIM10, împreună cu hepatocarcinoamele, în tumori hepatice
primitive. (b) perihilare sau tumori Klatskin – 60-70%; iau naştere la nivelul
confluenţei ductului hepatic comun şi sunt împărţite conform clasificării BismuthCorlette în 4 tipuri: I - sub confluenţa celor 2 ducte hepatice; II - ating confluenţa fără a
invada ductul drept/stâng; III - tumoră care invadează confluenţa şi unul din ducte: drept
(IIIA) sau stâng (IIIB) [6-9]; IV - tumori multicentrice care invadează atât confluenţa
*
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cât şi cele două ducte hepatice. (c) extrahepatice sau distale – 20-30%; se dezvoltă în
porţiunea distală a ductului biliar comun, fără să cuprindă confluentul hepatic [3,8].
Din cauza diferenţelor epidemiologice, etiologice şi terapeutice, tumorile de
veziculă biliară ar trebui prezentate separat, deşi în trialurile internaţionale desfăşurate
până în prezent au fost studiate împreună cu celelalte colangiocarcinoame.
CC reprezintă mai puţin de 2% din totalul malignităţilor, incidenţa fiind în
creştere în ultimele 3 decade. În SUA, incidenţa este în medie de 1 caz la 100.000 de
locuitori/an, fiind introduse de către Institutul Naţional de Sănătate pe lista de boli rare,
întrucât afectează mai puţin de 2000 de oameni. Raportul B/F este de 1/2,5 (60-70 ani)
şi de 1/15 (sub 40 ani) [10].
În marea majoritate a cazurilor etiologia CC este obscură. Mai mulţi factori de
risc au fost identificaţi ca fiind asociaţi cu inflamaţia şi colestaza. Aceştia sunt:
colangita sclerozantă primară (risc de 0,5-1,5%/an după diagnostic), infecţii parazitare
(Opisthorcis viverrin, Clonorchis sinensis), anomalii congenitale ale arborelui biliar
(chisturi coledociene, boala Caroli), hepatolitiaza, litiaza biliară (20-30%), hepatita
cronică virală C şi ciroza hepatică, expunerea la carcinogeni chimici (torotrast,
nitrozamine, dioxină, fumat). Inflamaţia generează condiţiile necesare transformării
maligne a celulelor ductelor biliare (colangiocite, celule stem biliare sau celule
epiteliale) [3]. Există mai multe trepte ale carcinogenezei: hiperplazia epiteliului biliar,
metaplazie, displazie, carcinom in situ, urmat de apariţia carcinomului invaziv.
Progresia se datorează mutaţiilor genomice [4].
Din punct de vedere macroscopic, CC pot fi divizate în: sclerozante
(carcinoamele proximale), nodulare (tumorile din treimea medie) şi papilare (regiunea
distală) [11].
Majoritatea neoplaziilor de căi biliare (peste 90%) sunt adenocarcinoame bine
sau moderat diferenţiate, cu variate histologii: papilare, de tip intestinal, mucoase,
chistadenocarcinoame. Alte tipuri (5-10%) pot fi: carcinoame cu celule scuamoase, cu
celule mici, sarcoame, limfoame, melanom malign, carcinoide [11]. Caracteristică
pentru CC este prezenţa unei strome fibroase abundente care domină şi invadează vasele
limfatice, vasele sangvine, nervii, spaţiile periductale şi spaţiile porte. Celulele tumorale
provoacă reacţii desmoplastice variate, motiv pentru care citologia prin periaj de la
nivelul ductelor biliare în colangita sclerozantă este negativă şi, uneori, chiar biopsia
este foarte greu de efectuat. Coloraţia imunohistochimică pentru citokeratina 20,
prezentă doar focal în CC, poate diferenţia CC de metastazele de adenocarcinom de
colon, unde este comună şi difuzia [10], iar cea pentru citokeratina 7 poate diferenţia
hepatocarcinomul de CC [11-13]. Biologia moleculară nu este pe deplin elucidată.
Mutaţii ale oncogenelor sau genelor supresoare au fost identificate în CC. Expresia
oncogenelor c-myc, k-ras, c-erbB-2 poate reprezenta un marker imunohistochimic care
diferenţiază CC de leziunile benigne. Prezenţa mutaţiilor genelor k-ras şi p53 s-a asociat
cu un tip mai agresiv de boală. Creşterea expresiei c-met şi c-erbB-2 determină
comportamentul metastatic al CC intrahepatice [4].
MATERIAL ȘI METODĂ
În cadrul Departamentului de Oncologie Digestivă din Institutul Clinic Fundeni
(în prezent Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni) am
efectuat un studiu retrospectiv, comparativ între rezultatele obţinute de-a lungul a 2
intervale de timp la pacienţi cu tumori de căi biliare local avansate şi metastazate, trataţi
cu chimioterapie sistemică.
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În perioada 2002-2003 (lotul 1) au fost trataţi paliativ 12 pacienți (B/F=9/3), iar
în perioada 2004-2005 (lotul 2) au fost trataţi paliativ 40 pacienți (B/F=20/20).
Ne-am propus să urmărim caracteristicile pacienţilor, particularităţile tumorale,
ratele de supravieţuire, precum şi toxicitatea schemelor chimioterapice utilizate.
REZULTATE
Vârsta medie a fost mai mare în lotul 2 (55,9 ani vs. 46,6 ani în lotul 1). Statusul
de performanţă ECOG 0, 1 s-a întâlnit la 33,3% din pacienţii lotului 1 vs. 50% în lotul
2, iar ECOG 2 la 66,6% din pacienţii din lotul 1 comparativ cu 50% în lotul 2 (Tabel 1).
Tabel 1
Caracteristicile generale ale pacienţilor din cele 2 loturi.
Caracteristici pacienţi
2002-2003
12
Număr
46,6 (36-63)
Vârsta medie (min-max) - ani
9/3
B/F
8/4
Mediu urban/rural
4/8
ECOG 0-1/2

2004-2005
40
55,9 (32-85)
20/20
28/12
20/20

În ceea ce priveşte localizarea tumorii, au predominat tumorile intrahepatice în
ambele perioade. Cele mai multe tumori Klatskin au fost în perioada 2004-2005, 6
pacienţi cu tumori de coledoc distal şi 3 pacienţi cu tumori de veziculă biliară (Tabel 2).
În loturile noastre nu au fost incluşi pacienţi cu tumori periampulare, aşa cum au fost
introduşi în alte studii.
Tabel 2
Caracteristicile tumorale ale pacienţilor.
Caracteristici
2002-2003
Localizarea tumorală
- Klatskin
3
- Intrahepatic
7
- Veziculă biliară
2
- Duct biliar comun
0
Chirurgie
- curativă
6
- paliativă
1
- diagnostic
3
1
Intervenţii radiologice – drenaj percutan
Probe histopatologice +/Stadiul la prezentare
- local avansată
- recurentă
- metastatică
- local avansată + metastatică
- recurentă + metastatică

2004-2005
15
16
3
6
15
7
7
4

8/4

35/5

5
4
8
5
2

12
10
2
11
5

În ceea ce priveşte intervenţiile chirurgicale cu viză curativă acestea au fost
efectuate la 6 pacienţi în prima perioadă şi la 15 pacienţi între 2004-2005. Puncţiile
biopsii hepatice s-au efectuat la 3 pacienţi din lotul 1 şi la 7 pacienţi din lotul 2.
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Pacienţii operaţi cu viză curativă au recidivat locoregional ori au dezvoltat
metastaze sau au avut şi recidivă locală şi metastaze la distanţă în momentul începerii
chimioterapiei sistemice, aşa cum se vede în tabelul 2. La un pacient din lotul 1,
respectiv 4 pacienţi din lotul 2 s-au făcut drenaje biliare percutane, interiorizate în al
doilea timp, care au determinat scăderea obstrucţiei biliare, făcând astfel posibilă
administrarea chimioterapiei la valori ale BT < 3mg/dl, FA, GGT, transaminaze sub 5
ori valorile normale.
Au predominat metastazele hepatice, urmate de cele ganglionare abdominale şi
peritoneale.
Examenul histopatologic (HP) a fost pozitiv la 66,6% din pacienţii din lotul 1, la
87,5% din pacienţii din lotul 2. La pacienţii fără examen histopatologic diagnosticul a
fost stabilit intraoperator prin descrierea tumorii (care nu s-a putut biopsia) şi, în acelaşi
timp imagistica a dovedit o tumoră de căi biliare (ecografia abdominală, tomografia
computerizată cu substanţă de contrast sau rezonanţă magnetică abdominală).
Examenul histopatologic pozitiv a arătat la majoritatea pacienţilor
adenocarcinoame, în 2 cazuri carcinoame nediferenţiate, şi într-un caz carcinom
adenoscuamos. La pacienţii cu CC intrahepatice biopsiate (metastază de
adenocarcinom), diagnosticul a fost stabilit după ce au fost excluse imagistic şi clinic
alte adenocarcinoame care ar fi putut metastaza hepatic.
Pacienţilor li s-au administrat ca tratament de primă linie 5 tipuri de
chimioterapie care asociază 5FU sau gemcitabină (asociere de 5FU la 10 pacienţi din
lotul 1, respectiv 20 pacienţi din lotul 2). S-a preferat această schemă din cauza
costurilor mai mici ale 5FU comparativ cu ale gemcitabinei şi cantităţilor insuficiente
existente în ţară în acele perioade.
Din cei 40 pacienţi din al doilea lot, 8 pacienţi au primit şi linia a 2-a de
chimioterapie, şi anume 6 pacienţi au primit gemcitabină în monochimioterapie, iar 2 au
primit 5FU şi cisplatin, întrucât au avut status de performanţă (ECOG) 0,1 şi 2 (Tabel
3).
Tabel 3
Schemele de chimioterapie folosite.
Schema de chimioterapie
2002-2003
FAM: 5FU 600 mg/m² z 1,8,29,36
4
ADB 50 mg/m² z 1,29
Mit C 10 mg/m² z1
la 8s
5-FU + CDDP: CDDP 100 mg/m² z 1
4
5FU 1g/m² z 1-4
la 4s
5-FU + LV: 5-FU 425 mg/m²z1-5
2
LV 20 mg/m² z 1-5
la 4s
Gemcitabină 1000 mg/m² z 1,8,15
la 4s
0
Gem + cisplatin Gem 1g/m² z 1,8
2
CDDP 70 mg/m² z 2 la 3s

2004-2005
2
10
10
10
8

Analiza efectelor adverse ale medicaţiei chimioterapice a relevat aspectele
cunoscute: toxicitatea medulară (anemia, trombopenia, leucopenia) mai frecventă la
pacienţii trataţi cu gemcitabină şi toxicitate digestivă mai mare la pacienţii în tratament
cu 5FU (Tabel 4).
Dintre reacţiile secundare digestive, au fost întâlnite în special greaţa şi
vărsăturile (de grade scăzute); diareea de gr 3,4 a fost prezentă la un numar 8 pacienţi,
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respectiv 10 pacienţi, iar stomatita de grad 3,4 la 3 pacienţi în lotul 1, respectiv 6
pacienţi în lotul 2, ceea ce a determinat întârzierea administrării ciclului următor şi
scăderea cu 25% a dozelor seriilor următoare.
În ceea ce priveşte eficacitatea tratamentului, în lotul 1 de pacienţi s-a obţinut 1
remisiune parţială (RP) care s-a menţinut 9 luni; stabilizările de boală (BS) au durat în
medie 6,7 luni. În lotul 2 au fost chiar 2 remisiuni complete, ce s-au menţinut 11 luni şi
15p cu BS pentru 7,6 luni.
Rata de răspuns la tratament a fost mică, de 8% în lotul 1, 5% în lotul 2, dar cu o
stabilizare a bolii la un procent mult mai mare de pacienţi (41,6% în lotul 1, respectiv
37,5% în lotul 2 (Tabel 5).
Tabel 4
Toxicitatea chimioterapiei.
2002-2003
5FU+/- alţi derivaţi Gem+/-alţi derivaţi

2004-2005
5FU+/- alţi derivaţi Gem+/-alţi derivaţi

Medulară
anemie
grd 3/4
leucopenie
grd 3/4
trombocitopenie
grd 3/4
Digestivă
greţuri + vărsături
grd 3/4
diaree
grd 3/4
stomatită
grd 3/4
constipaţie

Eficacitate
tratament
RC
RP
BS
BP

3
1
2
-

5
4
1
2
1

5
2
3
1
8
3

2
4
2
6
4

4
4
3
5
3
1

5
1
2

12
3
15
10
16
6
3

1
2
1
3

Tabel 5
Ratele de răspuns terapeutic.
2002-2003

2004-2005

0
1 (9 luni)
5 (6,7 luni)

2 (11 luni)
9 (6,5 luni)
15 (7,6 luni0

6 (după<2luni)

13 (după<2luni)

Supravieţuirea mediană a fost de 8,12 luni la lotul 1 şi de 11,2 luni în lotul 2,
fiind comparabilă cu cea din trialurile internaţionale. Rata de răspuns (8% şi 5%) a fost
mică, dar rata de control a bolii, adică de stabilizare, a fost mai mare.
DISCUȚII
CC sunt asimptomatice pentru o lungă perioadă de timp. Manifestările clinice
depind de localizarea tumorală. Leziunile situate la bifurcaţia ductului hepatic sau în
regiunea proximală a canalului coledoc produc simptome de obstrucţie biliară.
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Astfel, pacientul prezintă: icter (persistent şi progresiv), urini colurice, scaune
hipo/acolice, prurit (cronologic secundar icterului), scădere ponderală. CC intrahepatice
dau simptome nespecifice: dureri abdominale, scădere ponderală, astenie.
Angiocolita este indusă îndeosebi de manoperele intervenţionale asupra căilor
biliare si de obicei lipseşte în momentul diagnosticării [3].
Din punct de vedere biologic se întâlnesc: hiperbilirubinemie (predominant
fracţiunea conjugată), sindrom de colestază, hepatocitoliză moderată. Printre
investigaţiile umorale se numără şi dozarea markerilor tumorali: CA19-9 (sensibilitate
şi specificitate mari la o valoare peste 100 U/ml), CEA (creşte doar la o treime din
pacienţi) şi CA125 [3]. CA 19-9 are aceeaşi sensibilitate şi specificitate ca în cancerul
pancreatic, dar este crescut şi în colangite, motiv pentru care utilitatea sa clinică reală
este încă controversată [14,15]. S-au încercat şi alţi markeri, dar fără rezultate
reproductibile, precum: CA50, CA242, CA195, RCAS1 şi DU-Pan2 [3]. CC exprimă
receptorul pentru IL6 şi, pornind de la acesta s-a încercat să se găsească un potenţial
marker de diagnostic şi prognostic. Se încearcă să se găsească markeri moleculari
pentru fiecare localizare de CC [14].
Dintre investigatiile paraclinice, ecografia abdominală este foarte sensibilă
pentru confirmarea dilataţiei căilor biliare, localizarea obstrucţiei şi excluderea litiazei
biliare (3), dar cu o sensibilitate care nu depăşeşte 50%. Tomografia computerizată
abdominală trifazică detectează CC intrahepatice mai mari de 1 cm, localizarea
obstrucţiei, prezenţa adenopatiilor, având o sensibilitate de 70%. Colangiografia este
esenţială pentru diagnostic, putând fi utilizate: THC (colangiografie percutană
transhepatică), ERCP (colangiopancreatografie endoscopică retrogradă), MRCP
(colangiopancreatografie RM) [3].
Mai pot fi utilizate: PET-CT cu 18 FD glucoză pentru detecţia CC nodulare,
chiar mai mici de 1 cm, dar nu pentru detecţia leziunilor infiltrative şi nici a leziunilor
metastatice [14]. Ecoendoscopia poate vizualiza adenopatii, care pot fi biopsiate prin
această metodă, având o sensibilitate mai mare în detectarea leziunilor maligne decât
ERCP [14]. Uneori obţinerea unei biopsii este foarte dificilă şi chiar imposibilă, ceea ce
face ca în unele situaţii clinice să se înceapă un tratament înaintea obţinerii unui examen
histopatologic [14]. Biopsiile pot fi obţinute ecoendoscopic, percutan ghidat tomografic,
ecografic sau chirurgical (laparoscopic ori clasic).
Stadializarea pentru CC intrahepatice este diferită de cea a CC extrahepatice.
Pentru CC intrahepatice stadializarea este asemănătoare cu cea pentru
hepatocarcinoame, deşi destul de criticată, întrucât nu poate fi folosită pentru definirea
rezecabilităţii. Pentru tumorile hilare, clasificarea Bismuth-Corlette (Tabel 6), poate
defini rezecabilitatea sau extensia acesteia pentru eradicare.
Stadializarea TNM pentru CC extrahepatice (Tabel 7) se bazează pe examenul
histopatologic, dar nu determină preoperator rezecabilitatea/ nerezecabilitatea tumorii
[16-18].
Tabel 6
Clasificarea Bismuth-Corlette
Tipul
I
II
IIIA
IIIB

tumoră limitată la canalul hepatic comun
tumora interesează convergenţa
tumora interesează convergenţa şi canalul hepatic drept
tumora interesează convergenţa şi canalul hepatic stâng

IV

tumora interesează convergenţa şi ambele canale hepatice
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Tratamentul chirurgical
O rezecţie chirurgicală completă cu margini de rezecţie histologic negative
reprezintă singurul tratament curativ al CC. Pentru CC intrahepatice, rezecţia este
posibilă la un număr mic de pacienţi.
CC extrahepatice care afectează ductul biliar comun necesită rezecţia arborelui
biliar şi a limfaticelor hilare (± hepatectomie parţială în caz de afectare a ductelor
biliare). Tumorile Klatskin necesită rezecţia tumorii împreună cu bifurcaţia ductului
biliar, a lobului caudat (locul unde apar cel mai des recidivele) şi a segmentului 1
hepatic [9,19]. CC distale impun aceeaşi procedură chirurgicală ca pentru cancerele de
cap de pancreas, anume duodeno-cefalo-pancreatectomia tip Whipple.
Tabel 7
Stadializarea TNM a CC extrahepatice
Tumora primară (T)
Limfonodulii regionali (N)
Metastazele la distanţă (M)
Tx - tumora primară nu poate Nx - limfonodulii regionali nu Mx - metastazele la distanţă
fi evaluată
pot fi identificaţi
nu pot fi evaluate
T0 - tumora primară nu este N0 - fără metastaze în M0 - nu există metastaze la
evidentă
limfonodulii regionali
distanţă
Tis - Carcinom in situ
N1 - metastaze în limfo- M1 - metastaze la distanţă
T1 - tumoră limitată la nodulii cistici, pericoledocieni, prezente
peretele ductal - T1a limitată hilari
la mucoasă şi T1b limitată la N2 - metastaze în limfomusculară
nodulii
peripancreatici
T2 - tumora depăşeşte cefalici,
periportali,
peretele ductal
periduodenali,
celiaci,
T3 - tumora invadează mezenterici superiori
organele vecine
Stadiul
T(tumora)
N (limfonoduli)
M(metastaze)
0

Tis

N0

M0

I

T1

N0

M0

II

T2

N0

M0

T1

N1-2

M0

T2

N1-2

M0

IV A

T3

N0-2

M0

IV B

T1-3

N0-2

M1

III

Asocierea tratamentelor adjuvante a influenţat supravieţuirea pacienţilor doar
într-o mică măsură. O analiză retrospectivă a pacienţilor aflaţi în baza de date a
Institutului Naţional de Cancer din SUA, a arătat o creştere a supravieţuirii la pacienţii
cu CC intrahepatice operate curative, care postoperator au primit chimioradioterapie
adjuvantă [20].
Într-un studiu cu un număr mic de pacienţi s-a dovedit că pacienţii cu tratament
chirurgical cu viză radicală ce au primit şi radioterapie cu iridium 192 postoperator au
avut o rată de supravieţuire la 5 ani mai mare decât cei care nu au primit (34% vs.
13,5%) [20,21].
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Chimioterapia adjuvantă utilizată constă în 5-FU singur sau în combinaţie cu alti
agenţi precum: methotrexat, cisplatin, mitomycin C, leucovorin, în administrare
sistemică sau în perfuzie în artera hepatică.
Pentru leziunile proximale, după intervenţia chirurgicală radicală supravieţuirea
la 5 ani este de 9-18%, în timp ce pentru leziunile distale este de 20-30% [3].
Transplantul hepatic pentru CC nerezecabile este contraindicat, datorită ratei
mari de recurenţă (90% la 2 ani), dar se încearcă în centre specializate pentru pacienţi
înalt selectaţi [3,22].
Urmărirea pacienţilor după o intervenţie cu viză curativă nu este standardizată;
se recomandă a se face printr-o metodă imagistică la 6 luni în primii 2 ani postoperator
[3].
În boala local avansată/ metastazată, tratamentul paliativ este necesar pentru a
ameliora simptomele, a trata complicaţiile sau a scădea valorile bilirubinei înaintea
radio-chimioterapiei.
Drenajul biliar chirurgical – poate fi obţinut prin creearea unui by-pass
biliointestinal. Drenajul biliar endoscopic – constă în montarea de stenturi biliare
uni/bilaterale din plastic (polietilenă) sau metal (cu o membrană non-poroasă
poliuretanică la suprafaţă) [23,24]. Radioterapia paliativă – poate fi folosită iradierea
externă cu sau fără brahiterapie intraluminală cu Ir192 (beneficiu de supravieţuire de 3
luni). Îmbunătăţeşte uşor calitatea vieţii şi supravieţuirea, dar creşte toxicitatea locală şi
sistemică. Terapia fotodinamică – trebuie repetată de 2 ori pe an, întrucât rata de
dublare tumorală este de cca. 6 luni. Într-un studiu prospectiv, pe 39 pacienţi cu CC
Bismuth III/IV, pacienţii cărora li s-a făcut stentare biliară + terapie fotodinamică au
avut o supravieţuire mediană de 493 zile comparativ cu 98 zile - cei care au beneficiat
numai de stentare biliară. Sunt însă necesare studii suplimentare [25].
Chimioterapia neoadjuvantă/paliativă
5-FU şi gemcitabina, singure sau în combinaţie cu alte chimioterapice au fost
studiate extensiv în tratamentul CC. Ghidurile de tratament NCCN [18] recomandă ca
primă linie de chimioterapie în cancerele de căi biliare avansate o chimioterapie pe bază
de 5FU sau gemcitabină, şi anume regimuri combinate gemcitabina/cisplatin,
gemcitabină/oxaliplatin, capecitabină/cisplatin, capecitabină/oxaliplatin, 5FU/cisplatin,
5FU/oxaliplatin şi în monochimioterapie: gemcitabina, capecitabina, 5FU (Tabel 8) [2630].
În 2009 a fost prezentat la congresul Societăţii Americane de Oncologie primul
studiu de fază III (ABC-02), ulterior publicat în NEJM - 2010, pe pacienţi cu cancer de
căi biliare avansate. A început ca un studiu de fază II, dar datorită rezultatelor bune
obţinute în supravieţuirea fără progresie de boală a pacienţilor incluşi, s-a extins într-un
studiu de fază III, ceea ce a determinat o obţinere mai rapidă a rezultatelor. Au fost
randomizaţi 410 pacienţi cu tumori ale căilor biliare, veziculei biliare şi carcinom al
ampulei Vater local avansate sau metastazate pentru a primi fie cisplatin (25 mg/m²) şi
gemcitabină 1000 mg/m² în ziua 1,8, repetat la 3 săptămâni, fie gemcitabină 1000
mg/m², z1,8,15 la 4 săptămâni până la progresia bolii/cel puţin 24 săptămâni/până la
toxicitate inacceptabilă sau până la decizia pacientului sau a doctorului de a întrerupe
tratamentul. Răspunsul obiectiv a fost măsurat la 303 pacienţi şi a constat din boală
controlată la 131 din cei 161 pacienţi din braţul cu gemcitabină şi cisplatin (81,4%)
versus 102 din 142 pacienţi aflaţi în tratament cu gemcitabină. Un singur pacient în
fiecare braţ a avut remisiune completă.
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Supravieţuirea fără progresie a fost de 8 luni la pacienţii trataţi cu combinaţie
versus 5 luni în braţul cu gemcitabină (95% CI, 4.0 - 5.9 luni). După o urmărire
mediană de 8,2 luni şi 327 decese, supravieţuirea mediană în braţul cu gemcitabină şi
cisplatin a fost de 11.7 luni versus 8,2 luni la cei cu gemcitabină (HR:0,64, 95% CI
0,52-0,8, p<0.001).
Tabel 8
Scheme de chimioterapie utilizate în tratamentul CC.
Chimioterapic
Nr.
RR
Suprav.
pac.
medie
5-FU
30
10%
6,1 luni
5-FU + cisplatin
25
24%
10 luni
5FU (De Gramont) + cisplatin fracţionat
29
34%
9,5 luni
(LV5FU2-P)
LV200mg/m22h+5FU400mg/m2ivbolus + 5FU
600mg/ m2i.c. 22h z1,z2,+ CDDP50mg/m2 z2, la
2sapt
5-FU + epirubicin + cisplatin
20
40%
11 luni
Capecitabină şi cisplatin
41
21%
3,7 luni
Capecitabină, cisplatin şi epirubicin
43
40%
8 luni
Capecitabină şi cisplatin
32
41%
12,4 luni
Gemcitabină 1g/m² z 1,8,15 repetat la 4 săpt.
39
36%
6,3 luni
Gemcitabină 1g/m² z 1,8 + cisplatin 70 mg/m² z1
24
21%
9,3 luni
şi 8, la 3 săpt
Gemcitabina 1g/m² z1,8 +
33
21%
9,7 luni
cisplatin 30mg/m² z1 şi 8, la 3 săpt
Gemcitabină 1 g/m²z1,8 +
24
50%
14 luni
Oxaliplatin 100 mg/m² z 1 , la 3 săpt

Referinţe
Falkson et al
Ducreux et al [42]
Mitry et al.

Ellis et al.
Kim et al [43]
Park et al
Hong et al
Arroyo et al. [32]
Lee et al.
Meyerhardt et al.
Gebia et al.

Efectele adverse au fost similare în ambele grupe, cu excepţia neutropeniei mai
mare la pacienţii cu tratament combinat. Deşi plusul de supravieţuire obţinut a fost
modest, reprezintă totuşi un pas înainte într-o localizare de boală cu un prognostic foarte
grav [31,32].
În 2007, a fost publicată în British Journal of Cancer, o analiză combinată a 104
trialuri publicate în perioada 1985-2006 în legătură cu cancerul căilor biliare local
avansat sau metastazat. Din acestea, doar 3 au fost randomizate şi doar 2 au fost de fază
II. Au inclus 2810 pacienţi (în medie 25 pacienţi/trial). Timpul mediu până la progresia
bolii a fost de 4,4 luni, iar supravieţuirea mediană a fost de 8,2 luni. Analiza pe
subgrupe a arătat o rată de răspuns mai mare pentru pacienţii cu cancer de veziculă
biliară (36% vs ceilalţi 18%), în timp ce supravieţuirea globală a fost mai mare pentru
pacienţii cu CC versus cei cu tumori de veziculă biliară (9,3 luni, respectiv 7,2 luni).
Această analiză a arătat că regimurile care conţin gemcitabină şi cisplatin au fost
asociate cu o rată de răspuns şi timp până la progresie mai mari, ceea ce a făcut ca
aceste regimuri să fie tot mai des folosite în practica de zi cu zi [33].
Într-un studiu multicentric randomizat de fază II (T Ciuleanu, M Diculescu et al,
2007) a fost urmărită eficienţa unui nou inhibitor lipozomal de timidilat-sintetaza (OSI7904L) comparativ cu regimul Gramont 5-FU/ LV. Activitatea OSI-7904L a fost sub
relevanţa clinică, oferind doar un mic grad de stabilizare tumorală [34].
Testarea terapiilor ţintite este la început. Mutaţii ale receptorului de creştere
epidermal (EGFR-epidermal growth factor receptor) au fost găsite la 13,6-15% din
tumorile de căi biliare, ceea ce a determinat testarea atât a cetuximabul, cât şi
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erlotinibului. Cetuximabul s-a asociat cu GEMOX într-un studiu publicat la ASCO
2009 pe 101 pacienţi (trial BINGO), la care supravieţuirea fără progresie a bolii a fost la
4 luni de 61% în braţul care asocia şi cetuximab, versus 50% fără cetuximab, dar totuşi
mai mică decât cea cu gemcitabină şi cisplatin: 70% din studiul ABC-02 [35-37].
Lapatinibul, un inhibitor dublu atât de EGFR1 cât şi de her2neu a fost încercat
atât în CC cât şi în hepatocarcinoame, observându-se doar boala stabilă la 5 pacienţi cu
CC din 17 evaluabili, cu o supravieţuire până la progresie de doar 1,8 luni, dar fără să
atingă un nivel de eficacitate [38].
Asocierea gemcitabină + cisplatin este considerată cea mai bună schemă
chimioterapică pentru CC local avansate/metastazate, după publicarea studiului de fază
III ABC-02. Asocierea acestora cu inhibitori de VEGF/EGFR va face obiectul altor
studii [39,40].
De asemenea, calitatea vieţii pacienţilor este foarte importantă în aceste stadii
avansate, când creşterea supravieţuirii reprezintă de fapt un scop foarte greu de obţinut
[41].
CONCLUZII
Deşi studiul nostru are multiple limite, totuşi reprezintă o experienţă importantă
pentru un singur centru, într-o boală atât de rară şi care apare la pacienţi în vârstă, cu
multiple comorbidităţi. Eficacitatea fiecărei scheme de chimioterapie nu s-a putut
compara din cauza numărului mic de pacienţi. Probabil că alegerea tratamentului în
funcţie de localizarea tumorii primitive şi de caracteristicile pacientului ar determina
obţinerea de rezultate superioare. Rolul tratamentului adjuvant, al tratamentului de
menţinere, precum şi al terapiei de linia a 2-a nu au fost încă dovedite, necesitând o
muncă multidisciplinară, multicentrică în trialuri bine organizate.
În concluzie putem spune despre chimioterapie că este eficace la pacienţii cu CC
local avansat/metastazant. Schemele utilizate de noi (combinaţii cu 5-FU / combinaţii cu
gemcitabină) sunt scheme mult folosite în lume şi care şi-au dovedit eficienţa.
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ABORDUL PERCUTANAT ÎN INSUFICIENŢA RENALĂ
OBSTRUCTIVĂ – INDICAŢII, SUPRAVEGHERE
POSTOPERATORIE
C. Ristescu*,C. Costache, N. Suditu, C. Novac
* doctorand Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
Clinica de Urologie si Transplant Renal, Spitalul Clinic C.I. Parhon Iasi
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PERCUTANEOUS APPROACH IN OBSTRUCTIVE RENAL FAILURE – INDICATIONS,
POSTOPERATIVE SURVEILLANCE (Abstract): Objective: The study aimed to identify the variation
of biological parameters recorded at the patients with obstructive renal failure treated with percutaneous
nephrostomy. Material and method: The retrospective study investigated the data of 244 patients
admitted in our department and treated with percutaneous nephrostomy for obstructive renal failure
during January 2005 – December 2007. Demographical data, investigation, operation notes, indication,
biological parameters trends (creatinine, haematocrit, haemoglobin, kaliemia, alkaline reserve),
complications and hospital stay were recorded. The biological parameter trends (creatinine, haematocrit,
haemoglobin, kaliemia, alkaline reserve) was analysed. The median preoperative and postoperative
values of those parameters was compared. Statistical analysis was performed.Results: The median
preoperative/discharge values of creatinine were 8.29mg%(1.6-26.3 mg%) comparing to 3.63mg% (0.6413 mg%). A return to normal renal function at the discharge time was noted in 23 patients (9.7%).
Hyperpotasemia (K>5.1mEq/l) on admission was found in 134 patients (54.9%). The median
preoperative/discharge values of potassium were 5.71mEq/l comparing to 4.8 mEq/l.The median
hospitalization time was 8.7 days with a median ICU stay of 3.3 days. The recorded mortality was 3.2%
(8 patients) with an average time of 5.8 days between the operatory time and exitus time. Conclusions:
The most frequent causes of obstructive renal failure necessiting percutaneous nephrostomy are
malignancies. After renal percutaneous drainage the renal function improvement is fast and significant. In
the postoperative period the onset of severe hypokalemia call for aggressive treatment in the same time
with volume repletion.
KEY WORDS: RENAL FAILURE, PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY, MALIGNANCIES
Corespondenţă: Dr. Constantin Ristescu, Clinica de Urologie si Transplant Renal, Spitalul Clinic Dr.C.I.
Parhon Iaşi, Bd.Carol I Nr.50, Iaşi, e-mail: ristescu@yahoo.com*

INTRODUCERE
Insuficienţa renală acută postrenală este identificată drept etiologie a
insuficienței renale în aproximativ 5% din cazuri. Insuficienţa renală este definită ca
anurie atunci când volumul urinar este mai mic de 100ml/24h; oligurie atunci când
volumul urinar este mai mic de 500ml/ și non-oligurică când volumul urinar este
cuprins între 500-6000 ml/24h. [1]. Condiţia esenţială pentru ca obstrucţia tractului
urinar să fie cauza IRA este că trebuie să intereseze fluxul urinar renal bilateral cu
excepţia unei disfuncţii renale preexistente când obstrucţia poate interesa un singur
rinichi [2].
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Abordarea terapeutica in urgenta a obstrucției tractului urinar superior include
tehnicile minim invazive : cateterismul ureteral sau nefrostomia percutanată.
Nefrostomia percutanată constă în plasarea ghidata imagistic a unui cateter in sistemul
colector renal [3].
Plasarea unui cateter de un calibru suficient pentru a asigura drenajul adecvat al
sistemului colector sau a permite dilatarea traiectului si efectuarea procedurii
intervenționale planificate definește nefrostomia percutanată reușită. Rata de succes a
procedurii percutanate este de 98%–99% fiind mai redusă la pacienții cu sistem colector
nedilatat, litiaza renală complexă sau calculi coraliformi [4-6].
Prima descriere a nefrostomiei percutanate a fost făcută în 1955 [7] sub forma
unei proceduri efectuate sub o ghidare imagistică limitată motiv pentru care a fost
acceptată cu anumite rezerve; In România prima intervenție percutanată renală a fost
efectuată în 1985 în Clinica Urologică Târgu Mureş de Profesorul Radu Boja.
Ca urmare a perfecționării instrumentarului utilizat precum si a tehnicilor
radiologice intervenționale , procedura a devenit mult mai sigură și efectuată mai
frecvent pe masură ce indicațiile sau diversificat. Abordul ideal al sistemului colector se
realizeaza prin fornix sau vârful papilei unui calice posterior la care se ajunge
străbătând teritoriul relativ avascular dintre diviziunile anterioare și posterioare ale liniei
Brödel [8,9].
MATERIAL ŞI METODĂ
Lucrarea reprezintă un studiu retrospectiv al experienţei Clinicii Urologice Iaşi
în soluţionarea patologiei obstuctive urinare, asociate cu insuficienţa renală, prin abord
percutanat renal. Au fost incluși in studiu 244 de pacienți cu insuficienta renala
obstructiva internați in Clinica de Urologie si Transplant Renal Iași la care s-a practicat
nefrostomie percutanată în perioada ianuarie 2005 – decembrie 2007.
Obiectivul studiului a fost de a evalua valoarea drenajului urinar percutan în
managementul pacienţilor cu insuficiență renală obstructivă. S-au analizat
caracteristicile demografice, indicația operatorie, tipul de nefrostomie efectuată ,
evoluția parametrilor biologici ( uree, creatinină, potasemie, rezerva alcalină)
complicațiile hemoragice și durata spitalizării.
Selecţia pacienţilor s-a efectuat pe baza diagnosticului clinico-imagistic de
insuficientă renală obstructivă.
Procedurile intervenţionale s-au realizat sub control imagistic asigurat de un
echipament radiologic mobil (Siremobil Compact L Siemens) şi un ecograf BK
minifocus.Pentru drenajul urinar s-au utilizat catetere de uz general (sonde cu balonaș
tip Foley 20 Ch ) şi dedicat ( truse de nefrostomie a minima 8 , 12F), fire ghid 0,038”.
Dilatarea acută a traiectului s-a realizat cu dilatatoare fasciale de dimensiuni
progresive pană la 12 F în cazul NSP a minima, și respectiv cu setul de dilatatoare
Amplatz în cazul montării unor sonde autostatice tip Foley.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
În lotul de pacienţi palierul de vârstă a fost de 21 și 90 de ani cu o medie de
61,14 de ani . S-a înregistrat o distribuție asemănătoare pe sexe (121 dintre aceştia au
fost femei, iar 123 bărbaţi), iar ca mediu de proveninţă mediul rural a fost preponderent
( 59,42% rural vs 40,78% urban.
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Evaluarea patologiei care determină obstrucţia aparatului urinar ce impune
efectuarea NSP obiectivează o pondere majoră a patologiei neoplazice, afecţiuni în care
tentativele de protezare endoureterală (stent ureteral JJ) eșuează din cauza condiţiilor
locale sau datorită evoluţiei ulterioare nefavorabile în condițiile drenajului urinar intern
(recuperare funcţională nesatisfacătoare, complicaţii infecţioase). Nefrostomia
chirurgicală deschisă de decompresiune a reprezentat tratamentul standard al obstructiei
maligne ureterale în etapa predecesoare impunerii chirurgiei minim invazive [8],
ulterior această opțiune terapeutică a fost aproape în totalitate înlocuită de nefrostomia
percutanată [9,10]. Cele mai frecvente neoplazii sunt cancerul de col uterin, tumorile
vezicale infiltrative şi cancerul de prostată local avansat (Tabel 1).
Tabel 1
Etiologia insuficienței renale ce a impus efectuare nefrostomiei percutanate
Afecţiune cauzală
Nr. cazuri
Frecventa
Litiază ureterală
19
7,79%
Hidronefroză congenitală
6
3,46%
Litiază renală
2
0,82%
Cistită incrustată
1
0,41%
Fibroză retroperitoneală
1
0,41%
Megaureter obstructiv
2
0,82%
Tuberculoză urinară
7
1,86%
Stenoză ureterală multiplă
3
1,23%
Uropionefroză
4
1,64%
Neoplasm col uterin
77
31,54%
Neoplasm vezical
53
21,72%
Neoplasm prostatic
31
12,70%
Neoplasm rectal
7
1,86%
Neoplasm colon
1
0,41%
Neoplasm mamar
1
0,41%
Neoplasm ovarian
3
1,23%
Neoplasm sigmoidian
4
1,64%
Neoplasm uterin
1
0,41%
Neoplasm vezical + neoplasm prostatic
2
0,82%
Tumoră pelvină neprecizată
13
5,32%
Tumoră vaginală
1
0,41%
Alte neoplazii
5
2,05%

Condiţia esenţială pentru ca obstrucţia tractului urinar să fie cauza IRA este că
trebuie să intereseze fluxul urinar renal bilateral cu excepţia unei disfuncţii renale
preexistente când obstrucţia poate interesa un singur rinichi [1]. În lotul studiat
obstrucţia renală unilaterală ce a determinat practicarea unui drenaj percutanat renal a
reprezentat 6,14%, fiind cel mai frecvent cazul rinichiului unic funcţional..
Oligoanuria este un indiciu de diagnostic care sugerează un diagnostic
diferenţial, incluzând obstrucţia tractului urinar, necroză tubulară acută severă, ocluzie
vasculară bilaterală. În funcție de diureza pacientului în momentul stabilirii necesității
efectuării NSP ponderea pacienţilor în lotul analizat este similară (Fig.1).
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Pacienţii incluși în studiu au fost evaluaţi ecografic preoperator obiectivându-se
distensia pielocaliceală. Evaluarea ecografică bilaterală a furnizat informaţii cu privire
la dimensiunile renale, gradul distensiei şi determinarea indicelui parenchimatos renal,
parametrii care au sugerat rinichiul cu potenţial mai bun.

Fig. 1 Repartiția pacienților in funcție de diureza în momentul stabilirii
necesității efectuării NSP.

În alegerea rinichiului ce a fost abordat s-au luat în discuţie aspectul ecografic,
simptomatologia clinică (durerile lombare intense au fost atribuite rinichiului cu
capacitate funcţională mai mare), iar în cazul în care datele menţionate nu au permis
alegerea rinichiului, s-a practicat puncţionarea bilaterală cu ac fin ( 22 gauge) şi
compararea debitului urinar, alegându-se rinichiul cu debit urinar crescut.
În seria evaluată, cel mai frecvent, nefrostomia a fost practicată la nivelul
rinichiului stâng (Fig.2).

200
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Stang
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Fig.2 Repartiția pacienților în funcție de rinichiul drenat

Ureteropielografia retrogradă a fost efectuată la 34 pacienţi ( 13,76%) în
tentativă de efectuare a unui cateterism retrograd.
Ghidajul utilizat pentru realizarea puncţiei percutanate a fost combinat:
ecografic şi fluoroscopic, asigurând un abord corect al sistemului pielocaliceal și
consecutiv posibilitatea efectuării unei dilatații acute a traiectului de nefrostomie până la
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un diametru ce a permis poziționarea unor sonde autostatice cu balonaș (Foley) (Fig.3).
Cateterele pigtail sunt tuburi tip angiografic confecționate din polietilena, poliuretan,
silicon, C-Flex sau Percuflex. Diametrul redus al acestor catetere permite inserția facilă
asigurând totuși un drenaj urinar satisfăcător. Riscul depoziționării accidentale este
redus prin confecționarea capătului distal în forma de “pigtail”.

Fig. 3 Drenaj percutanat renal drept ( pielografie anterograda); se
evidenţiază cateterul tip Foley cu balonasul plasat in grupul caliceal
inferior, vârful sondei fiind pozitionat la nivelul pevisului renal.

Cateterele subțiri nu sunt adecvate în cazul unor hemoragii intrarenale
importante, calculi fragmentați sau în condițiile folosirii repetate a traiectului percutanat
pentru manevre endoscopice. Mecanismele de menținere a poziției intrarenale sunt
adesea ineficiente în cazul rinichilor cu mobilitate mare sau la persoanele obeze. Aceste
aspecte pledează pentru utilizarea unor catetere mai groase și dotate cu un sistem
autostatic mult mai eficient.
Cateterele Foley au balonașul cu o capacitate de 5 ml și au caracteristic prezența
unui orificiu la nivelul extremității distale ce permite poziționarea inițială , ulterioarele
schimbări ale sondelor precum și accesul către rinichi sub protecția unui fir ghid.
De remarcat amploarea diferită a sindromului de retenţie azotată în cele trei
grupuri, la pacienţii anurici fiind mult mai accentuat (uree - 202,97 mg%, creatinină 11,39 mg%) comparativ cu pacienţii cu diureză păstrată (uree – 144,69 mg%, creatinină
- 5,83 mg%)
Ameliorarea funcției renale este importantă şi rapidă, într-un interval mediu de
8,7 zile se ajunge la uree 99,75 mg% şi creatinină serică de 3,63mg% (toleranţa clinică)
(Fig. 4).
Perturbările electroliţilor în IRA sunt redutabile, dar pot fi evitate prin
monitorizarea zilnică a acestora şi compensarea corectă în funcţie de pierderile urinare
şi gastrointestinale. Hiperpotasemia este cea mai gravă perturbare electrolitică ce poate
complica IRA.
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Pacienții oligurici par a se prezenta in serviciul urologic cu valori mai mari ale
potasiului seric (6,16 mEq/l); pacienții anurici au o medie inferioară a potasemiei la
internare (5,93 mEq/l) în timp ce pacienții cu diureză păstrată sunt normokaliemici
(valoarea medie a K+ fiind 4,83 mEq/l).

12

Evolutia creatininei serice
11.39
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Preoperator - Externare
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Oliguric

Diureza pastrata

Fig. 4 Evoluția creatininei serice după efectuarea NSP

Pacienţii evaluaţi au prezentat cel mai frecvent hiperpotasemie (K >5,1mEq/l),
media fiind de 5,71 mEq/l (Fig.5).

Fig.5 Profilul potasemiei la pacientul cu IR obstructivă la internare vs externare

Primele semne de hiperpotasemie sunt evidente electrocardiografic. Modificările
electrocardiogramei sunt prezente întotdeauna la valori ale K+ peste 8 mEq/l.
Deşi incidenţa hiperpotasemiei severe (K+>7mEq/l) a fost de 11,89% nu s-a
înregistrat nici o modificare EKG, posibil datorită acidozei metabolice asociate. La
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externare 78% dintre pacienţi au fost normokaliemici în comparaţie cu 44% la
internare(Fig.5). De asemenea după îndepartarea obstrucţiei şi instituirea terapiei de
reechilibrare electrolitică creşte incidenţa hipopotasemiei .
Acidoza metabolică apare frecvent în IRA. În cazul traumatismelor sau a
sepsisului, scăderea bicarbonatului poate depăşi 15 mEq/24 h. Acidoza se explică prin
acumularea de acizi din metabolismul compuşilor sulfonaţi şi fosforaţi care contribuie la
creşterea hiatusului anionic.
În lotul studiat valoarea medie a rezervei alcaline (valori normale 22-27 mmol/l)
a fost de 17,34 mmol/l. La 180 de pacienţi s-au înregistrat valori ale RA mai mici de
22mmol/L. Acidoza poate fi tratată cu bicarbonat de natriu însă trebuie făcută cu atenţie
deoarece administrarea de volum poate fi periculoasă la pacienţii cu funcţie renală
compromisă; tamponarea necesită creşterea ventilaţiei (pentru eliminare de bioxid de
carbon) şi poate avea efecte adverse intracelulare (acidoza intracelulară paradoxală).
Acidoza metabolică ce nu poate fi controlată medicamentos necesită terapie dialitică.
Alcaloza metabolică poate complica IRA în cazul pacienţilor cu pierderi
digestive importante (vărsături, aspiraţie nazogastrică), dar acesta tulburare acidobazică
este mult mai rară, 3,27% în lotul studiat.
În general rata complicațiilor procedeului de nefrostomie percutanată este sub
10%, dar la pacienții cu neoplazii avansate au fost raportate frecvențe crescute ale
complicațiilor [5,11,12].
Dintre complicațiile precoce cea mai redutabilă este sângerarea. Sângerări
asimptomatice clinic sunt frecvent întâlnite, hematuria moderata este prezentă la
aproximativ 50% din pacienți după poziționarea NSP [13] în timp ce sângerările
retroperitoneale documentate prin tomografie computerizată se întâlnesc în 13% din
abordurile percutanate renale [14]. La 10,12% din pacienţi supuşi intervenţiei s-a
înregistrat apariţia unei hematurii importante ce a necesitat manevre de tamponadă
locală (clamparea sondei de nefrostomie) şi mijloace de compensare hematologică.
Alte complicații asociate NSP sunt mult mai rare și includ leziunile colonului
[15,16] leziuni splenice [17], puncții ale veziculei biliare [18], pneumotorax [19] nu au
fost întâlnite în lotul studiat..
Complicaţiile tardive apar datorită disfuncţiilor cateterului (depoziţionare sau
ocluzie) [20] şi se întâlnesc la 40-50% din pacienţi; acestea scad cu calibrul crescut al
cateterului,materiale mai moi şi prezența mijloacelor autostatice.
Cel mai frecvent se constată depoziționarea cateterului sau ocluzia acestuia.
Manifestările clinice ale blocajului cateterului sunt: scurgerea de urină pe lângă cateter,
creşterea ureei si creatininei, pielonefrită acută. În aceste condiţii se impune înlocuirea
cateterului, lucru care se poate efectua în condiţii de spitalizare de zi, cu excepţia
cazurilor de pielonefrită acută.
Au fost înregistrate 8 decese (3,27%) survenite la un interval mediu de 5,79 zile
de la momentul operator. În 50% din cazurile de deces cauza determinantă a fost
sindromul de disfuncţie multiplă de organ, un singur caz de deces a survenit în contextul
unui hematom lombar voluminos.
Trebuie precizat că prezenţa drenajului extern a reprezentat pentru pacienţii
purtători un disconfort notabil. În perioada evalută 2 pacienți au refuzat derivația urinară
propusă.
Prezenţa cateterului şi a pungii colectoare precum şi limitările în ceea ce priveşte
viaţa de zi cu zi au un efect psihologic negativ. Îngrijirea corectă a cateterului prin
igienă cutanată, menținerea unui drenaj urinar în circuit închis, schimbare la intervale
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regulate (2 luni), compensarea pierderilor hidroelectrolitice inițiale, iar pacientul
reuşeşte să depăşească obstacolul psihologic al prezenţei permanente a cateterului, duce
la supravieţuiri spectaculoase.C
Evaluarea eficienţei stent-urilor în obstrucţiile urinare este dificilă, deoarece, de
multe ori, pacienţii decedează datorită bolii de bază înaintea expirării perioadei de
permeabilitate a stent-ului.
Supravieţuirea depinde în principal de stadiul afecţiunii şi de statusul de
performanţă la momentul prezentării.
CONCLUZII
Creșterea numărului de pacienți la care se asigură un drenaj urinar percutanat se
realizează pe seama patologiei oncologice. Deși afectarea renală în IR obstructivă
secundară unei patologii maligne este cel mai frecvent bilaterală, tratamentul vizează
prezervarea unei singure unități renale.
Alegerea rinichiului cu potențial funcțional mai mare impune considerarea
aspectului ecografic, a simptomatologiei acuzate, iar in cazuri selectate se poate ajunge
la puncționarea bilaterala cu ac fin.
Folosirea unor echipamente imagistice performante duce la o reducere a
complicațiilor.
Hiperpotasemia apare mai frecvent în condiții de oligurie. Tendința la
hipokaliemie în postoperator necesită o corectare agresivă a acestei tulburări
electrolitice, concomitent cu compensarea volemică corespuzătoare la un pacient cel
mai adesea fără toleranța digestivă.
Plasarea unor nefrostomii de calibru mare nu genereaza complicatii hemoragice
majore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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THORACIC EPIDURAL ANAESTHESIA AND ANALGESIA IN PATIENTS UNDERGOING
ESOPHAGOPLASTY (ABSTRACT): Epidural anesthesia and analgesia is widely used to manage major
abdominal surgery, but its effects in managing patients submitted to esophagoplasty are still debated. The
aim of this study was to assess the influence of thoracic epidural anaesthesia on postoperative respiratory
function, digestive complications and postoperative stress in patients with esophagoplasty. Twenty-six
patients were admitted in a prospective study. The patients were divided into two groups: fourteen were in
group A, and received general anaesthesia for esophagoplasty, and twelve were in group B, and received
general anaesthesia combined with epidural thoracic anaesthesia and postoperative epidural thoracic
analgesia for the same surgery procedure. When compare the two groups, the outcomes were better in
group B: the rate of postoperative pneumonia was lowered from 35,7% to 16,7%, the postoperative
mecanical ventilation under six hours was increased from 21,43% to 100%, the incidence of adult
respiratory detrease syndrome was decreased from 28,5% to 8,3%, the digestive recovery after four days
was increased from 57,1% to 75%. The cortizolemia was also lowered at six hours from 52mg% to
23mg%, and at 24 hours, from 22 to 11mg%. Identically, the sanguine lactate at four hours decreased
from 6 to 3 mEq%. In conclusion, this study suggest that patients undergoing esophagoplasty will receive
substantial benefit from combined general and epidural anesthesia with continuing postoperative epidural
analgesia.
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INTRODUCERE
Esofagoplastia este o intervenţie chirurgicală majoră, al cărei risc este dat atât de
terenul multitarat al bolnavilor, de asocierea frecventă a toracotomiei, de amploarea
decolărilor și numarul anastomozelor chirurgicale, care duc la o durată extinsă a
intervenției şi induc un stress major chirurgical, cât și de faptul că postoperator
mediastinul, sediul găzduirii grefonului anastomotic, se comportă ca o „cutie neagră”,
fiind greu de monitorizat și de analizat clinic. Utilizarea cateterului peridural
intraanestezic, prin anestezie peridurală continuă, și postoperator, prin analgezie
peridurală, demonstrată a avea beneficii în multe intervenții abdominale, a fost extinsă
și la esofagoplastii [1].
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Numeroase date recente subliniază beneficiile pe care anestezia și analgezia
toracică sau lombară le prezintă, și anume: instalare relativ facilă; analgezie profundă și
continuă; stabilitate hemodinamică și posibilitatea hipotensiunii controlate; posibilitatea
continuării analgeziei în postoperator, atât la bolnavul ventilat mecanic, cât și la cel
detubat, pe respirație spontană; vasodilatație care favorizează nutriția anastomozelor;
cuparea descărcărilor simpatice; o mai bună complianță a bolnavului la exercițiile
respiratorii postoperatorii, la tolerarea pleurostomelor, la mobilizare; diminuarea
anestezicelor intravenoase și volatile, ajutând la trezirea mai rapidă a bolnavului, cu
scăderea complicațiilor respiratorii și a efectelor digestive secundare ale acestor droguri;
pacientul se trezește cu un confort termic și analgetic sporit; pacientul poate să-și
autoadministreze analgezicul prin tehnica PCA (pacient control analgesia) pe cateterul
de peridurală [2]. Aceleaşi studii arată că anestezia peridurală are potențialul de a reduce
sau anihila reacțiile fiziologice la stresul operator și astfel scad complicațiile
chirurgicale și ameliorează prognosticul [3].
Scopul acestui studiu prospectiv este de a determina la pacienul cu esofagoplatie
impactul anesteziei și analgeziei peridurale asupra duratei de ventilaţie mecanică,
complicaţiilor postoperatorii, intervalului până la reluarea tranzitului digestiv şi asupra
stresului operator reflectat prin dozarea cortizolului și lactatului sangvin.
MATERIAL ȘI METODĂ
În studiul de față am înrolat 26 de pacienți operați cu esofagoplastie în Clinica
de Chirurgie a Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Iași. Studiul s-a desfășurat
prospectiv, în perioada ianuarie 2002 – decembrie 2009. Pacienții au fost împărțiți în
două loturi: lotul martor (A), cu 14 bolnavi, care au suportat intervenția de
esofagoplastie având anestezie generală intravenoasă pe pivot volatil, și lotul de studiu
(B), de 12 bolnavi, care, pe lângă anestezia generală, au beneficiat și de anestezie
epidurală toracică intraoperator și de analgezie epidurală pe același cateter toracic, în
postoperator. Repartiția în cele două loturi a respectat omogenitatea etiologiei stenozelor
esofagiene, a terenului clinic şi a parametrilor demografici al pacienților. Parametrii
chirurgicali ai tipului de intervenție realizată și a conduitei pre și postoperatorii au fost
comparabili ca tehnică și durată a intervenției.
Criteriile de comparație luate în studiu au fost: durata de ventilație
postoperatorie necesară până la detubare în secția de Terapie Intensivă (TI), dezvoltarea
de pneumonii postoperatorii, apariția sindromul de detresă respiratorie a adultului
(ARDS), reluarea tranzitului pentru gaze în zilele 2-4 postoperator. Am măsurat și
concentratiile de cortizol și lactat sangvine în perioada intraoperatorie şi în primele 24
de ore postoperator, comparativ cu lotul de studiu cu anestezie și analgezie epidurală
(peridurală) toracică (AET) și cu lotul martor.
Cateterul de peridurală a fost montat la sala de operație, pe pacient treaz, la
nivelurile T8-T9 (6 cazuri), la T7-T8 (3 cazuri) și la T9-T10 (2 cazuri), prin tehnica
picăturii atârnate (7 cazuri) și tehnica pierderii de rezistență (4 cazuri). În toate cazurile
am efectuat doza test imediat (xilină 2% 3ml cu adrenalină 1/200 000), iar prima doză
anestetică am administrat-o pe pacient treaz, astfel încât siguranța plasării cateterului a
fost deasupra oricărui dubiu, dar și dozele pentru inducția anesteziei generale au scăzut
cu 20%. În acest mod, timpul necesar instalării propriu-zise a anesteziei peridurale a
coincis cu timpul operator de pregătire a inciziei, respectând conceptul de preemptive
analgesia.
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Dozele de anestezic local folosite în prima doză de anestezie peridurală au fost
între 8 și 12 ml bupivacaină, în concentrație de 0,5% pentru pacienții care aveau
tensiune sistolică peste 140 mmHg și 0,25% (doză analgetică), pentru pacienții care
aveau tensiunea sistolică sub această valoare. Repetarea dozelor anestezice peridurale sa făcut la 1,5–2 ore de la prima injectare, principalul reper fiind creşterea cu 10% a
tensiunii arteriale sistolice. În acest timp, pacienții au beneficiat și de anestezie generală,
prin volatil (sevofluran, isofluran), opioid injectat la 30 – 40 de minute sau la
momentele de maximă stimulare algică (stripping, disecţie a mediastinului, decolări
peritoneale întinse) și relaxare musculară conform monitorizării TOF. Dozele ulterioare
de AET au reprezentat 50% din doza inițială. În postoperator, analgezia peridurală s-a
realizat sub urmărirea echilibrului hemodinamic și respirator, iar ca și criteriu de
analgezie, am folosit scala analogă vizuală a durerii (VAS). Injectarea dozelor s-a
realizat la intervale de 3-4 ore, în funcție de solicitarea bolnavului, în volum de 6-8 ml și
concentrație de 0,125-0,25%, în corelație și cu tensiunea arterială și efectul analgetic,
dar și de evitare a creșterii dozei peste pragul de 150 mg bupivacaină pe zi (doză
toxică).
Analiza datelor statistice s-a făcut folosind Student t-Test și Fischer Exact Test
și a fost considerată semnificativă statistic o valoare p<0,05.
REZULTATE
Loturile de bolnavi au fost investigate din punct de vedere al vârstei, sexului,
etiologiei stenozei (benignă sau malignă), comorbidități. Repartiția pe sexe a fost
următoarea: 8 femei (57,1%) și 6 bărbați (42,9%) în lotul A și 7 femei (58,3%) și 5
bărbați (41,7%) în lotul B. Ca vârstă, în lotul A au fost 2 pacienți (14,3%) sub 30 de ani,
7 pacienţi (50%) între 30 și 60 de ani și 5 pacienţi (35,7%) peste 60 de ani. Corelat cu
etiologia stenozei, benignă sau malignă, pe grupe de vârstă, distribuția a fost următoarea
(Tabel 1):

malignă
benignă

Tabel 1
Repartiția etiologiei stenozei esofagiene pe grupe de vârstă în lotul A
Sub 30 de ani
30 – 60 ani
Peste 60 de ani
0%
42,8% (3 pacienți)
80% (4 pacienți)
100% (2 pacienți)
57,2% (4 pacienți)
20% (1 pacient)

În lotul B, repartiția pe grupe de vârstă a fost: 3 pacienţi (25%) sub 30 de ani, 7
pacienţi (58,3%) între 30 și 60 de ani, și restul de 2 pacienţi, adică 25%, peste 60 de ani.
Pe grupe de vârstă, etiologia a fost următoarea în lotul B (Tabel 2):

malignă
benignă

Tabel 2
Repartiția etiologiei stenozei esofagiene pe grupe de vârstă în lotul B
Sub 30 de ani
30- 60 de ani
Peste 60 de ani
0%
42,8% (3 pacienți)
50% (1 pacient)
100% (3 pacienți)
57,2% (4 pacienți)
50% (1 pacient)

Bolnavii au prezentat următoarele afecțiuni: 57,1% (8 pacienţi) în lotul A,
58,3% (7 pacienți) din lotul B dintre pacienți au fost consumatori cronici de tutun și/sau
alcool. Ținând cont de teren, am studiat asocierea denutriției la pacienți. Din anamneză
a reieșit că 35,7% în lotul A și 41,6% din lotul B din cazuri aveau hepatopatie cronică;
28,5% aveau cardiopatie ischemică cronică în lotul A și 25% în lotul B; 14,3% în lotul
A și 16,7% în lotul B prezentau arteriopatie obliterantă.
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Terenul patologic al bolnavilor celor două loturi s-a prezentat astfel: în lotul A 6
pacienţi (42,8%) au prezentat o afecțiune medicală asociată (denutriție, cardiopatie,
arteriopatie, hepatopatie, bronșită cronică obstructivă) şi 8 pacienţi (57,2%) două
afecțiuni asociate; pentru lotul B, 6 pacienţi (50%) au prezentat o afecțiune medicală
asociată, iar alţi 6 pacienţi (50%) două afecțiuni medicale asociate. Cele două loturi au
fost comparabile ca distribuție a patologiei din punct de vedere statistic.
În terapia intensivă, efectele asupra funcției respiratorii, care au fost urmărite
prin incidența pneumoniilor postesofagoplastie, durata ventilației mecanice
postoperatorii, incidența apariției ARDS în postoperator. (Tabel 3-5).
Tabel 3
Frecvența apariției pneumoniilor postesofagoplastie
Lot A - 14 pacienţi fără AET
Lot B - 12 pacienţi cu AET
9 pacienţi nu au
dezvoltat pneumonii
(64,3%)

5 pacienţi au dezvoltat
pneumonii(35,7%)

10 pacienţi nu au
dezvoltat pneumonii
(83,3%)
p<0,05

2 pacienţi au dezvoltat
pneumonie (16,7%)

Tabel 4
Durata ventilației mecanice postoperatorii
Lot A - 14 pacienţi fără AET
Lot B - 12 pacienţi cu AET
- 3 pacienți (21,43%) au fost detubați până în 6h
postoperator
- 11 pacienți (78,57%) au fost detubați după 6h
postoperator
p<0,01

- toți pacienţii (100%) au fost detubați până în
6h postoperator

Detubarea pacientului a presupus îndeplinirea criteriilor de menținere a
oxigenării adecvate în contextul menținerii stabilității hemodinamice fără suport
inotrop, a stabilității celorlalte funcții vitale (neurologic - stare de conştiență, renal debit adecvat, urină normocromă, coagulare -lipsa sângerării în plagă).
Tabel 5
Incidența ARDS postesofagoplastie
Lot A - 14 pacienţi fără AET
Lot B - 12 pacienţi cu AET
4 pacienţi au dezvoltat ARDS (28,5%)

1 pacient a dezvoltat ARDS (8,3%)
p<0,02

Efectele asupra funcției digestive au fost evaluate global prin reluarea tranzitului
digestiv pentru gaze până în ziua a patra postoperator (Tabel 6):
Tabel 6
Reluarea activității digestive postesofagoplastie
Lot A - 14 pacienţi fără AET
Lot B - 12 pacienţi cu AET
8 pacienţi (57,1%) au reluat tranzitul până în ziua a
9 pacienţi (75%) și-au reluat tranzitul în acest
patra postoperator
interval
p=0,02%
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Toate aceste rezultate confirmă efectul protectiv în cadrul chirurgiei esofagului,
al anesteziei și analgeziei peridurale asupra evoluției bolnavilor, prin efectele pe
confortul bolnavului, pe sistemele: cardiovascular, respirator, digestiv, pe echilibrul
fluido-coagulant, pe funcția imunologică, pe sistemul endocrin, pe funcția cognitivă, în
consecință și asupra duratei staționării pacientului în terapia intensivă și a
prognosticului global.
În ceea ce priveşte stressul operator, probele de laborator au arătat următoarele:
a. cortizolul sangvin, dozat la 6h de la incizie (în preajma finalului operației) și la 24h
de la incizie, a fost crescut mai puțin în cazurile de anestezie combinată și revenirea la
normal a fost mai rapidă în aceste cazuri; la fel am constatat și în cazul lactatului
sanguin (Tabel 7, Fig. 1).
Tabel 7
Cortizolemiile la 6h și la 24h
Lot A - 14 pacienţi fără AET
52 mg%
22 mg%

Total - 26 pacienţi
la 6 ore postincizie
la 24 de ore postincizie

Lot B - 12 pacienţi cu AET
23 mg%
11 mg%

60
50
40
Lo t A

30
Lo t B

20
10
0

t imp o r e

Fig. 1. Evoluția cortizolemiei în primele 6-24 ore, in cazul
pacienților fără AET și cu AET

Lactatul – mai accesibil de măsurat prin analiza de gaze sangvine, oglindește
confortul general al bolnavului (echilibrul termic, hidroelectrolitic și acido bazic și
analgezia). Totuși, în condiții de tehnici chirurgicale comparabile, de selecție
comparabilă a bolnavilor, de similaritate a repleției volemice, poate fi un indicator al
analgeziei intraoperatorii și a protecției la stresul operator (Tabel 8).
Tabel 8
Concentrațiile lactatului sangvin în evoluția intra- și postoperatorie la pacienții care suportă
esofagoplastie în cele două loturi
Total - 26 pacienţi
Lot A - 14 pacienţi fără AET
Lot B - 12 pacienţi cu AET
Condiții bazale preoperatorii
< 1,5 mEq%
< 1,5 mEq%
la 2 ore de la incizie
< 2 mEq%
< 2 mEq%
(sfârșit timp abdominal- pregătire
grefon pentru esofagoplastie)
la 4 ore de incizie (sfârșit timp
< 6 mEq%
< 3 mEq%
toracic)
la finalul operației
< 5 mEq%
<2,5 mEq%
la 6 ore postoperator
< 4 mEq%
< 2,2 mEq%
la 12 ore postoperator
< 3 mEq%
< 2 mEq%
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Se observă condiții de similaritate pentru timpul abdominal și o diferență
semnificativă din momentul începerii timpului toracic (p<0,05%), diferență care se
menține pe tot parcursul zilei operației.
DISCUȚII
Anestezia și analgezia peridurală au impact favorabil asupra evoluției
postoperatorii atunci când se practică intervenții abdominale sau pelvine [4,5]. Există
utilizări ale periduralei pentru numeroase alte intervenții toracice (lobectomii,
mastectomii, toracotomii) [6,7]. Discuția folosirii AET în cazul esofagoplastiilor
comportă următoarele probleme: sediul plasării cateterului, doza folosită (volum și
concentrație), cumularea efectului hipotensiv cu anestezia generală, dar și cu
hipotensiunea dată de decolarea și extragerea esofagiană, moment critic, în care se
produc adesea tulburări hemodinamice date de hipotensiune și aritmii. Plasarea
cateterului la nivel superior lui T6 nu numai că induce o hipotensiune majoră prin
inhibiția majoră a controlului simpatic al cordului [8], dar nici nu aduce beneficii
analgezice, punctul de maximă durere fiind la manevrarea prin dreptul cordului.
Deoarece cateterul de peridurală se introduce cel puțin 3-4 cm în spațiul peridural,
vârful cateterului este în general mai sus decât locul de puncție. Aspectul volumului
injectat pe cateter este în continuare dezbătut. În timp ce unii preferă volume ceva mai
mici decât pentru zona lombară, alții reduc drastic volumul (6-8 ml ca doză anestezică
de debut), preferând să meargă pe o concentrație mai mare (0,5%, în loc de 0,25%) de la
începutul anesteziei. Un alt studiu arată că la nivel toracic spațiul peridural este mai
îngust și distribuția anestezicului este, la același volum ca la nivel lombar, mai largă și
efectul este prelungit la nivel toracic, iar plasarea unui cateter peridural la nivel T7 - T8
poate asigura analgezie între nivelurile T4 – T11, la concentrații mai mari de anestezic
local [9].
De asemenea, dozele din postoperator reprezintă o altă opțiune și bază de
discuții. Cel mai comodă modalitate este utilizarea pompei PCA (patient control
analgesia), pentru injectare pe peridurală. În contextul absenței acesteia, o monitorizare
apropiată a durerii și a duratei și intensității efectului analgezic rezolvă problema. Față
de bolnavii cu peridurală pentru nivel lombar, efectul AET este mai ferm și mai evident:
pacienții se mișcă, se ridică, tușesc, fac exerciții respiratorii fără a avea, de multe ori,
nevoie de suplimentare intravenoasă, la doze de 6-8 ml bupivacaină de 0,25%, pentru un
interval de minim 2h. Anestezia peridurală reduce incidența atelectaziei, a pneumoniei
și hipoxemia în mod direct. Sub anestezia generală, chirurgia majoră abdominală sau
toracică scad complianța peretelui toracic, cauzează disfuncție diafragmatică și durerea
postoperatorie scade amplitudinea mișcărilor toracice. Capacitatea reziduală funcțională
scade cu 20%, atingând un nivel minim la 24-48 ore postoperator și revine la normal în
circa o săptămână. Anestezia peridurală toracică crește cu 27% capacitatea reziduală
funcțională (CRF) și ameliorează evoluția respiratorie postoperatorie, dar cupează și
reflexul de inhibare a diafragmului, efect descris pentru anestezicele locale administrate
peridural [10,11]. Ileusul postoperator este combătut și redus la pacienții cu anestezie
peridurală care suportă o intervenție chirurgicală digestivă majoră.
Eferențele simpatice sunt cupate prin administrarea de anestezic local pe
peridurala de la nivelul T5-L2, pe când influențele parasimpatice, de stimulare a
motilității digestive, care vin în principal prin nervul vag de la nivel bulbo-pontin, sunt
păstrate.
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Aceste constatări au fost făcute prin studii care au comparat reluarea funcției
digestive dupa anestezie generală și după anestezie combinată generală cu peridurală.
Scurtarea ileusului postoperator prin anestezia peridurală a fost valabilă doar pentru
utilizarea anestezicelor locale, singure sau în combinație. Opioidele administrate singure
pe peridurală nu au acest efect. Obiectivarea reluării activității digestive s-a realizat prin
urmărirea clinică și prin radiografia intestinului subțire cu substanță de contrast.
Temerile privind faptul că stimularea reluării funcției intestinale prin anestezie
peridurală ar putea pune în pericol prin solicitare mecanică precoce viabilitatea
anastomozei sunt combătute de dovezile creșterii vascularizației locale prin ecografia
Doppler pe teritoriul mezenteric superior [12]. Alte studii au raportat că intraoperator
pH-ul gastric și vascularizația mucoasei intestinale sunt păstrate în anestezia generală
combinată cu peridurala la nivel toracic T11-T12 si T12-L1 [12-14].
Toate aceste observații clinice au fost grupate în conceptul de analgezie
preemptivă, care elimină o verigă importantă în tulburările postoperatorii, și anume
sindromul inflamator.
Studiul de față confirmă rolul pozitiv al AET în evoluția pacienților cu
esofagoplastie, singura intervenție care presupune o anastomoză digestivă în interiorul
toracelui. Prin inhibarea hormonilor de stress, printr-o analgezie eficientă, prin
reducerea impactului unei anestezii generale de mare durată asupra organismului,
peridurala toracică reduce impactul operator asupra funcțiilor vitale și se înscrie în
necesarul anestezic pentru esofagoplastie.
În studiul de față sunt dovedite beneficiile anesteziei și analgeziei epidurale
toracice prin reducerea stresului chirurgical asupra organismului. Efectele sunt
evidențiate clinic prin criterii simple de evoluție, care țin de funcțiile respiratorie,
digestivă, dar și imunologică (reducerea infecțiilor postoperatorii locale și respiratorii).
Mecanismele prin care aceste efecte apar pot fi: stimularea parasimpatică, blocajul
nervilor splahnici, blocarea aferențelor nociceptive, scăderea necesarului analgetic
opioid intra-și postoperator, creșterea fluxului sangvin la nivelul anastomozelor
digestive, scăderea imunosupresiei prin reducerea necesarului volatil și opioid
intraoperator. Varietatea vârstei pacienților, a etiologiei stenozei esofagiene, a patologiei
asociate a acestora accentuează beneficiul sigur al acestei tehnici anestezice.
CONCLUZII
Anestezia peridurală are un impact favorabil asupra evoluției globale a
pacientului cu esofagoplastie, dar și asupra creșterii ratei de succes a intervenției, ca și
asupra costurilor per pacient prin reducerea numărului de zile de terapie intensivă și a
numărului total de zile de internare.
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STUDIU CLINIC ŞI STATISTIC AL EVOLUŢIEI SARCINII PE
UTERUL MALFORMAT.PROGNOSTIC ŞI MODALITATE DE
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CLINICAL AND STATISTICAL STUDY OF PREGNANCY EVOLUTION ON MALFORMED
UTERUS.PROGNOSTIC AND BIRTH MODALITIES (ABSTRACT): Our study aims to communicate
the author’s experience concerning the pregnancy evolution at 316 women with various uterus
malformations. At the beginning of this study, none of them was pregnant. The proportions of the various
types of malformations encountered at the 316 cases were: septate uterus – 83%, arcuate uterus – 3%,
bicornuate uterus – 3%, pseudounicorn – 3%, pseudodidelphys – 2%, “H” shaped – 1%, RokitanskyKuster-Hauser – 4%, uterine hypoplasia – 1%. The diagnosis was established clinically and paraclinically (non-pregnant women). The paraclinical methods that were used were: ecography at all the
patients, hysterosalpyngography at 80% of the cases, hysteroscopy at 60% of the cases, RMN at 10% of
the cases, celioscopy at 10% of the cases, the exam of the sexual chromatin and caryotype at 5% of the
cases, hormonal dosage at 5% of the cases. The conventional as well as endoscopical surgery was
performed with a successful rate of 67 – 82% pf the cases. The author concludes that uterine
malformations precociously found benefit the best of surgical treatment, the difficult cases having the
most reserved prognostic. The cause of reduced fertility in patients with endometriosis but patent
fallopian tubes is not clear. In the mild stages of the disease a full course of hormonal suppression therapy
should be the first therapeutic modality. In the advanced stages, a microsurgical approach, together with
hormonal suppressive drugs, should be offered to the patients.
KEY WORDS: UTERUS MALFORMATION, ECOGRAPHY, HYSTEROSALPYNGOGRAPHY,
HYSTEROSCOPY, HYSTEROSCOPIC METROPLASTY
Corespondenţă: D. Maria Chifan, Spitalul Rădăuţi, jud. Suceava, e-mail: mariachifan29@yahoo.com*.

INTRODUCERE
Importanţa cunoaşterii morfogenezei malformaţiilor uterine şi a manifestărilor
clinice cu simptomatologie polimorfă se impune datorită faptului că multe din acestea
trec neobservate în cursul vieţii genitale.
Majoritatea uterelor malformate sunt asimptomatice, depistate la vârsta adultă,
fie accidental, fie cu ocazia investigării cauzelor sterilităţii sau infertilităţii cuplului.
Diagnosticul precoce şi tratamentul corespunzător îmbunătăţesc atât prognosticul
ginecologic cât mai ales pe cel obstetrical.
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Frecvenţa relativ mare a malformaţiilor congenitale ale aparatului genito-urinar
(3-4 dintr-o sută de femei şi dintre acestea 28-30% malformaţii uterine) şi răsunetul
acestora asupra patologiei ginecologice şi mai ales obstetrical, dau o importanţă
deosebită studiului embriogenezei şi organogenezei şi atrag atenţia asupra necesităţii
examenului clinic atent începând chiar de la naştere. Incidenţa malformaţiilor uterine
congenitale în cadrul cuplurilor cu tulburări de reproducere a fost de 6,8%.
Constatăm totuşi că frecvenţa totală a malformaţiilor uterine este dificil de
apreciat din cauza cazurilor asimptomatice (aproximativ 50%).
Incidenţa anomaliilor tractului genital a fost estimată în Franţa în anul 2009 la
0,02% din populaţia feminină, dar frecvenţa sa ar putea fi în creştere datorită ingestiei
în scop anticoncepţional a DES (dietilstilbestrol) - substanţă care creşte frecvenţa
anomaliilor cavităţii uterine, apărând modificări ale lumenului uterului, cavitate uterină
în “T”, anomalii cervicale şi tubare.
Din totalul de 3-4 % malformaţii uterine, Musset găseşte uter unicorn şi
pseudounicorn - 12,5%, uter bicorn - 37,5%, uter septat - 50% [1-4].
MATERIAL ŞI METODĂ
Materialul clinic studiat a constat într-un lot de 316 paciente urmărite în
perioada iunie 2002-iulie 2009. La începutul studiului nici o pacientă nu a fost
însărcinată. Distribuţia pe grupe de vârstă a pacientelor cu malformaţii uterine
congenitale arată că majoritatea au vârsta cuprinsă între 25-40 ani cu un vârf de
aproximativ de 31 ani (Fig. 1).
Dintre acestea la 60,2 % paciente s-au dezvoltat sarcini normale în timp ce la
9,8% din cazurile cu malformaţii uterine a fost diagnosticată sterilitatea (la jumătate din
ele acuzând şi cauze hormonale sau endometrioză) şi în 30% din cazuri au apărut
avorturi spontane
Ca metode de diagnostic s-au folosit: ecografia pelvină, histerosalpingografia,
histeroscopia, celioscopia, rezonanţa magnetică nucleară (IRM), ecografia renală şi
urografia intravenoasă, dozare de steroizi, determinarea cromatinei sexuale şi a
cariotipului.
Din cele 316 paciente urmãrite, 21 au beneficiat de intervenţii chirurgicale
convenţionale în timp ce la 175 s-au practicat intervenţii perhisteroscopice.

Fig. 1 Distribuţia pe grupe de vârstă a pacientelor cu malformaţii congenitale uterine
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REZULTATE ŞI DISCUŢII
Diagnosticul tipului de malformaţie uterină a fost realizat clinic şi paraclinic.
Semnele clinice au fost reprezentate de amenoree - 4%, dismenoree - 3%, dispareunie 2%, infertilitate – 24,67%, antecedente obstetricale - (avorturi repetate - 30%, naşteri
premature - 29%, prezentaţii distocice - 2%, întârziere în creşterea intrauterină - 2%,
accidente la delivrare - 2%, septuri vaginale - 0,66%, palparea unor mase pelvine
anormale - 0,33%, palparea unui corp uterin cu anomalii morfologice - 0,33%).
Examenul paraclinic este reprezentat de:
- ecografia pelvină precizează conturul extern şi intern al uterului, apreciază
aspectul anexelor şi verifică starea rinichilor. Ecografia pelvină a fost efectuată
la toate pacientele şi aşa am putut descoperi uterul unicorn, uterul cu un corn
rudimentar, uterul bicorn, uterul septat. Ecografia renală şi urografia
intravenoasă, pun în evidenţă eventualele malformaţii renale asociate [5].
- histerosalpingografia a fost efectuată la 80% din cazuri şi a depistat uter
dublu, uter unicorn, uter pseudounicorn, uter septat asimetric, uter bicorn
bicervical cu retenţie menstruală unilaterală. HSG este singura metodă de
explorare a uterului comunicant şi permite în plus aprecierea stării anexelor
(trompelor) [5].
- histeroscopia a fost efectuată la 82% din cazurile urmărite. Ea are un interes
diagnostic limitat în cazul uterelor duble şi nu poate depista decât septul parţial
la fundul uterului. De asemenea este foarte utilă în tratamentul endoscopic al
uterelor septate (rezolvare 100%).
- rezonanţă magnetică nucleară (IRM) practicate la 10% din cazurile urmărite
conferă imagini de o mare sensibilitate în diagnosticul malformaţiilor uterine,
inconvenientul fiind acela că nu pot fi folosite de rutină [6].
- celioscopia poate preciza tipul de malformaţie uterină şi poate face bilanţul unor
leziuni asociate (endometrioza). A fost folosită tot la 10% din cazuri dar este un
examen invaziv şi nu a fost propusă decât la cazurile la care
histerosalpingografia nu a fost suficientă pentru stabilirea diagnosticului.
Evoluţia sarcinii la cazurile studiate ne-a permis să evidenţiem perturbări grave.
Astfel, la 30% din pacientele cu malformaţii uterine sarcinile s-au finalizat cu avorturi
spontane. Deasemenea au mai fost 2 sarcini extrauterine tubare şi 1 sarcină în corn
uterin rudimentar).
În alte 29% din cazuri, gravidele au născut prematur. La 6% din cazuri au apărut
disgravidie tardivă şi retard în creştere uterină. La 2% din cazuri au apărut prezentaţii
pelvine care au necesitat naştere prin operaţie cezariană.
La 2% din cazuri a apărut decolare prematură de placentă normal inserată şi de
asemenea anomalii de contractilitate a miometrului cum ar fi hemoragia de delivrenţă
2%.
În 1% din cazuri au apărut malformaţii fetale secundare, de compresiune (picior
plat sau strâmb congenital) iar în 28% din cazuri sarcinile au evoluat fară manifestări
clinice.
La cele 316 cazuri urmărite am găsit următoarele tipuri anatomice repartizate
astfel (Fig. 2): uter septat - 83%, uter arcuat - 3%, uter bicorn - 2%, uter pseudodidelf 2%, uter unicorn -2%, uter pseudounicorn - 2%, uter în “H”- 1%, sindrom RokitanskyKüster-Hauser - 4%, hipoplazie uterină - 1%.
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La femeile urmărite cu utere malformate fiziopatologia eşecului reproducerii
incriminează micşorarea cavităţii uterine, vascularizaţie inadecvată pe septuri, anomalii
de structură anatomică, anomalii de contractilitate a miometrului, anomalii ale filierei
genitale, anomalii secundare accidentelor obstetricale (beanţă, sinechie, salpingită).

Fig 2 Tipuri de malformaţii congenitale uterine

Tratamentul în cazul uterelor malformate a fost endoscopic [7] chirurgical şi a
presupus reconstituirea unei cavităţi uterine anatomice şi funcţionale. Uterele
malformate care au beneficiat de intervenţii chirurgicale sunt reprezentate în proporţii
de 85% de uterul septat şi bicorn [8]. În 5% din cazuri am folosit intervenţiile
chirurgicale convenţionale (Tabel 1): Strassmann, Bret-Palmer, Te Lindes şi Jones
(aplicate mai ales la uterele septate). Rezultatele histeroplastiei chirurgicale au fost
excelente: au diminuat numărul avorturilor spontane de la 80% la 10% şi au crescut
numărul gravidelor care au dus sarcina la termen de la 5% la 60-65%. Intervenţiile
chirurgicale endoscopice (Tabel 2) apărute recent reprezintă un tratament de primă
intenţie, metroplastia perhisteroscopică în acelaşi timp operator cu histeroscopia
diagnostică fiind practicată în 82% sau într-un timp ulterior-18%.
Tabel 1
Intervenţii chirurgicale convenţionale practicate
Opera
Sarci
La
Premat
2002-2009
te
ni
termen
ur
12
10
6
2
Strassmann
Jones,Telin
6
4
3
de
3
3
2
Bret-Guillet
21
17
11
2
TOTAL
Tabel 2
Intervenţii chirurgicale endoscopice
PERHISTEROSCOPIC
175
151 134
2002-2009
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Histeroscopia operatorie permite rezecţia septului uterin [9] şi este preferată
metroplastiilor clasice pentru că agresivitatea este mică, peretele uterin nu se
secţionează, mortalitatea şi morbiditatea sunt aproape nule, preţul de cost este scăzut,
numărul zilelor de spitalizare este minim şi confortul psihologic al femeii este foarte
bun. Histeroscopia operatorie se practică la primele experienţe sub control pelviscopic
sau ecografic. Controlul ecografic este mai uşor doar că nu dă aceeaşi siguranţă ca şi cel
pelviscopic fiind preferat de cele mai multe paciente. La două luni după histeroscopia
operatorie am practicat o histerosalpingografie de control şi o histeroscopie de control
pentru a verifica calitatea cicatrizării sau existenţa unei eventuale sinechii.
În timp ce la metroplastiile clasice tradiţionale [10], incidenţa operaţiei cezariene
a fost de 100%, în rezecţiile perhisteroscopice echoghidate [11] a fost între 35-40%. De
asemenea incidenţa placentei hiperaderente s-a situat între 0 şi 4%.
CONCLUZII
Frecvenţa malformaţiilor congenitale uterine ca rezultat al unor defecte ale
embriogenezei este într-o continuă creştere, proporţională cu creşterea incidenţei
factorilor teratogeni (fizici, chimici, medicamentoşi, infecţioşi, hormonali, ereditatea)
care, alături de cei genetici, pot altera produsul de concepţie. Tipurile de malformaţii
uterine sunt extrem de diverse dar dintre acestea 62-65% sunt compatibile cu
graviditatea.
Diagnosticul de primă intenţie a malformaţiilor uterine este realizat de ecografia
pelvină care, atunci când nu este suficientă trebuie completată de o metodă de explorare
cavitară (histerosalpingografia şi histeroscopia). Uterele malformate nu împiedică
concepţia propriu-zisă, ci păstrarea unei sarcini până la termen şi din această cauză
tratamentul corespunzător este cel care a scăzut numărul de avorturi spontane şi de
naşteri premature. Marea realizare este că prognosticul obstetrical al uterelor septate
poate fi ameliorat prin secţiunea histeroscopică a septului (tratament endoscopic) sub
control ecografic. Cu toate că nici histeroscopia operatorie nu este perfectă, în
tratamentul uterului septat (majoritatea cazurilor), ea a devenit o achiziţie de valoare,
constituind indiscutabil metoda de elecţie pentru rezolvarea eficienta a malformaţiilor
endouterine.
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VALOAREA LAMBOULUI LIBER VASCULARIZAT DIN FIBULA
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FREE VASCULARIZED FIBULA FLAP VALUE OF LOSSES OF SUBSTANCE SEGMENTING
RECONSTRUCTION OF THE MANDIBLE (ABSTRACT): Free fibula flaps currently represent the
preferred method for larger mandibular reconstruction. Based on our experiences,clinical evaluations such
as advantages and problems of this reconstruction have been presented in this study. For 5years, from
january 2006 to december 2010, subjectives of 8 fibular flaps in 8 patients were employed in our
department. Primary reconstruction was undertaken in all the cases imediately after resection of extensive
tumors. The radical resection of the tumor was obtained in six cases. Short term follow up (6-48 month)
shows the presence of the tumor recurrence in two cases. The functional and aesthetical outcome was
satisfactory and bone healing occurred without any major complication, excepting one case of skin paddle
necrosis. The advantages offered by free fibula flap render it most adequate in reconstruction of extensive
mandibular defects.
KEY WORDS: FREE FIBULA FLAPS, MANDIBULAR RECONSTRUCTION.
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Introducerea chirurgiei microvasculare de McKee în 1971 și aplicarea sa
ulterioară și în transplantul osos a determinat o revoluţie în chirurgia reconstructivă
mandibulară [1]. Astfel lamboul liber osos vascularizat a fost preferat grefelor osoase
nevascularizate și lambourilor pediculate osteocutanate datorită ratelor crescute de
osteointegrare și diminuării numărului de complicații infecțioase [2]. Cronologic,
defectele osoase mandibulare au fost refăcute cu ajutorul transplantului microchirurgical
de coastă, Mc.Kee în1975 [3], scapulă, Gilbert și Teot în 1982 [4], radius, Sontar și col.
în 1983 [5], creastă iliacă, Taylor și col. în 1984 [6] şi Urken și col. [7].
În ceea ce privește lamboul fibular liber vascularizat majoritatea publicațiilor îl
citează pe Taylor ca fiind cel care a realizat cu succes primul transfer cu acest tip de
lambou [8] pentru reconstrucția membrelor. Hidalgo l-a utilizat începând cu anul 1989
la refacerea continuității mandibulare [9]. În prezent lamboul liber fibular este preferat
de majoritatea autorilor pentru reconstrucția mandibulară, oferind suficient os pentru
refacerea chiar în totalitate a mandibulei [2].
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Scopul acestui studiu este de a releva valoarea lamboului liber transferat de
fibulă în plastia defectelor osoase mandibulare simple și compozite consecutive
extirpării unor leziuni tumorale extinse.
MATERIAL șI METODĂ
Sunt analizate 8 cazuri ale unor pacienți tratați în Clinica de Chirurgie OMF Iași,
în perioada ianuarie 2006 –decembrie 2010 care au necesitat rezecții segmentare
mandibulare pentru diferite tipuri de leziuni tumorale. Dintre aceștia, 5 au fost bărbați și
3 femei cu vârste cuprinse între 28 și 62 ani cu o vârsta medie de 49,12 ani. Pierderile
de substanță în continuitate ale mandibulei au rezultat în urma extirpării a 3 tumori
osoase benigne și a 5 tumori mandibulare maligne.
Preoperator, pacienții au fost investigați radiologic (ortopantomografie și
examen CT) pentru evaluarea extensiei tumorale și ecografie Doppler pentru aprecierea
permeabilității vaselor donoare.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Într- un caz s-a efectuat hemimandibulectomie stângă cu dezarticulare, iar în
șapte cazuri s-a recurs la rezecții segmentare ale corpului mandibular (cinci cazuri
interesau ambele ramuri orizontale și arcul anterior și două cazuri includeau arcul
anterior și unul din ramurile orizontale mandibulare.
Rezecțiile segmentare mandibulare au fost urmate la toți pacienții de
reconstrucție imediată cu lambou liber vascularizat de fibulă asociat sau nu cu alte
lambouri. Astfel la toți pacienții cu tumori benigne, reconstrucția mandibulară s-a
efectuat doar cu lambou liber transferat peronier .La cei cu tumori maligne, într-un caz
s-a folosit lambou osteo-cutanat de fibulă, iar la restul pacienților lamboul osos fibular a
fost asociat cu:latissimus dorsi (2 cazuri), lambou radial (1 caz) și lambou musculomucozal de limbă (1 caz) (Tabel 1).
Pentru recoltarea lamboului s-a utilizat tehnica clasică. Astfel s-au marcat
extremitățile proximală și distală ale fibulei,precum și axul osos, iar zona cutanată de
formă elipsoidală a fost desenată având axul central pe marginea posterioară a
peroneului în jumătatea inferioară a acestuia. Atunci când nu a fost necesară zona
cutanată, incizia s-a efectuat simplu în lungul axului osos. Disecția s-a practicat dinspre
anterior spre posterior, identificând perforantele din septul intermuscular pentru zona
tegumentară. Secționarea fragmentul osos fibular s-a efectuat astfel încât segmentele
osoase restante să aibă minim 6 cm lungime după care s-a ligaturat distal pediculul
vascular peronier. După măsurarea cât mai exactă a pierderii de substanță osoasă s-au
realizat osteotomiile pentru ca osul fibular să se adapteze formei defectului mandibular.
S-a secționat apoi pediculul vascular proximal, iar plaga restantă s-a suturat direct sau
s-a utilizat grefă liberă de piele despicată pentru acoperirea defectului. Ca material de
osteosinteză s-au utilizat plăcuțe cu șuruburi pentru situațiile în care a fost necesară o
singură osteotomie (2 cazuri) și atelă de reconstrucție atunci când s-au practicat
osteotomii multiple(6 cazuri).
Eficiența imediată a vascularizării lambourilor a fost evidențiată prin prezența
sîngerării active în focarele de osteotomie.
Refacerea defectelor mucoasei orale s-a realizat cu un al doilea lambou liber
transferat întrucât la patru pacienți nu au existat artere septocutanate viabile pentru
porțiunea cutanată a lamboului de fibulă.
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Anastomoza vasculară cu artera facială a lambourilor s-a efectuat întotdeauna
termino-terminal. Reconstrucţia venoasă s-a făcut cu vena jugulară externă (4 cazuri),
cu vena facială (2 cazuri) și cu trunchiul venos tiro-lingo-faringo-facial (2 cazuri).
Tabel 1
Caracteristicile fiecărui pacient din lotul de studiu*
Pacient

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vârsta /
sex

Diagnostic,stadiu

Intervenție chirurgicală

Reconstrucția

Evoluție și
complicații

56ani/f

Carcinom adenoid
chistic,operat,iradiat,
recidivat
T4N1M0

Hemimandibulectomie
stângă.
Evidare ganglionară
supraomohioidiană.stg

Lambou
osteo-cutanat
peronier drept

tromboză
arterială și
necroza
lamboului

Carcinom
scuamocelular
gingivo-alveolar ram
orizontal stâng al
mandibulei
T4N2bM0
Carcinom
scuamocelular
gingivo-alveolar arc
anterior al
mandibulei
T4N2bM0
Carcinom
scuamocelular
gingivo-alveolar arc
anterior al
mandibulei extins în
planșeul bucal 1/3
anterioară T4N0M0

Rezecție segmentară de
mandibulă (44--unghi
stâng).
Evidare ganglionară
radicală latero-cervicală
modificată bilateral

Lambou osos
peronier drept
+lambou liber
latissimus
dorsi

hematom
laterocervical

Rezecție segmentară de
mandibulă(36—46).
Evidare ganglionară
radicală latero-cervicală
modificată bilateral

Lambou osos
peronier
drept+lambou
liber
latissimus
dorsi

recidivă
tumorală
locală+
diseminări la
distanță;
exitus

Pelvi-mandibulectomie
segmentară 34—46.
Evidare ganglionară
supraomohiodiană
bilaterală

Lambou osos
peronier drept
și lambou
miomucozal
de limbă

2ani/b

Carcinom buza
inferioară extins în
arcul anterior
mandibular
T4N2cM0

Rezecție segmentară de
mandibulă 36-46.Evidare
ganglionară
laterocervicală radicală
modificată bilaterală

Lambou osos
peronier și
lambou liber
antebrahial

35ani/b

Ameloblastom mixt
arc anterior și ram
orizontal drept al
mandibulei

Rezecție segmentară de
mandibulă
(unghi drept -37)

Lambou osos
peronier drept

favorabilă

28ani/f

Granulom central cu
celule gigante arc
anterior și ram
orizontal stâng
mandibular

Rezecție segmentară de
mandibulă (37-44)

Lambou osos
peronier drept

favorabilă

62/f

Displazie fibroasă
ram orizontal și
ascendent drept al
mandibulei

Rezecție segmentară de
mandibulă (36subcondilian dreapta)

Lambou osos
peronier drept

favorabilă

59ani/b

59ani/b

52ani/b

favorabilă

Recidivă
tumorală
locală

*44-primul premolar inferior drept; 36,46-primul molar inferior stâng respectiv drept; 34-primul premolar
inferior stâng; 37-al doilea molar inferior stâng.
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S-au înregistrat însă şi o serie de complicații. Astfel doi pacienți au necesitat
reintervenții chirurgicale în primele 10 zile postoperator (un caz –tromboză arterială și
un caz hematom cervical). Într-un caz s-a produs necroza lamboului (cel osteo-musculocutanat) datorită trombozei arteriale. De asemenea dehiscența plăgii gambei s-a
înregistrat la un pacient la care vindecarea ulterioară a fost per secundam. Au mai fost
semnalate dureri și tulburări de mers, tumefacții și echimoze care au cedat într-un
interval de timp de pâna la 12 zile. Pacienții și-au reluat deglutiția la aproximativ 2
săptămâni de la intervenție, după îndepărtarea sondei nazo-gastrice, iar la cei care nu au
prezentat pierderi de substanță ale părților moi, funcția fonetică s-a restabilit în mare
măsură.
Aprecierea cât mai exactă a dimensiunilor pierderii de substanță, modelarea
corectă a osului transplantat cât și a atelelor de reconstrucție au condus la un aspect
fizionomic optim restabilind conturul facial cu excepția unui pacient ce a necesitat
lipofilling. La doi pacienți a fost necesară imobilizarea intermaxilară (6 săptămâni)
pentru siguranța vindecării (controlul poziției mandibulare și stabilizarea materialelor de
osteosinteză). Pacienții au fost spitalizați în medie câte 3 săptămâni cu excepția cazului
la care s-a necrozat lamboul și care a necesitat spitalizare prelungită (5
săptămâni).Vindecarea osoasă a fost evidențiată ulterior la 6-9 luni prin examen
radiologic (ortopantomografie).
Cazurile au fost monitorizate între 6 și 48 luni. La 2 pacienți s-au înregistrat
recidive tumorale locale pentru care s-a reintervenit chirurgical, iar un pacient a decedat
la 1,5 ani de la prima intervenție chirurgicală datorită diseminărilor tumorale la distanță.
Într-un caz s-au aplicat implante dentare osteointegrate pentru reabilitarea
protetică.
Pentru a exemplifica metoda, descriem un caz clinic al unui pacient P.V. de 35
ani (obs. 6) care s-a internat cu o tumora ce interesa arcul anterior și ramul orizontal
drept al mandibulei și care desființa vestibulul bucal inferior de la nivelul dintelui 35
până la 48 cu evoluție sesizată de aproximativ 1an (Fig. 1). Examenul CT și
ortopantomografia au evidențiat prezența unei radiotransparențe multiloculare, bine
delimitate la nivelul arcului anterior și a ramului orizontal drept mandibular (Fig. 2,3).

Fig. 1 Aspect preoperator - tumora ce
interesează arcul anterior și ramul
orizontal drept al mandibulei și care
desființa vestibulul bucal inferior de la
nivelul dintelui 35 până la 48

Fig. 2 Examen CT – tumoră
cu aspect multilocular ce
deformează şi întrerupe
corticala
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Rezultatul biopsiei a fost: ameloblastom formă solidă. Extirparea tumorii s-a
practicat prin rezecție segmentară a mandibulei 36 (spațiu edentat) – unghi drept iar
reconstrucția pierderii de substanță s-a efectuat imediat cu lambou liber transferat
fibular drept fixat cu atelă de reconstrucție .(Fig. 4,5). Evoluția postoperatorie a fost
favorabilă.

Fig. 3 Ortopantomografie - leziune osteolitică la nivelul arcului anterior și
ramului orizontal drept al mandibulei

Fig. 4 Aspecte intraoperatorii: recoltarea și modelarea
lamboului fibular(stânga); pierderea de substanță după ablația
tumorii(dreapta)

Fig. 5 Aspecte intraoperatorii: aspect final după fixarea şi sutura
microvasculară a lamboului fibular(stânga); aspect macroscopic al piesei de
rezecţie(dreapta)
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Transferul de lambou liber osos microvascular reprezintă la ora actuală una
dintre cele mai utilizate metode pentru reconstrucția mandibulară [10]. Pacienții au fost
selectați pentru transferul de țesut osos liber microvascular atunci când statusul general
a permis o intervenție chirurgicală de durată, iar dimensiunea prevăzută a defectului
mandibular a depășit 5 cm. Lamboul liber transferat din fibulă este lamboul preferat
pentru reconstrucția mandibulară, în special după excizia tumorilor de dimensiuni mari,
oferind câteva avantaje față de alte tipuri de lambouri (scapulă,os iliac,radius). Acestea
includ: disponibilitatea în lungime a osului (până la 25 cm) suficientă pentru
reconstrucția întregii mandibule, disecția ușoară a lamboului, pedicul lung cu vase de
mare calibru (cu excepția situațiilor în care este necesară toată lungimea disponibilă a
osului), morbiditatea minimă a locului donor. Lamboul liber fibular oferă o cantitate
suficientă de os bicortical pentru plasamentul implantului dentar și o unitate cutanată
versatilă pentru reconstrucția concomitentă a țesutui moale când este cazul [11]. Fibula
prezintă o circulație endosteală și o circulație musculo-periostală, ambele provenind din
artera peronieră. Datorită acestui fapt se pot efectua osteotomii multiple cu risc scăzut
de necroză osoasă. Pediculul vascular în mod frecvent are o lungime medie de 5-7 cm și
un diametru de 2-3 mm. Mușchiul flexor lung al halucelui are un traiect de-a lungul
fibulei și este disponibil pentru reconstrucția defectelor limitate de părți moi.
Fibula poate fi transferată ca lambou osteomuscular liber sau ca lambou osteocutanat.
Diversitatea vascularizației zonei tegumentare dar și volumul redus al părților
moi disponibile limitează folosirea acestui lambou combinat în defectele mixte (os și
părți moi). De aici necesitatea utilizării unui alt lambou liber de părți moi. O altă
limitare a utilizării acestui tip de lambou o reprezintă pacienții cu ateroscleroză, aceasta
manifestându-se la nivelul vaselor peroniere mai frecvent decât la nivelul vaselor iliace
circumflexe profunde (lamboul din creasta iliacă) sau toracodorsale
(lamboul scapular) [12]. Deasemenea, prezența unei cicatrici lungi pe partea laterală a
gambei reprezintă un incovenient în utilizarea acestui tip de lambou.
CONCLUZII
Grefele libere vascularizate din fibulă reprezintă o alternativă valoroasă pentru
reconstrucția pierderilor de substanță segmentare întinse ale mandibulei.
Tehnica relativ simplă de recoltare, dimensiunile osoase generoase, posibilitatea
de modelare prin osteotomii multiple și complicațiile reduse au făcut ca acest lambou să
reprezinte standardul „de aur” în reconstrucția pierderilor în continuitate ale mandibulei
mai mari de cinci centimetri.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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DIAGNOSTICUL LEZIUNILOR INTESTINALE IN CONTUZIILE
ABDOMINALE
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1. Secţia de Chirurgie, Spitalul Clinic de Urgenţã, Bucureşti
* doctorand Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti
DIAGNOSIS OF BLUNT INTESTINAL INJURIES (ABSTRACT): Introduction: Blunt intestinal
injuries may be difficult to diagnose accurately. However, diagnostic delays are almost always associated
with increased morbidity and mortality. The purpose of this study is that of evaluating the efficiency of
various diagnostic methods in identifying intestinal injuries in patients with blunt abdominal trauma.
Materials and method: Between 2004-2010 the Clinical Emergency Hospital in Bucharest admitted 81
patients with hollow viscous injuries following blunt abdominal trauma, out of which 70 having sustained
intestinal lesions of various degrees. Results: 80% of the patients included in the study were involved in
motor-vehicle accidents, with nearly all of them wearing seat-belts, remaining 20% of patients having
been victims of falls from heights, assaults and animal assaults. 37 patients had equivocal clinical signs
and 33 cases (47%) had obvious signs of peritoneal irritation upon admission. 7% of patients displayed
the “seat belt” sign. Abdominal ultrasound was positive in 77% of cases. Diagnostic peritoneal lavage
was performed in 3 cases and turned up positive for one patient. CT was performed in 65 patients with
positive results for intestinal injuries in 97% of cases. The overall mortality rate was 30% in our study,
12.5% of the deaths having sustained isolated intestinal injuries and 87.5% of cases having had at least
one other associated injury.
KEY WORDS: BLUNT ABDOMINAL TRAUMA, INTESTINAL INJURIES.
Corespondenţă: Dr. Ioana Iftimie-Nastase, Secţia de Chirurgie, Spitalul Clinic de Urgenţã, Bucureşti, email: dr_iftimienastaseioana@yahoo.com*..

INTRODUCERE
Cu toate cã studiile au arãtat faptul cã intestinul este al treilea organ ca frecvenţã
lezat în urma contuziilor abdominale, leziunile de acest gen sunt rare, avand o incidenţã
de mai puţin de 1% [1].
Consecinţa acestui fapt este reprezentatã de experienţa limitatã a chirurgilor în
acest tip de patologie , fapt care nu a permis realizarea unor protocoale de diagnostic
universal acceptate, identificarea leziunilor de IS dupã contuzii abdominale constituind
o adevãratã provocare şi în ziua de astãzi [1].
Aşadar, diagnosticarea rapidã şi corectã a acestor leziuni este dificilã, mai ales în
cazul pacienţilor politraumatizaţi, la care examenul clinic poate fi normal sau
echivoc [2].
Spre deosebire de pacienţii cu traumatisme abdominale penetrante, în cazul
cãrora lezarea organelor cavitare este mult mai frecventã, pacienţii cu contuzii
abdominale şi leziuni intestinale rareori prezintã semne clinice sugestive [3].
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Cu alte cuvinte, în cazul pacienţilor politraumatizaţi, leziunile organelor
parenchimatoase şi instabilitatea hemodinamicã generatã de acestea constituie “mirajul
primei leziuni”, devenind principala preocupare diagnosticã.
Leziunile de organe cavitare “trec” neobservate, mai ales dacã sunt silenţioase
din punct de vedere clinic[4-6].
Întârzierea diagnosticului de leziune intestinalã este urmatã de complicaţii ce
conduc la o creştere a morbiditãţii si mortalitãţii [5].
O anamnezã atentã şi detaliatã, însoţitã de fotografii de la locul accidentului
acolo unde este cazul şi este posibil, pot furniza indicii despre mecanismul de producere
al evenimentului, şi potenţiale leziuni intestinale. Contuziile abdominale produse ca
urmare a precipitãrii de la înãlţime, accidente rutiere în care pasagerii au fost purtãtori
ale centurilor de siguranţã, loviri puternice şi directe în zona abdominalã, pot produce
leziuni ale organelor cavitare şi mezourilor. Prin urmare, au fost propuse 3 mecanisme
de producere a acestui tip de injurie ca urmare a contuziilor abdominale [7,8].
Primul mecanism presupune compresia/strivirea unei anse intestinale care
contine atât aer cât şi lichid, între coloana vertebralã şi un obiect, precum centura de
siguranţã. Consecinţele acestui fenomen sunt reprezentate de lezarea parcelarã a
peretului intestinal şi/sau a mezenterului, constituirea de hematoame în mezenter cât şi
în peretele intestinal, secţionarea ansei intestinale, devascularizãri parcelare/segmentare
şi contuzii ale peretului intestinal [7].
Un alt mecanism este reprezentat de decelerarea rapidã, care produce forfecarea
organelor cavitare care prezintã atât porţiuni fixe cât şi mobile [7].
Al treilea mecanism este reprezentat de explozia intestinului (“burst injury”) şi
care se produce atunci când presiunea intraluminalã depãşeşte rezistenţa la întindere a
peretului intestinal. Perforaţiile care afecteazã întreaga structurã a peretului intestinal
produse prin acest mecanism sunt mai frecvente la nivelul intestinului subţire [7], iar
rupturile sero-musculare sunt mult mai frecvente la nivelul intestinului gros [9].
Diagnosticarea corectã în cazul pacienţilor cu contuzii abdominale la care se
suspicioneazã leziune intestinalã presupune atât un examen clinic amãnunţit, cât şi o
selectare adecvatã a metodelor paraclinice.
Caracteristicile anumitor leziuni situate la nivelul peretului abdominal(aspect,
localizare) pot furniza indicii despre potenţiala afectare a stomacului sau IS (marcã
traumaticã produsã de porţiunea transversalã a centurii de siguranţã sau de impactul cu
volanul); durerea abdominalã este consideratã a nu avea o importanţã clinicã
semnificativã, mai ales în contextul pacienţilor politraumatizaţi, cu componentã
cerebralã [10].
Ecografia abdominalã (EA) poate identifica prezenţa lichidului liber peritoneal,
având o sensibilitate de 81.3% şi o specificitate de 100%, dar care necesitã frecvent
investigaţii suplimentare ulterioare [11]. Prezenţa modificãrilor morfologice ale
intestinului depistate ecografic constituie etape tardive ale evoluţiei leziunii intestinale
post-contuzionale şi sugereazã întârzierea diagnosticului [11].
Radiografia abdominalã efectuatã în vederea diagnosticãrii pneumoperitoneului
nu este indicatã, întrucât absenţa acestuia nu exclude o perforaţie intestinalã la un
pacient cu contuzie abdominalã [10].
Lavajul peritoneal diagnostic (LPD) este o metodã diagnosticã eficientã dar nu
foarte utilizatã în cadrul algoritmului diagnostic. Cea mai frecventã dovadã de leziune
intestinalã este prezenţa sângelui în cavitatea peritonealã, dar care poate avea ca sursã
atât o leziune de mezenter cât şi de organe parenchimatoase [11,12].
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Jacobs et al au stabilit cã prezenţa a >500 de leucocite/mmc poate constitui un
criteriu nespecific de perforaţie intestinalã [13]. Ulterior, s-a sugerat cã determinarea
secvenţialã a celularitãţii din lavajul peritoneal poate fi mai utilã în diagnosticul
perforaţiilor intestinale [7].
De departe însã, cea mai utilizatã metodã de diagnostic pentru depistarea
leziunilor intestinale la bolnavii stabili hemodinamic este reprezentatã de tomografia
computerizatã (CT) [14], având o sensibilitate de 82% şi o specificitate de 75% [9] şi o
ratã globalã de rezultate fals negative de 34% [15], datele variind considerabil.
Semnele diagnostice directe include extravazarea substanţei de contrast ±
pneumoperitoneu [12]. Semnele indirecte sunt reprezentate de îngroşãri ale peretului
intestinal, prezenţa unui hematom mezenterial sau neomogenitatea acestuia precum şi
prezenţa de lichid liber peritoneal în absenţa leziunilor de organe parenchimatoase [12].
La pacienţii stabili hemodinamic şi la care se suspicioneazã leziuni intestinale
sau de alte alte organe cavitare se poate interveni laparoscopic în vederea explorãrii
întregii cavitãţi peritoneale precum şi a remedierii eventualelor leziuni, dar aceastã
metodã diagnosticã este limitatã de dotarea unitãţii medicale precum şi de experienţa
echipei chiruirgicale [6].
MATERIAL SI METODÃ
Între 2004 şi 2010 s-au înregistrat 81 de cazuri de leziuni de organe cavitare
survenite dupã contuzii abdominale fie solitare fie în contextul politraumatismelor,
dintre aceştia 70 prezentând leziuni intestinale. Pacienţii incluşi în studiu au fost
selectaţi din secţiile de Chirurgie şi Terapie Intensivã ale Spitalului Clinic de Urgenþã
Bucureşti. Au fost excluşi pacienţii cu traumatisme abdominale penetrante.
Scopul acestui studiu a fost acela de a stabili eficienţa diferitelor metode
diagnostice în determinarea cât mai precoce şi mai corectã a leziunilor intestinale
survenite în urma contuziilor abdominale izolate sau asociate politraumatismelor.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Spre deosebire de traumatismele abdominale penetrante, care se soldeazã cu
leziuni intestinale în mai bine de 90% din cazuri, contuziile abdominale se asociazã cu o
incidenţã mult mai mica leziunilor intestinale (3-18%) [10].
Deşi s-ar crede cã leziunile de organe cavitare, mai ales cele de intestin subţire,
la bolnavii cu contuzii abdominale ar fi diagnosticate mai prompt datoritã iritaţiei
peritoneale, studiile recente dovedesc contrariul: leziunile intestinale dupã contuzii
abdominale sunt diagnosticate tardiv în marea majoritate a cazurilor datoritã subtilitãţii
semnelor clinice şi interpretãrii dificile a acestora [16].
Diagnosticul acestor leziuni este de obicei unul intuitiv, bazat pe suspiciunea
existenţei unei leziuni de organ cavitar, în contextul unei contuzii abdominale sau al
unui politraumatism având un mecanism lezional ce ar putea determina astfel de injurii.
Ulterior, examenul clinic, care este de multe ori neconcludent, este urmat de explorãri
imagistice, precum ecografie abdominalã, radiografie abdominalã/toraco-pulmonarã,
CT.
Pacienţii care au suferit contuzii abdominale solitare sau în contextul unei
politraume şi care prezintã un tablou clinic minimal necesitã monitorizare clinicã
constantã şi la intervale regulate, mai ales în cazul politraumaţilor la care se decide
tratament conservator [7,10].
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Asocierea unei echimoze de perete abdominal corespunzãtoare centurii de
siguranţã (“seat belt sign”) cu durere abdominalã persistentã este consideratã factor de
risc pentru leziunile de organe cavitare, mai ales cele de intestin subţire [10].
80% dintre pacienţi au fost implicaţi în accidente rutiere, 94% dintre ei fiind
purtãtori de centurã de siguranţã. Un sfert dintre pacienţii incluşi în studiu au fost
victimele precipitãrii de la înãlţime (3 cazuri), agresiunii fizice (9 cazuri), agresiunii
animale (2 cazuri).
Aproximativ 53% dintre pacienţii incluşi în studiul nostru au prezentat rezultate
echivoce ale examenului clinic, iar 47% au prezentat semne clare de iritaţie peritonealã
la momentul internãrii. 7% dintre pacienţi au avut mãrci traumatice de tipul “seat belt
sign”.
Ecografia abdominalã poate identifica câteva semne, considerate indirecte
pentru diagnosticul leziunilor intestinale, precum prezenţa de lichid liber peritoneal,
care însã poate fi consecinţa afectãrii unuia sau mai multor organe parenchimatoase. Pe
de altã parte absenţa lichidului liber peritoneal nu exclude leziunile intestinale sau de
alte organe cavitare [10].
În cadrul studiului nostru ecografia abdominalã a fost efectuatã în 67 de cazuri,
fiind pozitivã la circa 77% dintre din pacienţi.
Lavajul peritoneal diagnostic s-a efectuat la 3 pacienţi, fiind pozitiv într-un
singur caz.
Radiografia abdominalã simplã nu reprezintã o metodã diagnosticã eficientã, ea
fiind efectuatã în 47 din cazuri, relevând prezenţa pneumoperitoneului în doar 5 cazuri
(10.6%) şi având rezultate negative sau nespecifice (nivele hidro-aerice, aerocolie) în
89.3 dintre pacienţi.
Examenul CT a fost efectuat la 65 de pacienţi, având rezultate pozitive pentru
leziuni intestinale sau de alte organe cavitare în 97% din cazuri. 55 dintre pacienţi au
avut semne directe de leziuni de organe cavitare, 10 au avut semne indirecte.
Peste 95% dintre pacienţi au fost operaţi într-un interval <6 h de la momentul
prezentãrii, iar 3 pacienţi au fost operaţi cu o întârziere de minimum 24 h.
Deşi leziunile intestinale dupã contuzii abdominale pun rareori viaţa pacientului
în pericol, este extrem de important sã fie identificate datoritã complicaţiilor apãrute în
urma “omiterii” lor, fapt care conduce la creşterea mortalitãţii şi morbiditãţii [8].
Pe de altã parte, rata morbiditãţii şi cea a mortalitãţii în cazul pacienţilor
traumatizaţi abdominal creşte şi datoritã laparotomiilor “albe”. Totodatã, mortalitatea şi
morbiditatea la pacienţii cu leziuni intestinale depinde şi de leziunile asociate,
mortalitatea fiind considerabil mai micã la pacienţii cu leziuni intestinale izolate
comparativ cu pacienţii care au avut multiple leziuni asociate [10].
Mortalitatea globalã în cadrul studiului nostru a fost de 30%, 12.5% dintre
decesele înregistrate prezentând leziuni intestinale izolate şi 87.5% având cel puţin o
leziune asociatã.
CONCLUZII
Importanţa diagnosticãrii leziunilor intestinale la bolnavii cu contuzii
abdominale sau politraumatizaţi şi trataţi conservator rezidã în evitarea complicaţiilor ce
duc negreşit la creşterea mortalitãţii şi morbiditãţii. Totodatã, este important de evitat
efectuarea de laparotomii ne-necesare”albe”, care asociazã în sine un risc pentru
creşterea mortalitaţii şi morbiditãţii.
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Este vital sã se suspicioneze o astfel de leziune la pacienţii cu mecanisme
lezionale sugestive, urmând apoi ca un examen clinic amãnunţit coroborat cu informaţii
anamnestice detaliate despre accident, rezultatele imagistice (eco FAST, LPD, CT şi/sau
Rx abdominalã) sã confirme diagnosticul, favorizând o atitudine terapeuticã adecvatã.
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TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL LAGOFTALMIEI
PARALITICE POSTPAROTIDECTOMIE
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SURGICAL TREATMENT OF PARALYTIC LAGOPHTHALMOS AFTER PAROTIDECTOMY
(ABSTRACT): Introduction. Long – term facial palsy appears in patients who undergone surgical
procedures with the interrupting the continuity of the facial nerve. The resulting lagophthalmos must be
treated in order to prevent visual problems. The treatment is complex, consisting in conservative and
surgical methods. This study describes the experience of our unit with the use of gold weight implant in
the upper eyelid for lagophthalmos. Material and method. We present 5 cases operated in the Oral and
Maxillofacial Surgery Department Iasi treated using the same technic. In all patients the gold plate was
shaped prior to surgical procedures. The implant was inserted between the tarsus and orbicularis muscle.
Results. The postparotidectomylagophthalmos was successfully treated in all situations. The scar from
upper eyelid was camouflaged. The ocular symptoms disappeared in every case. Discussions. The
treatment of lagophthalmos must solve the functional problems of the eye and also the esthetic issue.
Nowadays, the most common technic used for the correction of lagophthalmos is the insertion of a gold
weight in the upper eyelid. In some cases there are necessary surgical procedures for the ectropion
consecutive to facial palsy. Conclusions. This technic with gold implant is safe, cheap and repeatable for
the correction of paralytic lagophthalmos. Sometimes we have to perform interventions in the lower
eyelid also. The postoperative complications are rare.
KEYWORDS: PARALYTIC LAGOPHTHALMOS, GOLD WEIGHT IMPLANT, PAROTIDECTOMY.
Corespondență: Dr. Cătălin Ciocan, doctorand, UMF Iași, Clinica Chirurgie OMF, Sp. Sf. Spiridon, str.
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Introducere
Pareza facială permanentă este adesea întâlnită la pacienţii care au fost supuşi
unor proceduri chirurgicale care au avut drept consecinţă sacrificarea nervului facial.
Lagoftalmia apărută la aceştia trebuie întotdeauna tratată cu scopul de a preveni apariţia
tulburărilor de vedere [1].
Tratamentul chirurgical al tumorilor maligne de glande parotide presupune
adesea sacrificarea nervului facial, în totalitate sau doar a anumitor ramuri, în funcţie de
situaţiile clinice şi aprecierea intraoperatorie a chirurgului. Paralizia de nerv facial apare
şi ca o consecinţă a unor traumatisme diverse, care la rândul lor pot afecta nervul în
totalitate sau doar anumite ramuri. Sunt situaţii în care infecţiile (Herpes Zooster Oticus
– Ramsay Hunt Sindrom, virusul varicelei), sau afecţiunile neurologice (Sindromul
Guillaine – Barre, Miastenia Gravis), amiloidoza, etc duc la instalarea lagoftalmiei
paralitice [2].
Una dintre complicaţiile paraliziei de facial este lagoftalmia, cu imposibilitatea
închiderii pleoapei superioare. Acest fapt determinămodificări trofice la nivelul corneei
şi tulburări estetice cu impact asupra integrării socioprofesionale ale pacienţilor şi a
calităţii vieţii.
*
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Tratamenul complicaţiilor paraliziei de nerv facial este complex şi diferă de la
un pacient la altul. Lagoftalmia paralitică presupune fie o rezolvare conservatoare, fie
chirurgicală. Tratamentul nechirurgical este unul simptomatic, protector, având rolul de
a îmbunătăţi calitatea vieţii pacientului, şi constă în umezirea corneei şi protejarea
acesteiade traumatismele locale. Pacienţii pot folosi în acest scop lacrimi artificiale şi
unguente oftalmice [3] ca şi lentile de contact [4].Tratamentul chirurgical are un istoric
bogat, începând încă din 1927 cu Sheehan [5] care folosea principiul gravitaţiei prin
inserţia unor greutăţi la nivelul pleoapei superioare. În 1953 McLaughlin [6]a introdus
tarsorafia, care are marele dezavantaj al reducerii câmpului vizual, însoţită de asimetrii
ale fantelor palpebrale. Ulterior, Illig [7] in 1958 va utiliza aurul pentru implantarea la
nivelul pleoapei superioare, această tehnică fiind standardizată in anii 1980 [8].
Alte metode de corectare a lagoftalmiei au fost folosirea arcurilor palpebrale,
apropierea pleoapelor cu ajutorul siliconului sau fascia lata, transferul de muşchi
temporal. În 2008 Terzis [9] propune următorul algoritm de tratament al lagoftalmiei
paralitice: se începe într-o primă etapă cu folosirea unor grefe nervoase de pe partea
controlaterală (ex. nervul mare auricular), urmată de inserţia plăcuţelor de aur cu sau
fără cantoplastie [10]. Ultima etapă este reanimarea facială cu rol complementar
implanturilor palpebrale.
Prezentăm în continuare experienţa clinicii pe termen scurt în tratamentul
chirugical al lagoftalmiei paralitice.
MATERIAL ŞI METODĂ
În prezentul studiu au fost introduşi un număr de 5 pacienţi operaţi în Clinica de
Chirurgie Orală şi Maxilofacială Iaşi, în perioada 2008 – 2010, care au fost trataţi
chirurgical prin implantarea unor plăcuţe deaur.
Cazul 1. Bărbat, 58 ani, a fost diagnosticat cu adenopatie intraparotidiană stângă
ulcerată, extinsă în conductul auditiv extern, tegument supradiacent şi osul temporal
consecutiv unui carcinom scuamocelular regiune frontală operat în urmă cu 12 luni întro altă secţie. S-a practicat parotidectomie extinsă cu sacrificarea totală a nervului facial,
îndepărtarea urechii, a tegumentului supradiacent tumorii şi rezecţie parţială os
temporal. La 6 luni postoperator a fost corectată lagoftalmia cu ajutorul unei greutăţi de
aur de 1,2 g. Tot atunci s-a efectuat şi tratamentul ectropionului. Pacientul a fost urmărit
12 luni postoperator.
Cazul 2. Bărbat, 63 ani,s-a internat în clinică cu carcinom adenoid chistic
glandaparotidă stângă ulcerat la tegument, pentru care a fost efectuată extirparea
formaţiunii tumorii prin parotidectomieextinsă cu sacrificarea nervului facial,
îndepărtarea în bloc a tegumentului supradiacent, evidare ganglionară
supraomohioidiană ipsilaterală.
Plastia defectului cutanat s-a realizat cu lambouri tegumentare de vecinătate.
Postoperator pacientul a prezentat pareză definitivă facial pe stânga, cu lagoftalmie,
cheratoconjunctivită şi epifora (Fig. 1).
Postoperator a urmat tratament conservator pentru lagoftalmie, cu utilizarea
lacrimilor artificale, unguentelor oftalmice şi aplicarea nocturnă a unor benzi adezive
pentru închiderea fantei palpebrale. La 6 luni de la îndepartarea tumorii s-a luat decizia
corectării chirurgicale a lagoftalmiei cu ajutorul unei greutăţi din aur. Plăcuţa de 1,3g, a
fost inserată la nivelul pleoapei superioare între tars şi muşchiul orbicular (Fig. 2).
În urma procedurii s-a reuşit închiderea pleoapei cu corectarea lagoftalmiei
(Fig. 3,4) şi retrocedarea simptomatologiei oculare.
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Caz 3. Bărbat, 65 ani,se internează pentru un carcinom scuamocelular al
tegumentului din regiunea maseterină şi temporală dreaptă în 1/3 inferioară, extins în
glanda parotidă şi arcada zigomatică. Tratamentul a constat în excizia formaţiunii
tumorale, rezecţia arcadei zigomatice, parotidectomie totală cu sacrificarea ramului
superior al nervului facial; evidare ganglionară submandibulară stângă.

Fig. 1 Aspect postoperator al
pacientului cu carcinom glanda
parotidă stângă ulceratparalizie nerv facial şi cu
lagoftalmie.

Fig. 2 Aspect intraoperator – plasarea plăcuţeide aur între
tars şi orbicular

Fig. 3 Corectarea lagoftalmiei, cu
prezenţa plăcuţei la nivelul pleoapei

Fig. 4 Aspect postoperator cu
închiderea pleoapei

Plastia defectului cutanat s-a realizat cu un lambou fasciocutant antebrahial
stâng liber transferat, anastomozat temino-terminal la vasele faciale. Postoperator a fost
efectuată radioterapie. La un an postoperator, bolnavul s-a prezentat cu lagoftalmie şi
ectropion ipsilateral, precum şi cu cheratoconjunctivită şi epifora.
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În prima etapă s-a tratat ectropionul, iar după 2 luni s-a luat decizia tratamentului
chirurgical al lagoftalmiei, prin inserarea unei greutăţi de aur de 0,9 g în pleoapa
superioară, cu obţinerea închiderii fantei palpebrale.
Caz 4. Bărbat, 58 ani, internat cu un carcinom scuamocelular regiunea
parotidiană stangă cu invazia glandei parotide, a osului malar şi maxilarului pentru care
s-a efectuat parotidectomie extinsă cu sacrificarea integrală a nervului facial şi rezecţie
parţială a osului malar şi maxilar stânga. Postoperator pacientul a beneficiat de
radioterapie. Corectarea lagoftalmiei s-a efectuat la 6 luni după radioterapie utilizând o
plăcuţă din aur de 1g.
Caz 5. Femeie, 67 ani, a fost diagnosticată cu carcinom adenoid chistic parotida
dreaptă ce invada tegumentul supradiacent şi osul malar. S-a efectuat parotidectomie
extinsă cu sacrificarea integrală a nervului facial, în bloc cu tegumentul infiltrat, cu
rezecţie parţială os malar şi perete anterior al sinusului maxilar drept. Plastia defectului
s-a realizat cu lambouri tegumentare de vecinătate. Postoperator a prezentat lagoftalmie
şi ectropion la nivelul ochiului drept. La 6 luni s-a practicat inserţia unei plăcuţe din aur
de 0,9g la nivelul pleoapei superioare, concomitent fiind tratat şi ectropionul.
La toţi pacienţii, alegerea greutăţilor de aur a fost realizată preoperator, fiind
determinată greutatea necesară prin lipirea unor machete pe pleoapa superioară. A fost
utilizată o greutate cu 0,1g mai mare decât greutatea minimă care determină închiderea
maximă a ochiului.
În toate situaţiile, plăcuţa de aur a fost modelată după forma pleoapei, la nivelul
la care a fost plasată, la unirea dintre 1/3 medie şi 1/3 internă a ochiului. Ea a fost
inserată între tars şi muşchiul orbicular printr-o incizie orizontală realizată deasupra
limitei superioare a tarsului. La primele 4 cazuri nu s-a fixat plăcuţa la tars ducând la
deplasarea acesteia la doi din pacienţi. La aceştia s-a reintervenit şi s-a fixat plăcuţa la
tars prin două orificii efectuate în implant. La ultimul pacient s-a fixat plăcuţa de la
început.
În toate cazurile a fost corectată chirurgical lagoftalmia postparotidectomie.
Cicatricea postoperatorie palpebrală superioară era insesizabilă. Singurul dezavantaj
important al acestei metode este reprezentat de faptul că mecanismul de corecţie este
gravitaţional astfel încât există situaţii în care ochiul nu se închide când pacientul este la
orizontală.Un alt dezavantaj este faptul că în momentul închiderii ochilor se observă
conturul plăcuţei de aur. Nici un pacient nu a prezentat fenomene inflamatorii.La toţi
pacienţii operaţi a dispărut simptomatologia oculară, ducând la o îmbunătăţire
considerabilă a calităţii vieţii, ameliorând şi aspectul estetic.
DISCUŢII
Lagoftalmia postparotidectomie necesită un tratament complex, care să se
adreseze atât tulburărilor funcţionale cu răsunet la nivel ocular, cât şi tulburărilor de
ordin estetic [11].
La nivel ocular cele mai frecvente complicaţii sunt determinate de expunerea
corneei cu uscarea consecutivă a acesteia [12] inducând modificări trofice ale corneei,
cu apariţia ulceraţiilor şi cheratitelor, cu tulburări de vedere care pot merge chiar până la
orbire. Pacienţii acuză dureri oculare, epifora [13].Într-un număr însemnat de cazuri
apare ectropionul la nivelul pleoapei inferioare însoţit de inflamaţia şi scurtarea ei.
Acest fapt face necesară intervenţia chirurgicală şi la nivelul acesteia [2]. Din punct de
vedere estetic este evidentă asimetria facială, care determină probleme de integrare
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socioeconomică a acestor pacienţi. În unele cazuri, retracţia pleoapei superioare poate fi
mascată de dermatocalazisul semnificativ şi ptoza arcadei sprâncenare [2].
Tratamentul ideal este de a interveni asupra cauzelor acestor complicaţii, şi
anume folosirea grefelor nervoase transfaciale care refac continuitatea nervului facial cu
redobândirea funcţiilor acestuia [14]. Grefele pot fi recoltate din marele nerv auricular
controlateral, ramuri cutanate periferice din plexul cervical, sau de la nivelul nervului
sural [15]. Acest deziderat este uneori greu de atins la pacienţii cu paralizie
postoparotidectomie datorită dimensiunilor reduse ale bonturilor restante ale ramurilor
nervului facial.O altă metodă utilizează arcuri palpebrale, cu avantajul unui proces de
clipire mai aproape de normal, dar cu dezavantajul că sunt destul de greu de reglat ceea
ce le face greu utilizabile [2].
Actualmente cel mai frecvent se folosesc implanturile de aur inserate la nivelul
pleoapei superioare, deoarece acesta este un metal inert, bine suportat de către ţesuturi şi
care are o densitate mare [16]. Unii autori recomandă acoperirea plăcuţei din aur cu
aponevroza ridicătorului pleoapei, cu rezultate foarte bune şi cu limitarea expunerii
implantului la nivelul pleoapei [17].O alternativă la plăcuţa de aur, pentru pacienţii
alergici la acest material, o reprezintă platina, introdusă sub formă de lanţuri ce se
adaptează pe suprafaţa curbă a tarsului [18].
Dimensiunile plăcuţei sunt testate preoperator, cu pacientul în şezut. Plăcuţa
pentru care se va opta în final va fi aceea care determină cea mai bună închidere a
pleoapei, dar cu cea mai redusă ptoză [19].
Intervenţiile de corecţie ale pleoapei inferioare au următoarele scopuri: scurtarea
orizontală pentru corectarea ectropionului şi inversia punctumului pentru a corecta
epifora [19]. În cazul scurtării pleoapei inferioare se poate interveni prin alungirea
acesteia cu grefe mucozale din palat. Încă nu există un consens asupra momentului
optim pentru implantarea greutăţii [20].
Dacă pacienţii necesită radioterapie postoperatorie, atunci este mai bine să
aşteptăm cel puţin 6 luni postradioterapie. Între timp, pentru a proteja corneea, se poate
efectua tarsorafia temporară [21], ori se poate injecta toxină botulinică în ridicătorul
pleoapei. Totuşi, Shah practică inserţia unei plăcuţe de aur la nivelul pleoapei superioare
la 3 – 4 săptămâni postoperator la un pacient cu parotidectomie totală cu sacrificarea
nervului facial şi care va urma radioterapie [15].
La pacienţii care nu sunt supuşi radioterapiei, intervenţia trebuie efectuată cât
mai precoce. Unii autori recomandă implantare plăcuţei de aur chiar în momentul
efectuării parotidectomiei cu sacrificarea consecutivă a nervului facial [22].O limitare a
acestei atitudini este dată de dificultatea de a stabili greutatea optimă a implantului
metalic. Pacienţii cu laxitate preexistentă a pleoapei inferioare necesită o intervenţie la
nivelul acesteia în acelaşi timp operator [23].
Postoperator poate să apară o uşoară ptoză a pleoapei superioare, de asemenea,
plăcuţa poate transpare la unii pacienţi prin muşchiul orbicular subţiat [19]. Uneori
exteriorizarea plăcuţei prin tegument poate să apară treptat pe parcursul a câtorva luni.
În acest caz se va îndepărta implantul şi se va reinsera după vindecarea pleoapei [19].
CONCLUZII
Tratamentul lagoftalmiei postparotidectomie prin inserţia unei greutăţi din aur
este o metodă sigură, ieftină şi uşor reproductibilă, traumatismul operator fiind minim şi
uşor acceptat de pacient.
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Deseori sunt nevesare intervenţii chirugicale corectoare şi asupra pleoapei
inferioare.
Singurul dezavantaj important al acestei metode este reprezentat de faptul că
mecanismul de corecţie este gravitaţional astfel încât există situaţii în care ochiul nu se
închide când pacientul este la orizontală. Complicaţiile postoperatorii sunt rare.
1.
2.
3.
4.
5.
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8.
9.
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TEHNICI ANESTEZICE ŞI COMPLICAŢIILE POSTOPERATORII
ÎN CAZUL TRATAMENTELOR DENTARE AMBULATORII
EFECTUATE SUB ANESTEZIE GENERALĂ LA PACIENŢII CU
AFECŢIUNI NEURO-PSIHICE
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ANESTHETIC TEHNIQUES AND POSTOPERATIVE COMPLICATIONS FOLLOWING DENTAL
CARE UNDER DAY-STAY GENERAL ANESTHESIA IN PATIENTS PRESENTING
NEUROPSYCHIC DISORDERS (ABSTRACT): The study aimed to compare the incidence of
complications throughout the first 24 postoperative hours in those patients known with neuropsychic
disorders, whose dental care was run under day-stay general anaesthesia using propofol and sevoflurane.
The general anaesthesia techniques consisted in the usage of propofol and sevoflurane on 86 patients with
neuropsychic disorders, not eligible for local anaesthesia techniques and pre-treated with benzodiazepines
during pre-anaesthesia. The trial imposed to analyze the anaesthetic charts, which comprised data like
patients’ age, gender, ASA class, type of dental treatment and duration of anaesthesia and operation as
well. Studied patients were allocated in two groups, as related to the used anaesthesia type and the
incidence of complications that occurred during the 24 post treatment hours was noticed. The
postoperative monitoring charts recorded the recovery time (Aldrete Scale), discharge time and
postoperative complications. In the studied patients, agitation and pain occurred more frequently in
sevoflurane treated group. No significant differences were recorded between patients groups for nausea
and vomiting, bleeding, screaming and drowsiness. The recovery time was shorter in the sevoflurane
anesthetized patients. Postoperative hospitalisation time was identical in both groups. Anaesthesia
techniques based on propofol and sevoflurane are safe and therefore indicated for ambulatory dental care
in those patients known with neuropsychic disorders.
KEY WORDS: PROPOFOL, SEVOFLURANE, PATIENTS WITH NEUROPSYCHIC DISORDERS
Corespondenţă: Dr. Otilia Boişteanu, doctorand Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”
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INTRODUCERE
Pacienţii cu afecţiuni neuro-psihice ridică o adevărată problemă din punct de
vedere al aplicării tratamentelor stomatologice sau de chirurgie oro-maxilo-facială.
În rare cazuri, aceştia pot fi rezolvaţi folosind anestezia locală, de regulă cu
sedare intravenoasă. Regula este utilizarea anesteziei generale care poate ridica
probleme, mai ales la pacienţii care prezintă afectarea coloanei vertebrale sau
articulaţiei temporo-mandibulare. Aşadar, anestezia generală în condiţii de ambulator
(Day-Stay General Anesthesia), este o alternativă la cei mai mulţi dintre pacienţi cu
afecţiuni neuro-psihice [1].
*
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Anestezia generală ambulatorie reprezintă un beneficiu psihologic pentru
pacient, în special pentru copii, deoarece timpul de separare de casă, de familie este
redus, evită stresul dat de spitalizare, reduce riscul de infecţii intraspiteliceşti, în special
la pacienţii imunosupresaţi şi copii, iar costurile spitalizării sunt scăzute.
În stomatologie şi chirurgia orală, avantajul anesteziei generale este acela că
toate tratamentele pot fi efectuate într-o singură şedinţă, iar costurile nu sunt foarte
ridicate [2,3].
Persoanele cu dizabilităţi neuro-psihice pot adesea prezenta şi alte afecţiuni
medicale (în special cardio-vasculare), de aceea anestezia generală în condiţii de
ambulator poate pune probleme mari uneori, deasemenea şi prevalenţa complicaţiilor
postoperatorii poate fi crescută, în strânsă corelaţie cu afecţiunile medicale [3].
Este necesară o evaluare preoperatorie minuţioasă pentru a identifica preoperator
orice malformaţie cardio-vasculară, a căilor aeriene, sau a sistemului osos şi pentru a
stabili un plan anestezic adecvat. De asemenea, trebuie avut în vedere riscul infecţiei cu
HIV la cei instituţionalizaţi.
Anestezia generală în condiţii de ambulator impune ca îngrijirea pacientului, atât
în timpul cât şi după intervenţia chirurgicală, să fie de cea mai bună calitate, astfel încât
complicaţiile postoperatorii să fie minimalizate. Din acest motiv, alegerea agentului
anestezic şi a tehnicii anestezice au o valoare mare [3,4].
Tehnicile de anestezie trebuie să ţină cont de durata de supraveghere posibilă în
salonul de trezire şi de caracterul ambulator al pacientului.
În alegerea tehnicii anestezice pentru chirurgia ambulatorie se ţine cont de
următoarele obiective: inducţie blândă şi rapidă, condiţii chirurgicale bune, amnezie şi
analgezie intraoperatorie, recuperare rapidă fără efecte secundare sau cu efecte
secundare minime [5,6].
Deşi caracteristicile perioadei de recuperare sunt în general bine cunoscute, sunt
foarte puţine informaţii cu privire la complicaţiile postoperatorii în cazul pacienţilor cu
dizabilităţi neuro-psihice, care au urmat tratamente stomatologice sau de chirurgie oromaxilo-facială sub anestezie generală în condiţii de ambulatoriu [7].
Scopul acestui studiu a fost să compare două tehnici anestezice în ceea ce
priveşte incidenţa complicaţiilor postoperatorii în primele 24 h, în cazul pacienţilor cu
dizabilităţi neuro-psihice care au urmat tratamente stomatologice sau de chirurgie orală
sub anestezie generală în condiţii de ambulator (day-stay general anesthesia).
Anestezia volatilă (VIMA-Volatile Induction and Maintenance of Anesthesia)
rămâne tehnica anestezică cea mai folosită la copii, fiind relansată odată cu introducerea
în practică a sevofluranului. Costul ridicat al sevofluranului nu mai constituie un
impediment de când se foloseşte tot mai mult procedeul ”fast-tracking” în chirurgia de o
zi, ceea ce înseamnă că pacientul este transferat direct din sala de operaţie pe secţie,
şuntând salonul de postoperator şi costurile aferente acestuia.
În anestezia totală intravenoasă (TIVA) singurul agent uzual este propofolul în
combinaţie cu opioide de scurtă durată cu sau fără relaxare musculară [8].
MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul a cuprins un număr de 86 pacienţi cu dizabilităţi neuro-psihice, supuşi
unor intervenţii stomatologice sau de chirurgie orală în Clinica de Chirurgie OroMaxilo-Facială a Spitalului Universitar „Sf. Spiridon” din Iaşi.
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Dintre aceştia, 42% au avut afectare severă a capacităţii mentale, 38% au avut
afectare moderată, 18% au fost cu afectare uşoară, iar 2% au avut afectare profundă.
Includerea pacienţilor în studiu s-a făcut pe baza consimţământului scris
informat al aparţinătorilor legali ai acestora.
Pacienţii selectaţi au fost împărţiţi în două grupuri: grupul 1 (cei la care s-a
administrat propofol-TIVA), grupul 2 (cei la care s-a administrat sevoflurane-VIMA).
Tehnica anestezică
Toţi bolnavii au fost programaţi şi supuşi unor intervenţii de scurtă durată
(aproximativ 1,5-2 h), intervenţii cu risc scăzut din punct de vedere hemoragic şi
respirator, care nu au implicat un handicap important în postoperator.
Toţi pacienţii au fost premedicaţi cu 30 minute înainte de inducţie folosind
Midazolam administrat fie pe cale orală (0,3-0,5 mg/kg), fie pe cale intrarectală (0,75-1
mg/kg) sau Diazepam administrat intrarectal (Desitine: 5 mg sau 10 mg – în funcţie de
greutatea pacientului). În ambele grupuri, înainte de inducţie toţi copii au primit
atropină 10 ÷ 20 µg/kg.
Imediat după inducţie toţi pacienţii au primit Paracetamol 20 mg/kg administrat
fie intravenos, fie intrarectal pentru analgezie postoperatorie şi dexametazonă 0,1 mg/kg
pentru prevenirea edemelui postchirurgical.
În grupul 1, inducţia anesteziei s-a realizat cu propofol 2mg/kg. În unele cazuri
s-a utilizat co-inducţia cu midazolam (0,03-0,06 mg/kg), care a redus doza de propofol,
a produs sedare şi amnezie bună, fără a prelungi timpul de trezire. Menţinerea anesteziei
s-a realizat folosind tot propofol administrat fie în bolusuri repetate, fie în perfuzie
continuă. Ventilarea pacientului s-a realizat cu O2 100%.
În grupul 2, inducţia anesteziei s-a făcut cu sevoflurane 8%, iar menţinerea s-a
făcut cu acelaşi gaz anestezic (Fet Sevo 2,5%) în O2 100%, 2 L/min.
În ambele grupuri, pentru analgezie s-a administrat în inducţie fentanyl 3-5
µg/kg. Pe parcursul intervenţiei acesta s-a readministrat în bolusuri (1-3 µg/kg), funcţie
de răspunsul hemodinamic al fiecărui pacient în parte.
Relaxantul muscular – tracrium 0,5 mg/kg a fost administrat în cazurile în care
intubaţia traheală nu a fost posibilă doar prin administrarea în inducţie de propofol
asociat cu fentanyl (grup 1) sau sevoflurane (grup 2). Pe toată durata desfăşurării actului
chirurgical, bolnavii au fost monitorizaţi intraanestezic conform standardului stabilit de
Societatea Americană de Anesteziologie (ASA).
Iniţial s-au realizat tratamentele stomatologice, apoi s-au efectuat extracţiile
dentare. Tuturor pacienţilor li s-a administrat şi anestezie locală (xilină 2% cu
adrenalină 1:100000, < 4 mg/kg) pentru o bună analgezie postoperatorie.
La finalul intervenţiei chirurgicale/stomatologice s-a întrerupt administrarea
continuă a oricărui anestezic inhalator sau intravenos. Extragerea sondei traheale s-a
realizat doar în momentul în care reflexele au fost prezente (clipit, deglutiţie), starea de
conştienţă reluată (deschiderea ochilor), ventilaţia spontană adecvată şi funcţia cardiovasculară în parametri normali, cu o bună toaletă a cavităţii orale în prealabil, pentru a
evita obstrucţia căilor aeriene cu corpi străini (sânge, salivă, comprese, resturi dentare).
Eliberarea pacienţilor din sala de operaţie s-a făcut doar după asigurarea că
aceştia sunt capabili să-şi menţină calea aeriană permeabilă.
Fiecărui pacient i-a fost întocmită o fişă de anestezie în care au fost notate:
vârsta, sexul, greutatea, clasa ASA, tehnica anestezică, parametrii hemodinamici şi
respiratori monitorizaţi, durata anesteziei şi a intervenţiei stomatologice şi/sau
chirurgicale, tratamentele efectuate.
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Faza postanestezică imediată.
Fiind o perioadă dominată de efectele remanente ale anesteziei cu riscurile şi
complicaţiile aferente, pacienţii au fost supravegheaţi în salonul de postanestezie
(recovery room).
Ei au fost monitorizaţi standard: urmărire clinică, măsurarea tensiunii arteriale,
monitorizarea electrocardiografică în cazul pacienţilor cu patologie cardio-vasculară
asociată, pulsoximetrie, măsurarea diurezei, temperaturii, urmărirea plăgii chirurgicale
până la revenirea completă (trezirea completă).
Mamelor/însoţitorilor pacienţilor li s-a permis accesul în salonul de trezire,
având în vedere patologia neuro-psihică a acestora. Evaluarea pacienţilor în salonul de
postanestezie a fost făcută de o asistentă medicală pregătită special cu ajutorul
mamelor/însoţitorilor pacienţilor.
Pe parcursul şederii în salonul de postanestezie, fiecărui pacient i-a fost
întocmită o fişă de supraveghere postanestezică în care au fost notate starea pacientului
la internare, la externare, complicaţiile postoperatorii survenite (durere, plânset-ţipăt,
greţuri, vărsături, sângerare, agitaţie-somnolenţă), valorile parametrilor monitorizaţi la
intervale prestabilite, tratamentele administrate, îndeplinirea criteriilor de externare.
Intervalele stabilite au fost: imediat la sosire, la 15 minute, respectiv 30 minute
de la sosire şi la fiecare jumătate de oră până la externare.
Agitaţia şi durerea au fost apreciate folosind o scală vizuală analogă (VAS), de
la 0 – fără durere până la 10 – durere intensă.
Fiind vorba de pacienţi cu patologie neuro-psihică ce nu-şi pot exprima trăirile,
agitaţia şi durerea au fost distinse folosind următorul criteriu:
- agitaţia severă a fost sugerată de un pacient necooperant, care ţipă, care nu poate
fi liniştit, care încearcă să părăsească patul;
- durerea moderată sau severă a fost sugerată de un pacient care plânge, care nu
poate să doarmă, care scoate sunete/vocalize specifice pentru durere, cu o frunte
încruntată, cu ochii larg deschişi.
Pentru a aprecia momentul optim al părăsirii salonului de postanestezie de către
pacient, am utilizat scorul Aldrete, al cărui scor maxim este de 10 unităţi şi minim de 1
unitate. Pacienţii au fost externaţi doar după atingerea unui scor de 9-10.
De asemenea, pacienţii au fost externaţi din spital după un protocol dinainte
stabilit: funcţii vitale stabile pentru cel puţin 1 h, capacitatea de a mânca şi a bea lichide,
aceasta demonstrând şi absenţa greţurilor, absenţa vărsăturilor, micţiuni posibile,
hidratare orală adecvată, drenaj minim al plăgii, durere acceptabilă şi capacitate de a se
mobiliza în acord cu invalidităţile lor.
La domiciliu, în primele 24 h, mamele/însoţitorii pacienţilor au fost rugaţi să
noteze complicaţiile ce survin şi au fost intervievaţi telefonic.
Ca metode statistice au fost utilizate testul Student, Mann – Whitney şi Fisher
(considerându-se semnificativ un p<0,05).
REZULTATE
Sexul, vârsta pacienţilor, greutatea, clasa ASA şi tratamentele efectuate sunt
prezentate în tabelul I.
Caracteristicile pacienţilor, cantitatea de anestezic local administrată şi numărul
de proceduri stomatologice/chirurgie orală au fost similare în ambele grupuri.
Nu au fost diferenţe semnificative între cele două grupuri (p>0,05).
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Durata anesteziei şi a operaţiei şi calea de intubaţie sunt prezentate în tabelul 2.
Nu au fost diferenţe semnificative între cele două grupuri (p>0,05).
Incidenţa complicaţiilor postoperatorii (bronhospasm, laringospasm, durere,
greţuri, vărsături, sângerări dentare, agitaţie, plâns-ţipăt) în primele 24 h, este ilustrată în
tabelul 3.

Sex
M

F

Tabel 1
Caracteristici demografice şi chirurgicale
Tratamente
Clasa ASA
Vârsta
Greutate
stomatologice
(ani)
(kg)
I
II III IV
Medie±SD

Grup 1
31
13
11,6±4,7
35,3±16,6 11 27 7
1
5,4±3,7
(propofol)
Grup 2
29
13
11,1±5,9
32,2±15,4 10 24 5
1
5,6±3,6
(sevoflurane)
Abrevieri: ASA, Societatea Americană de Anesteziologie; SD, deviaţie standard.

Extracţii
dentare
Medie±SD
3,2±3,6
3,6±3,9

Tabel 2
Calea de intubaţie, durata anesteziei şi a operaţiei
Calea intubaţiei
Durata anesteziei
Durata operaţiei (min)
(min) Medie ±SD
Medie ±SD
Nazală
Orală
Grup 1
(propofol)
Grup 2
(sevoflurane)

10

34

102,6±35,4

88±33,3

6

36

101,3±26,9

86,5±25,7

Tabel 3
Incidenţa complicaţiilor postoperatorii (număr de pacienţi)
La domiciliu
Postoperator – la 1 h
Postoperator
(n)
(n)
imediat (n)
Complicaţie
Prop Sev Total
Prop Sev
Total
Prop Sev
Total
15
25
39
2
16
18
1
15
16
Durere (VAS>5)
14
37
51
7
10
17
5
7
12
Ţipăt
1
1
2
0
0
0
1
1
2
Greţuri
1
1
2
0
0
0
1
0
1
Vărsături
20
29
49
14
24
24
4
3
7
Sângerare
4
2
6
4
4
4
7
5
12
Somnolenţă
16
34
50
7
33
33
8
13
21
Agitaţie
Abrevieri: Prop, propofol; Sev, sevoflurane

Nu au fost diferenţe semnificative între cele două grupuri în ceea ce priveşte
incidenţa bronhospasmului, laringospasmului, sângerării şi a stării de somnolenţă.
Greţurile şi vărsăturile au fost prezente la un număr mai mic de pacienţi din grupul celor
care au primit propofol, fiind cunoscut faptul că acesta este mult mai eficient în
prevenirea greţurilor şi vărsăturilor decât ondasetronul.
Durerea şi agitaţia (VAS >5) au fost prezente la un număr mai mare de pacienţi
din grupul celor care au primit sevoflurane. De asemenea, plânsetul s-a înregistrat la un
număr mai mare de pacienţi din grupul celor care au primit sevoflurane (p<0.05).
Pacienţii care au înregistrat un scor Aldrete cuprins între 7-8 au fost spitalizaţi şi
peste noapte (4 din grupul 1 şi 5 din grupul 2). Motivele spitalizării au fost legate de
patologia cardio-vasculară severă asociată sau prelungirea intervenţiei peste 2 ore, fără a
avea o corelaţie directă cu tehnica anestezică utilizată.
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Timpul necesar trezirii complete a fost mai scurt în grupul 2 (25,2±10,3 minute)
decât în grupul 1(26,1±7,1 minute), dar această diferenţă nu are importanţă statistică
(p>0.05).
Nu s-a înregistrat o diferenţă semnificativă statistic (p>0,05) în ceea ce priveşte
timpul petrecut în spital până la externare: grup 1 (300,5±23,4 minute); grupul 2
(295±23,5 minute).
Nu au fost corelaţii între durata operaţiei şi a anesteziei, complicaţiile
postoperatorii, timpul de recuperare şi timpul scurs până la externare.
DISCUŢII
Anestezia generală în condiţii de ambulator (day – stay general anesthesia) are o
mare valoare în ceea ce priveşte tratamentele stomatologice sau de chirurgie orală, în
special la pacienţii foarte tineri şi la cei cu handicap neuro-psihic [9]. Rezultatele
noastre confirmă acest lucru.
Au fost luaţi în studiu pacienţii cu afecţiuni neuro-psihice la care tratamentele
stomatologice sau de chirurgie orală nu s-au putut efectua sub anestezie locală şi cei
care aveau nevoie de un tratament dentar extins (numărul mediu al dinţilor care trebuiau
trataţi sau extraşi a fost de 6).
Toţii pacienţii au fost evaluaţi preoperator cu meticulozitate. Durata medie a
anesteziei în studiul nostru este de aproximativ 2 ore. Vinckier şi colab. recomandă ca
durata anesteziei în condiţii de ambulator să nu depăşească două ore [9], iar Holt şi
colab. consideră că o durată de 30 de minute este mai potrivită pentru anestezia
ambulatorie [2].
Deşi în studiul nostru durata operaţiei şi a anesteziei nu a influenţat timpul
necesar trezirii şi timpul petrecut în spital până la externare, suntem de acord cu ideea ca
o anestezie de ambulator să nu depăşească două ore. Peste noapte au fost spitalizaţi 9
copii care prezentau şi afecţiuni cardio vasculare severe, motivele spitalizării fiind strict
legate de afecţiunea medicală.
În acest studiu toţi pacienţii au fost premedicaţi cu 30 minute înainte de inducţie
cu benzodiazepine (midazolam sau diazepam). Este cunoscut că benzodiazepinele
produc anxioliză şi sedare [10,11] şi sunt eficiente atât la adulţi cât şi la copii [12]. În
studiul nostru, ţinând cont de categoria aparte de pacienţi, sedarea şi anxioliza au fost
imperios necesare.
La pacienţii din grupul 1 sedarea a fost necesară pentru a facilita abordul venos,
iar la pacienţii din grupul 2 să se facă posibilă plasarea (utilizarea) măştii faciale fără o
agitaţie extremă preanestezie. La aceştia din urmă abordul venos s-a realizat după
pierderea cunoştinţei (avantaj la copil, la pacienţii cu fobie la ac, sau la cei cu abord
venos dificil).
Deşi unii autori consideră că premedicaţia prelungeşte timpul de trezire [2],
Horgesheimer [12] şi Moore[13] demonstrează că administrarea benzodiazepinelor în
premedicaţie nu întârzie externarea din spital a copiilor a căror tratamente dentare au
fost realizate sub anestezie generală. Şi noi susţinem ideea că administrarea de
benzodiazepine în premedicaţie nu întârzie externarea din spital.
Studiul nostru a evaluat rezultatele clinice ale tehnicilor de anestezie generală
folosind propofol şi sevoflurane.
Majoritatea studiilor raportează o agitaţie postoperatorie după sevoflurane cu
incidenţă variabilă [14-17].
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În studiul nostru agitaţia postoperatorie a fost înregistrată la un număr mai mare
de pacienţi din grupul celor care au primit sevoflurane (grup 2) decât din grupul celor
care au primit propofol (grup 1) (p<0,05). În studiul nostru, afectarea neuropsihică pare
să joace un rol mult mai important în agitaţia postoperatorie severă decât anestezicul
propriu-zis. În plus trezirea bruscă într-un mediu nefamiliar, senzaţia de foame şi de sete
ar putea de asemenea să cauzeze agitaţie şi anxietate.
Durerea este un fenomen subiectiv care variază de la o persoană la alta. Cel mai
fidel indicator al durerii este raportul verbal al pacientului despre durere. În studiul
nostru fiind vorba de pacienţi cu afecţiuni neuro-psihice, aceştia nu-şi pot exprima
trăirile, de aceea este nevoie încă de noi instrumente pentru a observa durerea. În studiul
nostru, mamele/însoţitorii pacienţilor au fost rugaţi să participe, deoarece de cele mai
multe ori aprecierea durerii copiilor lor este mai exactă, după cum este citat şi în alţi
autori [18-20]. Aparţinătorii legali au semnalat, au notat gesturi subtile pe care asistenţa
medicală nu a fost capabilă să le observe. Incidenţa durerii post-operatorii a fost mai
mare în grupul celor care au primit sevoflurane. În acord cu aceste rezultate a fost
nevoie să se administreze medicaţie analgezică. Mulţi autori au raportat prezenţa durerii
postoperatorii imediat după tratamentele dentare [2.20] În cazuistica analizată, incidenţa
mai mare a durerii postoperatorii în cazul administrării sevofluranului nu poate fi
atribuită tratamentului dentar excesiv, deoarece numărul mediu al extracţiilor dentare şi
cantitatea de anestezic local administrată au fost similare în ambele grupuri.
Timpul necesar trezirii complete a fost mai scurt în grupul 2 decât în grupul 1,
dar această diferenţă nu are importanţă statistică. Nu s-a înregistrat nici o diferenţă între
cele două grupuri în cazul timpului scurs până la externarea din spital.
Greţurile şi vărsăturile sunt cele mai frecvente simptome apărute în primele 24 h
postoperator, reprezentând o problemă importantă a chirurgiei ambulatorii, deoarece
întârzie externarea. La persoanele susceptibile trebuie aplicate de rutină măsurile de
prevenire a greţurilor şi vărsăturilor. Factorii care influenţează incidenţa G/V sunt:
sediul chirurgiei (este cunoscut că în sfera OMF, incidenţa G/V poate ajunge până la
50% încât prevenirea acestora este o necesitate), tipul chirurgiei, vârsta, sexul feminin,
durerea, mobilizarea precoce, utilizarea opioizilor ca analgetice. Scăderea incidenţei
greţurilor şi vărsăturilor postoperatorii este un factor important în compararea tehnicilor
anestezice [13,14,21]. În studiul nostru incidenţa G/V postoperator a fost foarte scăzută.
Este cunoscut că propofolul, chiar şi în doze subhipnotice, joacă un rol important în
prevenirea greţurilor şi vărsăturilor [21, 22]. Midazolamul administrat în premedicaţie
este eficient şi pentru profilaxia G/V, eliminând necesitatea administrării unor droguri în
plus pentru acest scop. De asemenea este cunoscut şi efectul antiemetic al
dexametazonei, utilizată în chirurgia orală pentru prevenirea edemului postoperator. În
studiul nostru incidenţa scăzută a greţurilor poate fi legată şi de natura pacienţilor care
nu sunt capabili să comunice disconfortul lor.
CONCLUZII
Calitatea recuperării a fost similară în cazul celor două tehnici, singura diferenţă
a fost incidenţa mai mare a agitaţiei şi durerii postoperatorii în cazul anesteziei cu
sevoflurane.
În concluzie, tehnicile de anestezie generală folosind propofol sau sevoflurane
sunt sigure şi reprezintă o cale eficientă pentru tratamentele dentare ambulatorii în cazul
pacienţilor cu afecţiuni neuro-psihice. În plus, progresul în controlul durerii a contribuit
la scăderea complicaţiilor post anestezice în tratamentele dentare.
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LIMFOM MALIGN MIXT CU LOCALIZARE MULTICENTRICĂ PREZENTARE DE CAZ
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MIXED MALIGNANT LYMPHOMA (HODGKIN’S AND NON HODGKIN’S TYPE) WITH
MULTIPLE DIGESTIVE LOCATIONS - CASE REPORT (ABSTRACT): Introduction. Hodgkin's
disease and non-Hodgkin's lymphomas are malignant disorders of lymphoid tissues, whose diagnosis is
strictly histopathological. The treatment of malignant lymphoma is multidisciplinary and has to be
adapted to each case. Material and methods. We report the case of a female patient 35 years old
diagnosed initially with Hodgkin's disease nodular sclerosis type with middle spleen location. After initial
surgical treatment, followed by chemotherapy, she developed a non-Hodgkin's malignant diffuse
lymphoma with large B cell CD20+ located in lung and then in the digestive tract (duodenum, jejunum)
and left adrenal gland. Conclusions. The peculiarity of this case is the association of two types of
lymphoma, Hodgkin's and non-Hodgkin’s, located predominantly in the digestive tract. Poor prognostic
factors are analyzed.
KEYWORDS: LYMPHOMA, HODGKIN, NON-HODGKIN, SPLENECTOMY, PANCREATICODUODENECTOMY.
Corespondenţă: Dr. Maria-Gabriela Aniței, doctorand Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T.
Popa” Iași, România: dr.mgabriela@gmail.com*.

INTRODUCERE
Boala Hodgkin (BH) este o afecţiune malignă a ţesutului limfoid, al carei
diagnostic se bazează pe un criteriu strict morfologic: prezenţa celulelor Sternberg-Reed
pe fondul unui infiltrat celular limfoid polimorf şi variabil [1,2]. Afecţiunea are o
frecvenţă maximă către vârsta de 30 de ani, o nouă creştere înregistrându-se după vârsta
de 50 de ani [3]. În etiologia afecțiunii nu poate fi incriminat cu certitudine factorul
genetic sau de mediu (virusul Epstein-Bar), deși studii recente evidențiază prezența
genomului viral în celulele tumorale la 20-30% dintre pacienții investigați [1-3].
Debutul bolii Hodgkin este în general ganglionar unicentric, iar extinderea se
realizează în sensul fiziologic al fluxului limfatic, către teritoriile ganglionare adiacente.
Formele generalizate de la început sunt rare. Extinderea pe cale hematogenă precoce
este rară, aceasta explicând invazia splenică fără atingerea stațiilor ganglionare
intermediare. Pe această cale apar diseminări extraganglionare (40%): medulare,
pulmonare, hepatice, cerebrale, cutanate, digestive.
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Limfoamele maligne non-hodgkin (LMNH) reprezintă proliferări celulare
maligne monoclonale, având ca punct de plecare țesutul limfoid. Sunt afectate
limfocitele B și T, cu o expresie clinică și evoluție spontană foarte variată în funcție de
forma anatomopatologică.
Spre deosebire de boala Hodgkin, la debut sunt afectate mai multe teritorii
ganglionare, iar implicarea teritoriilor extraganglionare este mai frecventă (unica
manifestare în unele cazuri). Extinderea LMNH este mai puțin sistematizată decât a BH.
Astfel, se sugerează o origine multicentrică (și nu unicentrică), precum și un mod diferit
de diseminare. Evoluția naturală a bolii este mai scurtă și, în absența tratamentului,
evoluția este de regulă letală [1,2,4].
Diagnosticul LMNH este strict histologic. Clasificarea REAL/OMS (Revised
European-American Classification of Limphoid Neoplasm) este bazată pe principiile
imunologice ale limfoamelor recunoscute de Lennert, Lukes și Collins. Aceasta include
toate neoplaziile limfoide descrise până la momentul apariției ei.
Odată diagnosticul stabilit este necesară realizarea unui bilanț de extensie cât
mai complet pentru identificarea tuturor situsurilor tumorale inițiale, cu rol prognostic și
de orientare a atitudinii terapeutice [5,6]. Aceasta se realizează conform clasificării
stadiale anatomo-clinice Cotswold pentru boala Hodgkin, respectiv Ann Arbor pentru
LMNH.
Managementul terapeutic actual realizează vindecarea într-o proporție mică, dar
cu posibilități importante de prelungire a supraviețuirii și ameliorarea calității
vieții [4,7].
PREZENTARE DE CAZ
Pacienta D.V. în vârstă de 35 ani, din mediul urban, cu antecedente personale
fiziologice și patologice nesemnificative, prezintă în luna martie 2007 prurit cutanat
generalizat și scădere ponderală (10 Kg în 4 luni). În septembrie 2007 se adresează
clinicii de medicină internă acuzând durere intensă în etajul abdominal superior cu
iradiere posterioară, însoțită de inapetență și greață. Biologic se evidențiază
hiperamilazemie și hiperamilazurie, cu valori mult crescute care involuează în dinamică,
leucocitoză și hipercolesterolemie.
Investigațiile imagistice (examen computer tomografic abdominal) evidențiază
aspecte de pancreatită acută formă edematoasă, iar la nivelul hilului splenic se descrie o
formațiune cu dimensiuni de 7/6/5,5 cm, interpretată ca hematom / infarct splenic în
contextul pancreatitei acute (complicații rare), dar nu poate fi exclusă o formațiune
expansivă solidă.
Pacienta a beneficiat de tratament medical conservator, cu evoluție favorabilă,
fiind externată cu recomandarea de a se adresa serviciului de chirurgie în vederea
reevaluării și tratamentului chirurgical al formațiunii splenice.
În luna octombrie 2007 pacienta se prezintă din nou pentru durere în
hipocondrul stâng, prurit generalizat, scădere ponderală, fără adenopatii palpabile
superficial, cu diagnosicul de internare de tumoră splenică. Biologic se evidențiază
sindrom anemic ușor, sindrom inflamator prezent (GA = 10 600/mm3; VSH 1h = 61
mmHg; VSH 2h = 106 mmHg). Radiografia toracică nu evidențiază aspecte patologice.
După pregătirea preoperatorie se intervine chirurgical electiv, explorarea
intraoperatorie evidențiind o formațiune tumorală centrosplenică. Se practică
splenectomie cu o evoluție postoperatorie favorabilă.
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Diagnosticul histopatologic al piesei chirurgicale a fost de limfom Hodgkin cu
fibroză nodulară. Se evidenția astfel un caz neobișnuit de boală Hodgkin cu localizare
splenică. Examenul imunohistochimic efectuat evidențiază boală Hodgkin tip 2 scleroză
nodulară.
În noiembrie 2007 pacienta se adresează Clinicii de Hematologie pentru
tratament adjuvant. În vederea stabilirii bilanțului de extensie, pacienta efectuează CT
toraco-abdominal nativ și cu substanță de contrast care evidențiază la nivel pulmonar o
masă de țesut moale cu dimensiuni 5/2/2 cm. (antero-posterior/transvers/cranio-caudal)
localizată în segmentul apico-posterior al lobului inferior drept și o imagine nodulară cu
diametrul de 0,6 cm, bine delimitată la nivelul segmentului lateral al lobului mijlociu
drept, fără leziuni abdominale decelabile.
Aceste aspecte au permis încadrarea (conform clasificării anatomo-clinice Ann
Arbor-Cotswold) în Boala Hodgkin tip scleroză nodulară – STADIUL III E B (Stadiul
III – reprezintă implicarea ganglionară de ambele părți ale diafragmului, E - invadarea
unui organ extralimfatic – pulmon, B – semne de evolutivitate prezente: scăderea
ponderală, febra, transpirații nocturne).
Se inițiază tratament chimioterapic tip ABVD – 6 cure: Adriablastina 40 mg;
Bleomicina 15 mg; Vincristina 2 mg; Dacarbazina 600 mg, cu fenomene de intoleranță
digestivă moderată.
În februarie 2008, în vederea evaluării răspunsului la chimioterapie, se practică
CT toraco-abdominal cu menținerea imaginii pulmonare descrise anterior. Examenul
PET-CT efectuat în iunie 2008, confirmă masă de țesut moale situată la nivelul
pulmonului drept în segmentul 6, dorsomedial, 3,2/2 cm, avidă pentru radiotrasor, fără
alte zone de hipercaptare sau semne de boală Hodgkin în restul organismului. Pacienta
este dirijată către un serviciu de chirurgie toracică unde se practică segmentectomie
tipică segment Fowler, cu rezecție atipică lob mediu cu evoluția postoperatorie
favorabilă, cu reexpansionare pulmonară completă. Rezultatul examenului
histopatologic evidențiază parenchim pulmonar cu infiltrare neoplazică de LMNH cu
celulă mare B, CD 20+. Se ridică astfel dilema: era diagnosticul inițial de boală
Hodgkin cu localizare splenică eronat, sau suntem în fața unui caz extrem de neobișnuit
de limfom malign mixt?
Examenul imunohistochimic al celor 2 piese chirurgicale (splina și formațiunea
pulmonară) confirmă prezența unui limfom malign mixt: Boala Hodgkin tip scleroză
nodulară cu localizare centrosplenică și Diffuse large B cell lymfoma CD20+ cu
localizare pulmonară. Cazul devenea astfel extrem de neobișnuit prin două aspecte:
boala Hodgkin cu afectare doar subdiafragmatică și asocierea a 2 limfoame diferite
apărute concomitent sau la un interval de timp scurt între ele.
Postoperator, pacienta beneficiază de chimioterapie de linia I pentru LMNH în
Clinica de Hematologie: 5 cure R-CHOP (Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorubicin,
Adriamicin), Vincristin (Oncovin) și Prednisolon) și 2 cure R-CEOP (Ciclofosfamida,
Epirubicin, Vincristin [Oncovin] și Prednisone). Evaluarea răspunsului la chimioterapie
s-a realizat prin CT toraco-abdominal care a evidențiat absența adenopatiilor
mediastinale și absența adenopatiilor abdominale și pelvine. Dar era obiectivul
tratamentului atins? Se obținuse remisiune completă?
La un an de la diagnosticul inițial pacienta complet asimptomatică, este
reevaluată clinic și imagistic. Aspectul CT este sugestiv pentru infiltrație limfomatoasă
a duodenului, primelor anse jejunale și a glandei suprarenale stângi.
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Biopsia endoscopică a duodenului II confirmă diagnosticul de LMNH cu celule
mari B, difuz cu localizare intraabdominală.
Evoluția ulterioară devine nefavorabilă, cu alterarea stării generale și
modificarea probelor biologice: hepatocitoliză, colestază si creșterea LDH. Pacienta
efectuează 2 cure de polichimioterapie de linia a II-a pentru LMNH, incluzând:
Cisplatin, Gemzar, Mabthera. Evoluția bolii este nefavorabilă la aceasta adăugându-se
și efectele secundare ale chimioterapiei: icter sclero-tegumentar, astenie marcată,
scădere ponderală importantă.
În februarie 2009, pacienta este îndrumată către clinica de chirurgie, cu o stare
generală influențată, icter sclero-tegumentar, vărsături alimentare, discretă
hepatomegalie, durere la palpare în hipocondrul drept cu iradiere posterioară.
Biologic se constată sindrom inflamator, sindrom anemic ușor, sindrom de
colestază important și hepatocitoliză (FA = 296; TGP = 305; TGO =112; BT = 13.64;
BD = 12.13; GGT = 1200).
Examenul CT toraco–abdominal evidențiază determinări tumorale la nivelul
peretelui duodenului II și a unei anse jejunale, glandei suprarenale stângi; bloc
adenopatic în rădăcina mezenterului jejunal. Se intervine chirurgical, intraoperator se
decelează o formațiune tumorală duodenală DII-DIII local avansată, cu invazia
unghiului hepatic al colonului, tumoră ansă a III-a jejunală și tumoră glandă suprarenală
stângă (Fig. 1). Se practică duodeno-pancreatectomie cefalică cu prezervare de pilor;
pancreatico-gastroanastomoză;
colectomie
segmentară
de
unghi
hepatic;
suprarenalectomie stângă; enterectomie segmentară. Invazia colonului de către tumora
duodenală a impus colectomia segmentară de necesitate a unghiului hepatic al colonului
(devascularizare iatrogenă).

Fig. 1 LMNH cu localizare la nivelul DII-DIII, prima ansă
jejunală şi glandă suprarenală

Postoperator, pacienta a beneficiat de monitorizare și susţinere în Secția de
Terapie Intensivă timp de 4 zile. În ziua a 9-a postoperator a survenit fistula
anastomozei colonice.
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S-a reintervenit chirurgical în ziua a 10-a postoperator, s-a practicat dirijarea
fistulei și ileostomie de protecție. Evoluția ulterioară a fost lent favorabilă, pacienta
externându-se vindecată chirurgical.
Examenul histopatologic al piesei de rezecție reconfirmă diagnosticul: Limfom
malign non Hodgkin cu celule mari B difuz. Un aspect particular îl reprezintă
negativitatea markerului CD 20, care poate fi considerată consecința tratamentului cu
Rituximab.
La o săptămână de la externare pacienta revine în clinica de chirurgie prezentând
clinic sindrom ocluziv și palpator o masă dură, voluminoasă în mezogastru/ flanc stâng.
Biologic se evidențiază sindrom anemic important, insuficiență renală, sindrom
inflamator.
Imagistic, ecografia abdominală evidențiază peritoneu mult ingroșat, până la 25
mm, masa palpabilă din flancul stâng fiind reprezentată de o masă de anse intestinale
aglutinate, uretero-hidronefroză grad I la nivelul rinichiului drept. Radiografia
abdominală pe gol evidențiază nivele orizontale pe intestinul subțire.
Se intervine chirurgical în urgență, explorarea intraoperatorie evidențiind mase
tumorale voluminoase de culoare alb-galbuie și consistență crescută, diseminate la
nivelul peritoneului visceral și parietal. Se practică reducție tumorală cu eliberarea
anselor de intestin subțire, volumul leziunilor impunând inchiderea peretelui în plan
cutanat. Evoluția postoperatorie este nefavorabilă, pacienta fiind externată în stare
agravată. Diagnosticul histopatologic a fost de Limfom malign non – Hodgkin cu celule
mari tip B cu rată mitotică înaltă (în contextul testelor imunohistochimice anterioare).
DISCUȚII ŞI CONCLUZII
Noile modalități terapeutice au schimbat evoluția și prognosticul pacienților
diagnosticați cu limfoame. Factorii de prognostic obținuți prin analiza statistică
multivariată a numeroase loturi de pacienți, în diferite centre de specialitate, joacă un rol
important în modularea atitudinii terapeutice pentru optimizarea răspunsului terapeutic
[8]. Protocoalele terapeutice recente țin cont de un indice de prognostic simplu, elaborat
pe baza unor date clinico-biologice, permitând crearea unui Index International de
Prognostic (IIP) [8,9].
Tratamentul limfoamelor impune o colaborare multidisciplinară, cu participarea
chirurgilor, hemato-oncologilor și radioterapeuţilor [4,7,10]. Obiectivul principal este
obținerea remisiunii complete, definite ca dispariția oricărui semn de boală din teritoriile
implicate în momentul diagnosticului [4,7,11]. Se consideră că tratamentul de
întreținere a răspunsului nu este important în cazul limfoamelor (spre deosebire de
leucemii). Remisiunea completă nu echivalează cu vindecarea, devenind esențială
supravegherea pacienților până la 5 ani de la remisiune, prin controale periodice la
intervale ce cresc progresiv [1,7].
Rolul chirurgului în managementul limfoamelor maligne devine important în
stabilirea bilanțului diagnostic (biopsiile ganglionare) [12,13], dar mai ales în tratament,
cu viză curativă prin posibilitatea splenectomiilor în limfoamele splenice strict
localizate [3,10] și rezecțiilor segmentare în limfoamele digestive, sau paliativă în
formele extinse, cu rolul de a preveni perforațiile ulterioare sub chimioterapie sau a
stenozelor postradioterapie [1,14].
Particularitatea cazului prezentat constă în asocierea neobișnuită BH cu
localizare doar subdiafragmatică – stadiul III E și LMNH difuz cu celule mari tip B CD20+.
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Conform IIP, în cazul prezentat se remarcă o agregare a factorilor de prognostic
negativ: vârsta sub 40 de ani, prezența semnelor clinice de evolutivitate, prezența
localizărilor extralimfatice (pulmon, tub digestiv, suprarenală), stadiul anatomo-clinic –
STADIU IV (forma extinsă supra- și subdiafragmatic), tipul histopatologic – LMNH cu
celule mari tip B este încadrat ca având malignitate intermediară. Aceste aspecte au
concurat la evoluția fulminantă nefavorabilă și recăderea rapidă după remisiunea
inițială.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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PRIMARY LYMPHOMA OF BREAST -UNUSUAL TYPE-A CASE REPORT (ABSTRACT): Introduction:
Primary Lymphoma of the breast (PBL) is a rare entity, while secondary involvement of the breast with diffuse
disease is more common. While Non Hodgkin Lymphoma type is the usual variant in PBL. We report a case
primary Hodgkins lymphoma of the breast. Case Presentation: A 50 yr old woman presented three years ago with
multiple lump in her left breast. Core biopsy revealed lymphoma like features. Excision biopsy of the upper outer
quadrant lump revealed nodular lymphocytic predominant Hodgkin’s lymphoma (HL). Stage was II A.
Chemotherapy resulted in complete remission. Patient was lost in follow up only to return with multiple local
recurrences three years after primary treatment. Discussion: Primary NHL breast is rare but primary breast HL is
rarer still. Nodular lymphocyte-predominant type of Hodgkin's disease is recognized as an entity distinct from
classical Hodgkin's disease with a number of characteristics that suggest its relationship to non-Hodgkin's
lymphoma. In histological terms, the differentiation of breast lymphoma cases from breast carcinomas and pseudo
lymphoma is important. In our case, though no immunohistochemistry was available, the histological diagnosis was
straightforward. Primary breast lymphomas behave similarly to lymphomas of similar histologic types. Treatment
wise, the optimal sequence recommended is lumpectomy followed by Radiotherapy or radiotherapy alone for local
control and standard anthracycline-based regimens. PBL tends to relapse to CNS; therefore, Computerized
Tomography (CT) or Magnetic Resonance (M R) image of CNS is necessary during follow-up. Conclusion: PBL
should be treated as lymphoma elsewhere with proper staging. While immunocytochemistry helps, when not
available, treatment as per histological type should suffice. Proper staging and post treatment follow up is crucial.
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INTRODUCTION
Primary Lymphoma of the breast (PBL) is a rare entity, while secondary involvement of
the breast with diffuse disease is more common. However, PBL is the most frequent
haematopoietic tumor of the breast. Up to now, 700 Primary Breast Lymphomas (PBL) have
been described as case reports or case series. Their incidence is growing; recently Aviles and
coll. presented a review consisting of 96 patients [1], while the International Extra nodal
Lymphoma Study Group (IELSG) has registered 204 cases [2].
1
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Diagnostic criteria for PBL of the breast are:
Presence of technically adequate pathologic specimens,
Close association of mammary tissue and lymphomatous infiltrate,
No prior diagnosis of an extra-mammary lymphoma and
No evidence of concurrent widespread disease,(except for ipsilateral axillary lymph
nodes, if concomitant with the primary lesion).
The incidence of PBL lies between 0.04 and 1.1% for all breast tumors. Almost all
descriptions of PBL is of Non Hodgkin type. We report a case primary Hodgkin’s lymphoma of
the breast.
1.
2.
3.
4.

CASE PRESENTATION
A 50 yr old woman first presented three years ago with a lump in her left breast. On
examination, there was bilateral multiple (five on the left and three on the right) lump noted with
largest being a 3x 2 centimeter in the upper outer quadrant of the left breast. all the lumps were
mobile and free overlying skin . No regional lymph node was palpable.
Mammography and ultrasound confirmed the clinical findings. The lumps were hypo
echoic and ill defined. F.N.A.C from the lumps was inconclusive and core biopsy revealed
lymphoma like features. No carcinoma was detected. Staging computerized tomography of chest
and abdomen was normal. Diagnostic excision biopsy of the upper outer quadrant lump was
done which revealed nodular lymphocytic predominant Hodgkin’s lymphoma. However,
Immunochemistry was not available. Bone Marrow and blood investigations were normal.
After oncologist consultation, she was recommended for chemotherapy with endoxan and
vincristin. There was a complete response and the patient was on follow up at four monthly
intervals. Computerized Tomography (CT) scan was done at six monthly intervals. Patient was
lost to follow up after two years only to return after another year with multiple ulcerating breast
nodules along with supra clavicular and left axillary swelling (Fig. 1,2). On biopsy, it was
confirmed to be loco regional recurrence. Chest and abdominal imaging and other work up
confirmed that here was no distant spread of the disease. At present, the patient is being
evaluated for further chemotherapy.

Fig.1 Ulcerating breast nodules

Fig.2 Neck node enlargement
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DISCUSSION
Primary NHL breast is rare but primary breast HL is rarer still. The incidence of primary
breast lymphoma (PBL) lies between 0.04 and 1.1% of all breast tumors. For all extra nodal
NHL, 1.7–2.2% occurs in breast [3]. It is usually of non-Hodgkin's type. Incidence for primary
HD in breast is unknown. Secondary involvement of the breast in patients with diffuse disease is
more common [4].
Nodular lymphocyte-predominant type of Hodgkin's disease is recognized as an entity
distinct from classical Hodgkin's disease. Previous classification systems recognized that
biopsies from a subset of patients diagnosed as having Hodgkin's disease contained a
predominance of small lymphocytes and rare Reed-Sternberg cells. A subset of these patients has
tumors with nodular growth pattern and a clinical course that varied from that of patients with
classical Hodgkin's disease. This is an unusual clinical entity and represents <5% of cases of
Hodgkin's disease. They usually occur in males, localized to peripheral lymph nodes, have
frequent relapses and usually have good prognosis.
Nodular lymphocyte-predominant type of Hodgkin’s disease has a number of
characteristics that suggest its relationship to non-Hodgkin's lymphoma. These include a clonal
proliferation of B cells and a distinctive immunophenotype; tumor cells express J chain and
display CD 45 and epithelial membrane antigen and do not express two markers normally found
on Sternberg-Reed cells, CD 30 and CD 15. This lymphoma tends to have a chronic, relapsing
course and sometimes transforms to diffuse large B cell type, which is again the most common
type of PBL.
In histological terms, the differentiation of breast lymphoma cases from breast
carcinomas and pseudo lymphoma is important. In particular, poorly differentiated breast
carcinomas and lobular carcinoma may cause differential diagnostic difficulties. In addition to
the absence of in situ lobular neoplasm adjacent to infiltrative areas, leukocyte common antigen–
positive and pancytokeratin-negative immunohistochemistry are helpful findings in
differentiating lymphoma from lobular carcinoma [5]. In our case, though no
immunohistochemistry was available, the histological diagnosis was straight forward.
Treatment of PBL is controversial. Some suggests that optimal sequence of full-dose
anthracycline-containing regimens and radiation therapy should be the treatment of choice for
patients with PBL [6]. Other studies suggest combination of surgery and radiotherapy for local
control along with chemotherapy.
Primary breast lymphomas behave similarly to lymphomas of similar histological types
and stages presenting at other sites. Most of these cases are NHL The majority is diffuse large Bcell lymphoma. Other common types are mucosa associated lymphoid tissue lymphoma and
peripheral T-cell lymphoma. Primary breast lymphomas behave similarly to lymphomas of
similar histological types and stages presenting at other sites.
PBL must be regarded as a kind of systemic disease in spite of its pathologic type and
Chemotherapy should be included in the multi-modality treatment of PBL [7-9].
Treatment wise, the optimal sequence recommended is lumpectomy followed by
Radiotherapy or radiotherapy alone for local control and standard anthracycline-based regimens.
PBL tends to relapse to CNS, therefore, CT or MR image of CNS is necessary during follow-up
[4,10]. Burkitt's or Burkitt-like lymphoma can bilaterally involve the breast of a young pregnant
or lactating woman and typically behaves aggressively [11].
The role of surgery in PBL should be limited to get a definitive diagnosis while for the
staging and the treatment, CT scan and chemo/radio therapy respectively are mandatory.
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The surgical treatment must always be oncologically radical (R0); mastectomy must not
be carried out as a rule, but only when tissue-sparing procedures are not feasible. Axillary
dissection must always be performed for staging purposes, so avoiding the risk of under-staging
II, due to the possibility of clinically silent axillary node involvement [12].
There is no suggestion regarding treatment of HD type of PBL. In general, treatment of
patients with nodular lymphocyte-predominant Hodgkin's disease, which is the subtype in our
case, is controversial. Some clinicians favor no treatment and merely close follow-up. Regardless
of the therapy utilized, most series report a long-term survival of >80%.
Although our case did not have immunohistochemistry to confirm that it is more of
Hodgkin’s type rather than Non Hodgkin types as usually occur, Nodular sclerosing subtype of
Hodgkin’s disease has many immunocytochemical feature similar to NHL and could have been
confusing as well. Histology should guide the treatment.
CONCLUSION
PBL should be treated as lymphoma elsewhere with proper staging. While
immunocytochemistry helps, when not available, treatment as per histological type should
suffice. Proper staging and post treatment follow up is crucial.
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HEPATIC AND PULMONARY HYDATIC CYST IN A CHILD (ABSTRACT): Hydatic disease (HD)
continued to be a worldwide public health problem and even if the liver and lung cysts are the most
frequent locations, their synchronous occurrence is uncommon described especially in children. A 13year-old boy was hospitalized in our unit with a cystic liver image suggestive for a hydatic cyst (HC),
incidentally discovered at US practiced for a febrile evolution after a routine appendectomy outwards
done 6 days prior to admission. Chest X-ray also revealed a homogenous round opacity in the middle lobe
of the right lung. Both imaging studies completed by CT and enzyme-linked immunosorbent assay test
(ELISA) established the diagnosis of hepatopulmonary HD, considered a distinct clinical entity. The little
patient was successfully managed with a two-session surgical approach at 8 months interval, first treating
the lung, followed by the location on the inferior surface of the liver (VIth segment). Continuous
administration of albendazole contributed to the cure of the disease. This case report highlights the
necessity that patients with once (fortuitous) discovered HC must be completely investigated for the
possibility of another locations.
KEY WORDS: HYDATIC CYST, HEPATOPULMONARY, SURGERY.
Corespondenţă: Dr. Smaranda Diaconescu, Clinica V Pediatrie - Gastroenterologie, Spitalul Clinic de
Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria”, Str. V. Lupu 62, 700309, Iaşi. Tel. 0232-264266. email:smaranda.diaconescu@sf.maria-iasi.ro*.

INTRODUCERE:
Boala hidatică (echinococoza) este o zoonoză endemic prezentă în numeroase
zone geografice şi ţări cu nivel igienico-sanitar precar printre care si România, omul,
infestat cu forma larvară, fiind o gazdă intermediară a cestodului Taenia Echinococcus.
Organul cel mai frecvent interesat este ficatul (65% din cazuri), urmat de plămân (25%)
şi celelalte posibile locaţii. Comparativ cu adultul există mai puţine studii privind
chistul hidatic (CH) la copii, acesta fiind mai des semnalat în zonele endemice în care
localizarea pulmonară o depășește pe cea hepatică. Existenţa concomitentă a CH
pulmonar cu cel hepatic - prezentă în circa 10% din cazuri - este mai rar menţionată la
copii şi prezintă unele particularităţi clinico-evolutive cât şi în privinţa indicaţiilor şi
metodelor terapeutice, ilustrate şi de observaţia noastră [1-3].
PREZENTARE CAZ CLINIC
Pacientul CCI, de 13 ani, din mediul rural, este supus unei apendicectomii de
urgenţă pentru leziune “acută flegmonoasă” într-un spital din teritoriu. A 5-a zi
postoperator apare febra însoţită de dureri abdominale şi leucocitoză (GA =
13000/mmc), iar ecografia abdominală evidenţiază o formaţiune transonică în lobul
hepatic drept de cca 9 cm diametru, motiv pentru care este transferat în Clinica de
Chirurgie Pediatrică.
*
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La internare starea generală era conservată, febră (38,5-39,2ºC), abdomen suplu,
mobil cu mişcările respiratorii, uşor sensibil în hipocondrul drept şi în jurul plăgii
operatorii cu aspect curat şi evoluţie normală către cicatrizare, tranzit intestinal prezent.
Examenele de laborator confirmă leucocitoza cu neutrofilie (GA = 14650/mmc,
neutrofile = 63%, limfocite = 25,7 %, eozinofile = 1,4%). Ecografic se vizualizează o
formaţiune transonică rotundă, bine delimitată de 90/85 mm situată în segmentul VI
hepatic (Fig.1).
Radiografia toracică descoperă prezenţa unei alte formaţiuni chistice rotunde,
opace, bine delimitate de 7 cm diametru situată în lobul mediu al plămânului drept,
aspect care sugerează – ca şi ultrasonografia hepatică – diagnosticul de echinococoză
(Fig. 2). CT atestă existenţa, topografia si dimensiunile celor două localizări ale bolii.

Fig.2 Radiografie toracică: chist
hidatic lob mediu plămân drept

Fig.1 Ecografie hepatică: chist hidatic LHD

Confirmarea biologică a parazitozei a fost adusă pe parcurs de testul ELISA.
Pacientul este supus unei antibioterapii cu spectru larg (ceftriaxonă 3 g/zi şi gentamicină
160 mg/zi) timp de 7 zile, asociată cu administrarea de albendazol 400 mg/zi care
conduce la remiterea febrei şi a fenomenelor asociate.
Medicaţia paraziticidă este continuată timp de patru luni cu controale periodice
lunare ce includ monitorizare imagistică şi urmărirea hemoleucogramei.
Pacientul este staţionar din punct de vedere clinic cât şi al dimensiunilor
formaţiunilor astfel că este formulată indicaţia chirurgicală practicată în doi timpi.
Iniţial prin toracotomie dreaptă se practică perichistectomie partială, evacuarea
proligerei (conţinut clar), aerostaza şi drenajul cavitaţii; intervenţia este urmată de o
evoluţie favorabilă, pacientul fiind externat vindecat chirurgical a 5-a zi postoperator.
După 8 luni, interval în care a fost monitorizat periodic şi a continuat
tratamentul cu albendazol se reinternează în vederea explorării chirurgicale hepatice.
Starea generală a adolescentului este ameliorată cu spor ponderal 2 kg, ficat nepalpabil,
examene bioumorale nemodificate cu excepţia eozinofiliei (E= 9,5%) şi a unei discrete
creşteri a bilirubinei totale: 1,23 mg/dl, bilirubinei directe: 0,44 mg/dl şi bilirubinei
indirecte: 0,79 mg/dl.
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Repetarea CT obiectivează aceleaşi dimensiuni ale chistului la care se adaugă
însă plicaturarea proligerei fiind sugerată în conexiune cu creşterea bilirubinemiei
posibilitatea unei fisuri. (Fig. 3)

Fig. 3 CT abdominal: chist hidatic hepatic cu plicatura
proligerei şi posibilă fisură.

Prin laparotomie mediană se reintervine şi se stabileşte diagnosticul, topografia
şi caracterul necomplicat al formaţiunii care este abordată pe faţa inferioară a ficatului
practicându-se perichistectomie parţială, evacuarea membranei proligere cu conținut
tulbure, capitonajul şi drenajul cavităţii restante. Evoluţia postoperatorie este favorabilă,
repetarea ecografiei a 3-a zi postoperator vizualizează o cavitate restantă de mici
dimensiuni 1,3/2,1 cm. Drenajul a fost suprimat după 4 zile, iar pacientul externat a 7-a
zi cu indicaţia de a continua terapia cu albendazol. Controlul la 2 şi 4 luni postoperator
confirmă o evoluţie normală.
DISCUŢII
CH se menţine în permanentă actualitate atât în regiunile endemic tradiţionale
cât şi în ţările dezvoltate datorită migraţiei masive a populaţiei atât printr-o
incidenţă/prevalenţă constantă, cât şi prin întârzierile de diagnostic (“CH este cel mai
adesea la fel de vârstnic ca pacientul” – Beard), tendinţa la complicaţii redutabile şi
eşecurile terapeutice [3].
CH hepatopulmonar la copil cumulează aceste particularităţi, varietatea putând
evolua mulţi ani asimptomatic sau cu manifestări nespecifice fiind diagnosticat fortuit
sau cu ocazia unei complicaţii. Astfel CH pulmonar poate prezenta tuse seacă, dureri
toracice vagi, dispnee şi mai rar hemoptizii, iar cel hepatic jenă sau prezenţa unei
formaţiuni indolore în hipocondrul drept. Debutul poate fi marcat de o complicaţie
infecţioasă, mecanică (compresivă, obstructivă sau ruptură în organul gazdă, căile
respiratorii sau biliare ori cavitățile seroase), alteori de fenomene toxice sau anafilactice.
În afara datelor epidemiologice, diagnosticul este susţinut de metode biologice,
în special de cele imunologice şi obiectivat de explorările imagistice. Examenele
radiologice standard (cu o semiologie consacrată) pun în evidenţă numărul,
dimensiunile, topografia, arhitectura internă pentru componenta pulmonară, în timp ce
ultrasonografia are un rol asemănător pentru cea hepatică (clasificarea Gharbi).

276

Cazuri clinice

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341]

CT obiectivează raporturile cu structurile adiacente şi detalii invizibile la
examinările precedente fiind mai utilă pentru CH hepatic, în timp ce IRM oferă un
complement de informaţii, inclusiv funcţionale, pentru localizarea pulmonară. Oricum
depistarea uneia dintre cele două localizări obligă la o examinare imagistică extinsă
pentru depistarea leziunilor asociate sau multiple [4,5].
Tratamentul chistului hidatic indiferent de localizare sau asocieri rămâne cel
chirurgical, acesta urmărind în principiu evacuarea chistului, îndepărtarea endochistului
şi managementul cavităţii restante şi are indicaţii largi în formele complicate,
concomitente sau recidive [6,7]. Abordul generos prin toracotomie sau sternotomie plus
frenotomie, de preferat într-un timp (care tratează şi eventualele leziuni pulmonare
bilaterale) a fost însă orientat către procedee conservatoare ţinând de chirurgia minim
invazivă sau PAIR (puncţie, aspiraţie, injectare, reaspiraţie) şi administrarea de
medicaţie paraziticidă. Subliniem că tehnica PAIR nu este utilizată pentru localizarea
toracică şi este contraindicată in leziunile greu accesibile, calcificate sau comunicante
cu arborele biliar [8].
În cazul copiilor indicaţiile formale ale tratamentului chirurgical sunt mai
restrânse ca la adult, operaţiile fiind rezervate cazurilor cu dimensiuni superioare – peste
5 cm diametru, multiple sau asociate şi în special complicaţiilor şi recidivelor.
Intervenţiile au de regulă un caracter conservator, frecvent apelându-se la tehnica PAIR
sau la cele minim invazive (toracoscopie) eventual completate de chimioterapie [9,10].
Când totuşi se indică un abord chirurgical convenţional, se preferă practicarea acestuia
într-un timp – procedură bine suportată de micii pacienţi.
Evoluţia postchirurgicală poate fi grevată de complicaţii specifice: infecţii,
pierderi aeriene si biliare, probleme ale cavităţilor reziduale sau recidive. În cazurile
necomplicate recent diagnosticate se recomandă începerea tratamentului medical care
poate aduce succese in circa 1/3 din cazuri.
Particularităţile observaţiei noastre sunt conferite de caracterul absolut
asimptomatic al leziunilor, de altfel de dimensiuni importante, descoperite fortuit si
confirmate imagistic. Spre deosebire de orientarea generală volumul si topografia
formaţiunilor (mai ales a celei hepatice) a impus un abord în doi timpi, succesiunea
acestora fiind dictată de riscurile localizării pulmonare.
CONCLUZII
Chistul hidatic toraco-pulmonar se constituie ca o entitate distinctă faţă de
localizările disparate ale parazitozei ridicând mai puţin probleme de patogenie cât de
terapeutică chirurgicală. În cazul descris de noi sunt de subliniat lunga evoluţie
asimptomatică şi descoperirea fortuită. Topografia “disociată” a împiedicat efectuarea
intervenţiei într-un singur timp operator. Administrarea complementară a medicaţiei
paraziticide poate fi utilă în aceste observaţii.
1.
2.
3.
4.
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A MODIFIED NISSEN - TOUPET PROCEDURE FOR THE
TREATMENT OF GASTRO-ESOPHAGEAL REFLUX DISEASE
AND HIATAL HERNIA: HOW I DO IT
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A MODIFIED NISSEN - TOUPET PROCEDURE FOR THE TREATMENT OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND HIATAL HERNIA: HOW I DO IT (Abstract): The
laparoscopic fundoplication became the standard treatment for gastro-esophageal reflux disease and hiatal
hernia. Nissen and Toupet techniques are the most used surgical procedures. Which of these techniques is
superior is a subject of debate. The Nissen procedure appears to be associated with a higher rate of
postoperative morbidity (postoperative dysphagia, gas bloat syndrome). It is classically considered the
Nissen procedure allows a superior reflux control compared with the Toupet operation. We present our
laparoscopic technique which combines the two procedures and which was associated along the time with
a low rate of postoperative morbidity and a good reflux control.
KEY WORDS: LAPAROSCOPIC FUNDOPLICATION; NISSEN; TOUPET
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INTRODUCTION
Laparoscopic fundoplication is the gold standard procedure for the gastroesophageal reflux disease (GERD) and hiatal hernia [1]. As for the others operations,
the minimally invasive approach has some advantages: shorter hospital stay, reduced
morbidity, and less postoperative pain [2,3,4]. The long term results after this type of
surgery are also very good from point of view of gastro-oesophageal reflux control,
postoperative dysphagia [5,6] and quality of life [7,8].
The most used techniques for reflux laparoscopic surgery are Nissen (360º
fundoplication) and Toupet (270º posterior wrap) [1,4,9]. Toupet procedure was
classically considered less effective for the control of gastro-esophageal reflux and
Nissen operation associated with a higher rate of postoperative morbidity (gas bloat
syndrome and dysphagia) [10,11]. From these reasons a so-called tailored concept was
introduced: partial or total fundoplication depending on the presence or absence of preexisting esophageal motility disorders [4,10,12]. Apparently, the Toupet technique is
also more appropriate to control the GERD in children [13].
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SURGICAL TECHNIQUE BACKGROUND
The original Nissen procedure, as was described in 1956 [1,14], consists in
wrapping the stomach fundus around the last 6 cm of the esophagus; the gastric short
vessels were conserved and the diaphragmatic hiatus remains intact [1,14,15]. The most
important modifications of the Nissen technique were (Fig. 1A): shortening the
fundoplication to 2 cm (“floppy Nissen”) and division of the short gastric vessels
[15,16]. The stability of the fundoplication could be ensured passing the sutures through
the esophageal wall [14]. The original Nissen uses anterior or the posterior gastric wall
to construct the fundoplication; Rossetti modified the technique using only the anterior
wall of the stomach for the fundoplication [17]. Using this procedure and without
division of the short gastric vessels Rossetti and Hall reported very good long term
results in a series of 590 patients [18]. The first series of Nissen procedure performed by
laparoscopic approach was reported in 1991 [19].
Toupet proposed a partial fundoplication constructing a 270º posterior wrap
(Fig. 1B) [20]. The original procedure has been described as complementary to a Heller
oeso-gastro-myotomy and the diaphragmatic hiatus remained intact [20]. The gastric
wrap is sutured to the right pillar of the diaphragm and to the right side of the
esophageal wall; the lowest stitch fixes the gastric fundus the median arcuate ligament
approximately as in Hill’s technique [21]; the left hemi fundus is also sutured to the left
diaphragmatic pillar and to the left side of the esophageal wall [20]. The most important
modifications of the Toupet technique, mostly achieved after the implementation of
laparoscopic approach, were a simplified suturing pattern [22], the closure of
diaphragmatic hiatus and the division of the short gastric vessels if necessary [23].

Fig. 1 Types of fundoplication procedures
A Nissen; B Toupet; C The combined technique

SURGICAL PROCEDURE
Principles
The basic principles of the fundoplication procedures were early described by
Belsey: (1) to restore the length of intraabdominal esophagus and, (2) to use the
simplest means of maintaining this segment intraabdominally [24].
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During the years, these principles evolved; actually, the principles of
laparoscopic reflux surgery are: (1) tension-free repositioning of the gastroesophageal
junction (along with 2 cm of lower esophagus in a subphrenic position); (2) the use of
the gastric fundus to create the fundoplication (and especially the anterior wall)
[1,12,16,19,22].
Our technique follows the above mentioned principles and combines the two
procedures (Fig. 1C). After the exposure of the diaphragmatic hiatus and the eso-gastric
junction we close the diaphragmatic hiatus and construct a posterior gastric wrap
suturing the fundus to the right diaphragmatic pillar as in Toupet technique. Then, we
complete the anti-reflux mechanism by a short anterior gastric wrap constructed from
the anterior gastric wall which is sutured to the posterior gastric flap like in the Nissen
technique.
Anatomical landmarks
The left hepatic lobe covered the hiatal region and, it’s cephalad retraction is
mandatory to perform the reflux surgery. The anatomical landmarks are then accessible;
these could be classified in superficial and profound. The superficial landmarks are:
lesser omentum (pars flacida and pars condensa), phrenoesophageal membrane, gastro
splenic ligament and short gastric vessels [1,22,25,26]. We note the presence of the
hepatic branch of the vagus nerve and an accessory left hepatic artery to the pars
condensa [1,22,25,26].
After the opening of lesser omentum, the profound landmarks are also
accessible; the right diaphragmatic pillar is the most important because it guide the
dissection of the diaphragmatic hiatus [1,22,25,26]. The others important profound
anatomical landmarks are: the left diaphragmatic pillar, esophagus and posterior vagus
nerve [1,22,25,26]. The left diaphragmatic artery has multiple variants and it is possible
to be in contact with left diaphragmatic pillar [1,22,25,26]. Aorta is not directly
visualized during the hiatal dissection; however its position is important to be known
during the hiatal repair [25]. During the complete mobilization of the esophagus, the left
pleura is sometimes visualized and could be injured [1,22].
Anesthesia and the operative room set-up
General anesthesia has been performed; then the patient is placed in supine
position, in a 30-40º reverse Trendelenburg (Fowler) tilt with both arms and inferior
limbs in abduction (Fig.2 A). The patient is securely positioned by sitting to the table
(Fig. 2 A). A gastric tube it is placed to decompress the stomach.
A two monitors high definition laparoscopic equipment has been used and
placed to the head of the table on the patient’s left side.
The surgeon operates between the legs of the patient and the assistant stands on
the patient's right side.
Trocars and instruments
Five trocars has been used: one of 10 mm (optical) and four of 5 mm (for the
instruments) (Fig. 2 B). One of the 5 mm trocar is a piston valve trocar to pass the loop
which will suspend the gastro-esophageal junction. The laparoscopic instruments used
were: monopolar disposable scissor, monopolar hook, bipolar grasper, two atraumatic
fenestrated graspers, Babcock grasper, dissection grasper, a disposable suctionirrigation device and a needle holder. A 30º laparoscope and a 3 CCD high definition
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camera have been used. The standard instrument box also includes “classical”
instruments: graspers (two Kelly and two Halsted), Farabeuf retractors, scissors and
Hegar needle-holder.

Fig. 2 Operation room set-up (A) and trocars placement (B)

Trocars placement
After the establishing of a carbon dioxide pneumoperitoneum using the Verres
needle the trocars were placed as follows (Fig. 2B):
- the 10 mm optical trocar: supraumbilically at the half distance between the
ombilicus and the xiphoid process;
- the two operating 5 mm trocars: at the intersection of the midclavicular costal
border, 2-4 cm under the costal margin;
- the other two 5 mm trocars (used for the retractors): were paramedianly placed
to the proximity of xiphoid process.
The operating trocars were inserted under laparoscopic view control.
To minimize the risk of cardiac compression, pneumomediastinum and
hypercapnia we are using a maximal intraperitoneal pressure of 12 mm Hg.
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Exposure of the hiatal region
To assure a good exposure of the eso-gastric junction and of the hiatal region,
the left lobe of the liver is retracted cephalad and to the patient’s right using the
Babcock grasper introduced through the trocar placed on the left of the xiphoid process
(Fig. 3); the Babcock grasper is then locked in this position on the upper part of the
right diaphragmatic pillar (Fig. 3 B, C). The giant hiatal hernia with large hiatal defect
facilitates the identification of the right diaphragmatic pillar (Fig. 3D).

Fig. 3 Anatomical landmarks and hiatal region exposure:
before (A) and after the use of Babcock grasper (B,C,D)
1 left hepatic lobe; 2 lesser gastric curvature; 3 lesser omentum; 4 gastrosplenic ligament; 5
left diaphragmatic vessels; 6 Spiegel lobe visualised through the transparency of pars flacida

Divison of the lesser omentum
The aim of this step is to identify the right diaphragmatic pillar, “the essential
anatomic landmark” for the dissection of the esophagus [1]. Some authors prefer the
division of the lesser omentum from the pars condensa to avoid the injuries of the
hepatic branch of the vagus nerve and an accessory left hepatic artery [1,19,22].
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We usually start by opening the pars flacida of the lesser omentum (Fig. 4 A, B).
The pars condensa is then completely divided (Fig. 4 C, D).

Fig. 4 Opening the lesser omentum
Divison of the pars flacida (A, B) and of the pars condensa (C,D);
1 hepatic branch of the vagus nerve

Dissection of the diaphragmatic pillars
The posterior peritoneum is then divided and the right diaphragmatic pillar is
completely exposed (Fig. 5 A, B). This dissection is facilitated by retraction the
stomach caudally and to the left. Using traction-contratraction maneuvers and sharp and
blunt dissection, the both diaphragmatic pillars are completely exposed (Fig. 5 C, D).
Retroesophageal window
Then, a window is created through the gastrophrenic ligament (Fig. 6). A tape
loop is then passed through the piston valve trocar placed on the right of the xiphoid
process, around the esophagus (Fig. 7).
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It permits to mobilize the gastroesophageal junction in different directions
during the procedure and avoid the traumatic grasping of the organs.

Fig. 5 Diaphragmatic pillars’ dissection
A, B Exposure and dissection of the right pillar; C, D Dissection of the left pillar
1 right pillar; 2 esophagus; 3 left pillar

Completing the hiatal dissection
The aims of this step were described by Dallemagne [1]:
- to completely free the lower esophagus and cardia on their anterior and posterior
walls;
- to enlarge the retroesophageal window of sufficient size to allow passage of the
gastric fundus;
- to sufficiently mobilize the esophagus to obtain a minimum 2 cm segment of
esophagus inside the abdominal cavity in a tension-free manner.
The phrenoesophageal membrane is opened transversally along the anterior
border of the hiatal orifice (Fig. 7 C, D). The esophagus and the diaphragmatic pillar are
completely liberated using blunt dissection (Fig. 8 A). Cardia is also completely
liberated by division of the posterior attachments.
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Cruroplasty
The esophagus is caudally and anteriorly lifted using the loop.
The diaphragmatic pillars are sutured using interrupted monofilament 2/0 nonabsorbable sutures (Fig. 8). Usually two or three sutures were placed to repair the hiatal
defect (Fig. 8 D). We use extracorporeal knot, tied outside the body and then slipped
inside using a push rod.

Fig. 6 Retroesophageal window creation
The left diaphragmatic pillar and gastrophrenic ligament are completely exposed (A,B);
then, the gastrophrenic ligament is divided from the right to left (C,D).
1 right pillar; 2 left pillar; 3 esophagus; 4 gastric fundus; 5 gastrophrenic ligament

Fundoplication’s creation
Using the loop, the esophagus is anteriorly retracted.
Through the retroesophageal window, the anterior wall of the gastric fundus is
passed until to the right diaphragmatic pillar (Fig. 9 A, B). The valve is tailored without
tension towards the spleen.
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If the wrap seems tight, the stomach should be pulled back into its normal
position, and a spot should be chosen further distally on the anterior gastric wall. If
necessary, the division of gastro-splenic ligament and some short gastric vessels may be
performed (Fig. 11).

Fig. 7 The tape loop pass (A, B)and division of the phrenoesophageal membrane (C, D)
1 right pillar; 2 left pillar; 3 esophagus; 4 phrenoesophageal membrane

The posterior valve is then sutured to the right pillar by three interrupted
monofilament 2/0 non-absorbable stitches (Fig. 9 C, D). The first stitch is carefully
passes in the upper part of the right diaphragmatic pillar, to avoid the injury of the
inferior vena cava or left suprahepatic vein. The lowest stitch fixes the gastric fundus to
the median arcuate ligament approximately as in Hill’s technique [21].
A short anterior valve (about 2 cm long) is then constructed, using the anterior
wall of the gastric fundus and fixed to the posterior valve using two interrupted
monofilament 2/0 non-absorbable sutures (Fig. 10). These sutures didn’t pass through
the esophagus wall.
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Intraoperative complications
Gastric or esophageal perforations are rare (about 1% [27] but with a potential
mortality of over 25% if are not intraoperatively recognized [28]. In this reason, we
recommend to perform a blue methylene test to the naso-gastric tube in case of doubt or
after difficult esophageal dissection. The treatment consists in primary closure covered
with the gastric valve; postoperatively, the naso-gastric tube is maintained 7-10 days
and removed after a radiological exam.

Fig. 8 The complete dissection of hiatal region (note the two pillars, esophagus and the large
retroesophageal window (A)); cruroplasty (the stitches (B, C) and the final aspect (D)).

Hemorrhage is more frequent and could be originated from accessory left
hepatic artery, left diaphragmatic artery, liver or spleen laceration, short gastric vessels
[27,28]. The bleeding control is achieved using bipolar or monopolar coagulation,
Ligasure device or fibrin glue [28].
Pneumothorax has a incidence of about 3% [1,27]; usually is on the left side due
to the injury of the left pleura during the posterior dissection of the esophagus. A
thoracic drainage could be necessary [15].
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Subcutaneous emphysema and vagus nerve trauma are rarely noted in the
literature [1,15,27].

Fig. 9 Fundoplication – the posterior valve construction
The anterior wall aof the gastric fundus is wrapped through the retroesophageal window (A, B);
the posterior valve is then sutured to the right diaphragmatic pillar (C, D); arrow shows the traction

Postoperative follow up
The naso-gastric tube is removed in the first postoperative day, and fluid intake
begins. The solid intake started in the second postoperative stay. The patient is usually
discharged in the third postoperative day. A mild dysphagia for solids is usually
encountered in the first 4 to 6 postoperative weeks. In terms of reflux control, our
patients declared immediate complete disappearance of the symptoms and no protonpump inhibitor therapy was further necessary.
DISCUSSIONS
As mentioned above, it is classically stated that Toupet procedure is less
effective for the control of gastro-esophageal reflux and Nissen operation is associated
with a higher rate of postoperative morbidity [10,11] and especially early postoperative
dysphagia [10,11,29].
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In a recent prospective randomized study, concerning the long-term follow-up,
the quality of life is improved for the most of the patient and 85% of them were
declared satisfied by the operation, both after the Toupet and Nissen operation [10].

Fig. 10 Fundoplication – the anterior valve construction
The anterior gastric wall is anteriorly wrapped around the esophagus (A, B); the anterior
valve is then sutured to the posterior valve (C); final aspect (D); arrows show the traction direction.

However, the same study [10] noted a higher rate of postoperative dysphagia
two years after Nissen procedure demonstrated by manometry (higher pressure of lower
esophageal sphincter); the recurrence of the reflux (demonstrated by pH-monitoring and
endoscopy (esophagitis)) was surprisingly more frequent after Nissen procedure then
after the Toupet technique. The re operation rate due to the recurrence of the symptoms
and mechanical failure was also higher after Nissen procedure [10]. The described
technique combines the advantages of the Nissen and Toupet procedures and is
associated with a low rate of postoperative morbidity. However we have to note a mild
early postoperative dysphagia which appears in some cases as after Nissen procedure
but it is transitory and totally disappears in 4-6 weeks.
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From point of view of surgical tips and tricks we always use a Babcock grasper
fixed to the right diaphragmatic pillar, to retract the hepatic left lobe.

Fig. 11 Tips and tricks during the laparoscopic reflux surgery
A, B Division of the gastrosplenic ligament; C, D Aberrant left hepatic artery divided during
the section of the pars condensa; E, F Giant hiatal hernia – dissection of the hernia’s sac
1 aberrant left hepatic artery; 2 incison line for the giant hiatal hernia; 3 hernia’s sac
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This simply method allows: a good exposure of the hiatal region; serves as
landmark for the right diaphragmatic pillar and inferior vena cava which is situated
laterally; permits to operate with only one assistant.
Usually the lesser omentum is divided from the pars flacida until the right side
of the esophagus; this large opening of the lesser omentum facilitates the diaphragmatic
pillar’s dissection, the creation of the retroesophageal window and the esophagus
mobilization. Therefore, the hepatic branch of left (anterior) vagus nerve is also divided.
There are a few data in the literature concerning this issue; however, Morton JM et al
[30] found the hepatic branch preserving has “no clear benefit with regard to early
postoperative gallbladder function”.
A recent study also noted “no clinical significance” after the hepatic vagal
denervation, from point of view of hepatic and gallbladder function [31]; however, the
authors reported a reduction in the size of the gallbladder and, consequently,
recommend the cholecystectomy during the same operation to avoid the
choledocolithiasis [32]. Much more, a trunkal vagotomy could be performed to provide
an adequate esophageal length without delayed gastric emptying, dumping syndrome, or
other side effects [33].
An aberrant left hepatic artery is present into the pars condensa (Fig. 11 C, D, E)
in 8% of the cases [34], but some authors consider a higher incidence, of about 25%
[35]. The small vessels may be divided during the opening of lesser omentum with no
clinical significance, but some patients may have temporarily elevated liver enzymes
(Fig. 11 C, D) [34,35]. However the presence of a large artery suggests a complete
replaced hepatic artery, and so, the vessel should be preserved to avoid ischemic
damage of the liver [34,35]. As other authors [15], we always use a tape loop passed
around the esophagus to mobilize the esogastric junction; this maneuver diminishes the
traumatic injuries of the esophagus and the stomach.
From point of view of cruroplasty we carefully pass the first stitch to the point
where the two diaphragmatic crura join in front of the aorta to avoid an aortic injury.
However, if this it is happened, the stitch should be removed, and pressure using a
sponge or even the stomach should be placed over the aorta for at least 10 min [35]. The
stitch tying in the aortic wall could lead further bleeding [35]. Even we don’t use a
dilator, it is recommended in the literature to use a 56-60F dilator to calibrate the
cruroplasty [27,35].
For the patients with giant hiatal hernia the sequence of operations steps are
different [22]; after the division of the lesser omentum, the hiatal dissection starts by
opening the sac (peritoneum) at the anterior edge of the esophageal hiatus [22,35] even
the stomach can’t be caudally retracted (Fig. 11 E, F). Then, the hernia sac is gradually
detached from the mediastinum until the esophagus are identified [22]. The hernia sac is
then detached from the right and the left diaphragmatic pillar and gradually mobilized
from the esophagus wall [22].
In the obese patients the accumulation of fat in the omentum and gastrosplenic
ligament and perihiatally tends to obscure the anatomical landmarks, and the procedure
is more difficult [15].
The use of extracorporeal knots decreasing the operation time and allows a
better control of the knot tying.
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CONCLUSION
Our technique combines the advantages of the Nissen and Toupet procedures
with a lower rate of postoperative morbidity. The patients have a good reflux control
and less of dysphagia. The recognition and exposure of anatomical landmarks are
essentially for a safe reflux surgery and good short and long-term results.
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ANTON SPÂNU
(1935-2010)
Născut la 10 iulie 1935 (de ziua calendaristică Sf.
Antonio) în comuna Baraboi, plasa Râşcani, judeţul Bălţi,
într-o familie numeroasă de 8 copii, părinţii fiind agricultori.
Drumul spre lumină şi carieră a început de la vestita şcoală
din Baraboi.
Aici elevului Anton Spânu, ca şi multor altori elevi,
cum au fost Nicolae Testemiţanu, Petru Testemiţanu, Leonid
Cobâleanschi, Ion Corcimaru, Grigore Botezatu, i-a fost
hărăzit să aibă ca dascăli pe Ioan Spânu, Leonid Colibaba,
Petru Medveţchi, Ion Mahu, oameni de înaltă probitate
intelectuală.
Distinşii profesori au ştiut să-i altoiască dragostea de carte, de pământ, de neam,
să propage adevărul şi frumosul. După absolvirea şcolii cu calificativul „Foarte bine”,
Anton Spânu este admis la Facultatea de medicină generală a Institutului de Stat de
Medicină din Chişinău. În acea vreme i-au fost profesori de stofă veche N.T.
Starostenko, S.M Rubaşov, P.V. Râjov, A.M. Molohov, D.I. Golovin şi alţii veniţi odată
cu transferul la Chişinău în 1945 a Institutului de Stat de Medicină din Sankt
Petersburg, evacuat în Kislovodsk în timpul blocadei. La facultate, Anton Spânu a fost
bursier eminent, ceea ce a mai îndulcit câte ceva din anii amari de privaţiuni materiale
inerente pentru un biet băiat sosit de la ţară. Din anul IV a activat în calitate de asistent
medical în secţia chirurgie a Spitalului Clinic Republican, fapt ce a influenţat tânărul
student, înlesnindu-i ascensiunea viitoare în domeniul chirurgiei. În anul V de studii
devine membru al cercului studenţesc de chirurgie, fiind apoi şi preşedintele acestui
cerc.
După absolvirea facultăţii cu „Diplomă de merit”, Anton Spânu a fost angajat la
spitalul de circumscripţie Pârjota, Râşcani. Acolo a reuşit să fondeze serviciile de
laborator, radiologic, farmaceutic, să contribuie la construirea unui spital modern de
circumscripţie cu serviciu chirurgical şi ginecologic. Prin muncă şi consacrare şi-a făcut
faimă de bun doctor. Adevăratul pionierat în domeniul curativ, didactic şi ştiiţific începe
odată cu admiterea sa prin concurs în aspirantură la Catedra Chirurgie, condusă de
profesorul Nicolae Anestiadi, personalitate marcantă, unul din fondatorii chirurgiei
moderne din republică. Multe a reuşit să înveţe de la chirurgii consacraţi ai clinicii cu
care a colaborat: conferenţiarii C. Ţâbârnă, E. Semeniuc, I. Gonţov, I. Curaţov, şefii de
secţie G. Coşciug, L. Fridman. Recunoscută ca o premieră în literatura de specialitate,
teza de doctor în medicină susţinută în 1964 şi numeroasele publicaţii privind cercetările
complexe volemice, efectuate pentru prima oară la bolnavii cu afecţiuni pulmonare
chirurgicale, a condus la o cunoaştere pragmatică a dereglărilor homeostatice, pe baza
cărora s-au elaborat metode de rezovare practică a echilibrului metabolic şi
hemodinamic în perioada pre, intra şi postoperatorie. În anii ulteriori o activitate aparte
a dlui Sânu a constituit chirurgia maladiei ulceroase prin studierea unor aspecte de
tactică şi conduită operatorie în raport cu terenul biologic al bolnavului.
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Teza de doctor habilitat în medicină susţinută la Centrul Ştiinţific de Chirurgie
din Moscova (1980), intitulată „Dereglările homeostaziei şi metodele de corecţie în
chirurgia maladiei ulceroase”, a cuprins o paletă de cercetări volemice, de circulaţie
sistematică şi micro-circulaţie şi un studiu efectuat la nivel molecular al hipoxiei pe
teren de hipovolemie la pacienţii cu diverse complicaţii ulceroase. O contribuţie aparte
au cercetările ştinţifice ce ţin de etiopatogenia ulcerului hepatogen, care a fost elucidat
în toate aspectele evolutive prin determinarea factorilor primordiali condiţionaţi de
fenomenul de stagnare a microcirculaţiei viscerale şi a factorilor de hipoxie în sistemul
portal. Rodul muncii ştiinţifice se concetrează într-un număr de peste 280 lucrări
ştiinţifice şi comunicări publice în diverse reviste, tratate, culegeri de specialitate din
ţară şi din străinătate, 3 monografii, 1 manual, 5 elaborări metodice şi 35 inovaţii. În
presa periodică din ultimele decenii au apărut numeroase publicaţii dedicate unor
personalităţi de marcă ale învăţământului medical, unor colegi, prieteni, dintişi
absolvenţi ai şcolii din Baraboi. Autorul a prezentat ştiinţa medicală la congrese,
plenare, conferinţe naţionale şi internaţionale din Moscova, Sankt Petersburg, Kazan,
Riga, Taşkent, Kirov, Mensk, Viena, Istanbul, Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara,
Constanţa, Sinaia etc. Având o bună pregătire în domeniul patofiziologiei, putem
semnala că A. Spânu a prelungit cu certitudine cercetările ştiinţifice începute de N.
Anestiadi privind diverse aspecte ce vizează terenul bolnavului în chirurgie. A. Spânu a
pledat pentru o chirurgie fiziologică, executând o serie de manevre ce ţin de operaţii
organo-menajante, de corecţia adecvată a hemostaziei pre, intra şi postoperator.
Activitatea didactică a început-o după susţinerea tezei de doctor în medicină.
Prin concurs a fost promovat asistent. În anii 1965-1967 a activat în secţia didactică în
calitate de prodecan. În 1967 a fost transferat conferenţiar la Catedra Chirurgie a
facultăţii Stomatologie şi Sanitărie.
Pe parcursul a mai multor decenii A. Spânu a îndeplinit funcţia de curator
consultant în diferite raioane ale republicii. Timp de trei decenii a fost consultant titular
pe linia aviaţiei sanitare din republică. Această datorie, această chemare în orişice
instituţie medicală pentru acordarea asistenţei medicale era socotită ca o obligaţie
morală şi profesională. Trecând prin acel labirint al vieţii, Domnia sa a obţinut în lumea
medicală cât de cât un nume.
Conferenţiarul şi apoi profesorul universitar Anton Spânu aproape două decenii
a exercitat funcţia de şef de studii la catedră; timp de 12 ani de preşedinte al comisiei
metodice de profil chirurgical. În 1986, prin concurs, este promovat în funcţia de şef
Catedră Chirurgie a Facultăţii de Pediatrie. În 1991, lui A. Spânu i s-a propus acea
catedră de unde şi-a început pionieratul în chirurgie. Acea schimbare a influenţat
benefic evoluţia de mai departe a procesului de consolidare a colectivului clinic şi de
reformare a învăţământului medical universitar şi postuniversitar. Din 2000 profesorul
A. Spânu îndeplineţte funcţia de director al clincii chirurgie nr. 2, Catedra Chirurgie
„Nicolae Anestiadi”. O reuşită a profesorului A. Spânu în cariera sa didactică şi
ştiinţifică a fost editarea unui manual autohton de chirurgie. Timp de peste 4 decenii a
instruit promoţii de studenţi, remarcându-se prin prelegeri pline de conţinut, cu
exemplificări din bogata experienţă personală.
Ca om al Cetăţii A. Spânu s-a manifestat plenar când a bătut ceasul deşteptării
naţionale. Alături de colegi de la USMF, de la alte universităţi a militat pentru
suveranitate, independenţă, limbă şi alfabet latin. Fiind deputat în primul Parlament
(anii 1990-1994), a votat proclamarea statului independent Republica Moldova,
adoptarea simbolicii naţionale.
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A făcut mult timp parte din Senatul USMF, din Consiliul Ştiinţific universitar,
este preşdinte al comisiei de admitere în rezidenţiat şi al Comisiei de licenţă a
rezidenţilor chirurgi. Profesionalsimul, responsabilitatea, exigenţa, vastele cunoştinţe
teoretice şi practice ale lui A. Spânu au inspirat încredere şi stimă conducerii
universităţii, precum şi instanţelor ierarhic superioare în medicina ţării.
Actulamente este membru al Comisie de atestare a chirurgilor din R. Moldova.
Este onorat cu medalia Socieatăţii de Chirurgie „Toma Ionescu”, i-a fost conferit titlul
de Lucrător Emerit al Învăţământului Public din R. Moldova, Om Emerit al Republicii
Moldova, e decorat cu medalia „Meritul Civic”, este Laureat al Premiului Naţional în
Domeniul Ştiinţei şi Tehnicii. Dl. Anton Spânu este deplin realizat în plan familial: soţia
e medic-hematolog, ca părinte are fericirea să-şi vadă copiii săi medici formaţi, cu o
pregătire temeinică în domeniu.
Fire meditativă, filozofică, mereu preocupat de lectură, de istoria baştinei, şcolii
din sat, aşterne pe hârtie rânduri, articole, pe viitor proiectează editarea unor lucrări cu
caracter istoric.
Romeo Scerbina, Eugen Târcoveanu
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AL XII-LEA SIMPOZION AL SECŢIUNII ROMÂNE A IASGO

În perioada 13-16 aprilie 2011, a avut loc la Bucureşti, la Rin Grand Hotel, cel
de-al XII-lea Simpozion al Secţiunii Române a IASGO, organizat de Academia
Oamenilor de Ştiinţă din România, IASGO, Asociaţia Română de Chirurgie HepatoBilio-Pancreatică şi Transplant Hepatic (ARCHBPTH), Societatea Română de
radioterapie, Asociaţia Română pentru Chirurgie Endoscopică şi Alte Tehnici
Intervenţionale, Societatea Română de Endoscopie Digestivă, Euro-Asian Liver
Transplantation Society (EALTS), Institutul Clinic Fundeni, Fundaţia Dan Setlacec.
În cadrul manifestărilor au fost găzduite şi cel de-al II Congres al EALTS, care
s-a desfăşurat în perioada 14-15 aprilie, şi cel de-al V-lea Simpozion Naţional al
ARCHHBPTH. Pe 15 aprilie s-a serbat şi a VII-a ediţie a Zilei Naţionale a
Transplantului în România.
Manifestările ştiinţifice şi expoziţiile din cadrul acestor evenimente au fost
completate, pre-simpozion, de trei cursuri de educaţie medicală continuă destinate
tinerilor specialişti, în care s-au discutat ultimele noutăţi în domeniu:
Endoscopia intervenţională în afecţiunile tubului digestiv, pancreasului şi căilor
biliare; Curs clinic interdisciplinar în carcinomul hepatocelular; Tehnici chirurgicale
minimal-invazive în patologia colorectală.
Au participat ca invitaţi speciali peste 60 de specialişti de renume din România
şi din alte ţări, din care amintim pe Prof. Dr. Nikolaos Lygidakis, secretar general al
IASGO (Atena, Grecia), Prof. Dr. Domenico Forti (Milano, Italia9, Prof. Dr. Christoph
Broelsch (Essen, Germania), Prof. Dr. Christoph Zielinski (Viena, Austria).
După deschiderea oficială a simpozionului, din Sala Berlin, Prof. Dr. I. Popescu
a susţinut conferinţa „Specialitatea de chirurgie hepato-bilio-pancreatică: Actualităţi şi
perspective”.
Sesiunea de chirurgie hepatică a abordat teme diverse: enucleerea tumorală,
intervenţie de elecţie în hemangioamele hepatice gigante (I. Câmpeanu), chistul hidatic
hepatic între chirurgia clasică şi abordul minim-invaziv (F. Lazăr), variantă de abord
laparoscopic a chistului hidatic de segment VII hepatic, abordul robotic al chistului
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hidatic hepatic (S. Păun), tumori benigne de căi biliare care mimează tumorile Klatskin
(T. Dumitraşcu), tratamentul cu ultrasunete de înaltă intensitate al tumorilor hepatice
maligne (C. Tiu).
Două conferinţe magistrale au încheiat sesiunea: Prevenirea recidivelor
intrahepatice după tratamentul chirurgical radical al metastazelor hepatice de origine
colorectală (N.J. Lygidakis), Momentul rezecţiei hepatice în metastazele hepatice
sincrone de origine colorectală (I. Popescu).
În sesiunea de chirurgie pancreatică au fost dezbătute probleme importante ale
tratamentului patologiei maligne pancreatice: rezecţia vasculară în bloc în carcinomul
pancreatic cu E.F. Yekebas (Hamburg), principiile rezecţiei în carcinomul pancreatic
cefalic – rolul esenţial al mezopancreasului (I. Popescu), tactica şi tehnica chirurgicală –
principala cauză a complicaţiilor duodenopancreatectomiei cefalice (C. Iancu),
principiile rezecţiei în cancerul pancreatic corporeocaudal (S. Barbu),
pancreatojejunostomia – anastomoză cu risc după duodenopancreatectomia cefalică (E.
Brătucu), managementul icterului obstructiv în cancerul pancreatic (M. Beuran),
managementul fistulelor pancreatice postoperatorii (Tr. Pătraşcu), şuntul biliar şi
obstructiv în neoplaziile avansate (I. Lică), conduita în diagnosticul şi tratamentul
cancerului pancreatic corporeocaudal (A.H. Nadin).
În prima secţiune de chirurgie digestivă au fost abordate: aspecte ale terapiei
chirurgicale în cancerul esofagian (C. Turculeţ), stenoze tumorale de esofag superior
depăşite oncologic (D. Sabău), tumorile maligne ale intestinului subţire (E.
Târcoveanu), tumori mucinoase apendiculare sincrone tumorilor borderline ovariene
(M. Anastasiu), GIST gastric gigant (V. Calu), prezent şi perspective în cancerul
rezecabil de rect (Fl. Popa), complicaţiile anastomotice în chirurgia colorectală de
urgenţă (I. Lică), rezultate în chirurgia cancerului de rect (C. Duţă), abordul
laparoscopic versus open în rezecţiile colorectale (V. Binţinţan).
Simpozionul „NOVARTIS în oncologie” a prezentat abordarea multidisciplinară
în gestionarea tumorilor digestive rare, tumori neuroendocrine şi GIST (V. Tomulescu,
V. Ştefănescu, V. Herlea).
Sesiunea multidisciplinară „Abordarea radio-chimioterapică în tumorile
digestive” a dezbătut: impactul anti-EGFR în cancerul metastatic de colon (C. Zielinski,
Viena), concepte chirugicale în cancerul colorectal local avansat şi metastatic (B.
Teleki, Viena), radioterapia selectivă intrahepatică cu Itrium90 în tratamentul
metastazelor hepatice de origine gastrointestinală (I.G. Ron, Tel-Aviv), trastuzumab în
tratamentul cancerului gastric R2 pozitiv (Rodica Anghel), chimioterapia în cancerul
pancreatic (A. Croitoru), radiochimioterapia concomitentă în cancerul colorectal avansat
local (V. Nagy).
Sesiunea ARCE, „Abordarea minim invazivă în chirurgia oncologică” a analizat:
abordarea minim invazivă a tumorilor rectale - robotic versus laparoscopic (I. Popescu),
chirurgia robotică a cancerului gastric local avansat (C. Vasilescu), abordul minim
invaziv în chirurgia hepatică (D. Hrehoreţ), chirurgia endoscopică transanală a tumorilor
rectale (V. Binţinţan), splenopancreatectomia laparoscopică pentru leziuni pancreatice
caudale (C. Copăescu), esofagectomia toracoscopică robotică pentru adenocarcinom
esofagian mediotoracic (V. Tomulescu).
Prima sesiune de transplant a adus în discuţie prelevarea în bloc de ficat şi
pancreas (R. Zamfir), modificări hemodinamice în circulaţia splanhnică după
transplantul hepatic (K. Katzarov, Sofia), transplantul hepatic de la donator viu cu
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hemificat drept (V. Braşoveanu), ischemia şi leziunile de reperfuzie în transplantul
hepatic (E. Odisseeva, Sofia).
A doua sesiune de transplant hepatic a reunit nume celebre ale transplantului
european: C.E. Broelsch (Essen) – Transplantul de ficat in era MELD şi numărul limitat
de donatori; De Carlis (Milano) – Dincolo de criteriile Milano – cum putem selecta mai
bine pacienţii cu HCC în vederea transplantului hepatic; Rampoldi (Milano) –
Diagnosticul şi tratamentul complicaţiilor de la donatorul viu; A. De Gasperi (Milano) –
Infecţii precoce după transplantul de ficat; M. Dayangac (Istanbul) – Noi criterii de
selecţie în transplantul hepatic pentru carcinomul hepatocelular; I. Popescu –
Transplantul de ficat, experienţa românească.
În ultima sesiune de transplant s-au discutat noutăţi în transplantul pediatric (S.
Yilmaz, Turcia), radiologia perioperatorie în transplantul hepatic de la donatorul viu (R.
Killi, Istanbul), donatorii marginali în transplantul hepatic de la donatorul viu (Y. Tokat,
Istanbul), transplantul hepatic domino (I. Popescu), transplantul hepatic în experienţa
Spitalului Militar Central Sofia (N. Vladov, Sofia).
Simpozionul s-a încheiat cu a treia sesiune de oncologie digestivă în care au fost
prezentate: tratamentul multimodal al HCC (I. Popescu), valoarea prognostică a
raportului dintre numărul ganglionilor metastazaţi şi numărul total de ganglioni
examinaţi în cancerul gastric (D. Munteanu), tratamentul chirurgical al metastazelor
pulmonare de origine digestivă (Th. Horvat), rezecţii multiorgan pentru cancerele
pelvine.
Ambianţa plăcută din Rin Grand Hotel, discuţiile academice, participarea
internaţională de valoare şi organizarea perfectă, cu marca I. Popescu au completat
reuşita acestei manifestări.
Eugen Târcoveanu
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