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POSTOPERATIVE ADHESIONS – AN OLD BUT ALWAYS PRESENT PROBLEM (Abstract): 
Postoperative adhesions have important consequences to patients, surgeons, and the health system. After 
laparotomy, almost 95% of patients are shown to have adhesions at subsequent surgery. Adhesions are internal 
„scars” that form after trauma through complex processes, involving injured tissues and the peritoneum. For 
most patients, adhesions formation has little effect. Some patients however, have clinical consequences. 
Intestinal obstruction is the most severe consequence of adhesions. Many patients (30-41%) who require 
abdominal reoperation have adhesions-related intestinal obstruction. For small bowel obstruction, the proportion 
rises to 65-75%. The clinical consequences of adhesions are not confined to the gut; adhesions are in leading 
cause of secondary infertility in women and can cause substantial abdominal and pelvic pain. Surgical 
procedures with a high risk of adhesion-related complications need to be identified and adhesions prevention 
carefully assessed. The lack of epidemiological data on adhesions, combined with an inability effectively to 
prevent adhesion formation has limited the impetus to investigate this disorder. The advent of products offering 
potential adhesion decrease had, however, led to new interest in this subject. 
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Aderenţelor intraperitoneale postoperatorii reprezintă una din cele mai frecvente (67-

95%) complicaţii ale chirurgiei abdominale. Incidenţa acestei patologii a fost clar raportată 
într-un studiu englez exhaustiv [1]. Teoretic, orice intervenţie chirurgicală abdomino-pelvină 
poate fi însoţită de apariţia aderenţelor intraperitoneale [2]. Mecanismul exact al formării 
acestor aderenţe şi mijloacele de prevenire sau, şi mai bine, mijloacele de a le controla, sunt 
încă incomplet elucidate [3]. 

Factorul etiologic determinant al apariţiei aderenţelor intraperitoneale postoperatorii 
îl reprezintă soluţiile de continuitate de la nivelul suprafeţelor tisulare, care apar în urma 
acţiunii bisturiului electric sau clasic, suturilor sau altor gesturi chirurgicale traumatizante. 
După o intervenţie chirurgicală abdominală, soluţiile de continuitate ale peritoneului (parietal 
şi visceral) încep procesul de vindecare [4]. 

În formarea aderenţelor peritoneale, doi factori joacă un rol esenţial: susceptibilitatea 
mare la traumatisme a suprafeţei peritoneale şi rapiditatea (5-8 zile) de reacoperire cu 
mezoteliu a zonelor deperitonizate [4]. 

Biochimic, faza iniţială a reacoperirii cu mezoteliu o reprezintă cascada coagulării 
(soluţia de continuitate de la nivel peritoneal joacă rol de trigger), ceea ce implică eliberarea 
de multipli mesageri chimici. În cascada de evenimente care va urma, rolul esenţial îl vor juca 
celulele mezoteliale, leucocitele şi fibrina. 

După intervenţia chirurgicală, numărul macrofagelor creşte; aceste macrofage 
postoperatorii sunt diferite de cele prezente în mod normal în lichidul peritoneal, rezultând o 
serie de substanţe, precum metaboliţi de ciclooxigenază şi lipooxigenază, plasminogen, factor 
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inhibitor al plasminogenului, colagenază, elastază, interleukină 1 (IL 1), factor de necroză 
tumorală (TNF), leucotriena B4, prostaglandina E2 şi alţi factori . 

Macrofagele intraperitoneale postoperatorii determină apariţia unor noi celule 
mezoteliale pe suprafaţa în curs de cicatrizare, care formează mici insule ce vor prolifera în 
plaje, astfel realizându-se remezotelizarea peritoneală. 

În apariţia aderenţelor peritoneale, un rol important îl joacă organizarea matricei de 
fibrină (fibrinogenul se transformă în fibrină în stare de monomer, care se transformă în 
fibrină solubilă care, în lichidul de irigare intraoperatorie, devine fibrină insolubilă; care 
reacţionează cu fibronectina şi formează matricea de fibrină). În matricea de fibrină se găsesc 
leucocite, eritrocite, trombocite, celule epiteliale şi endoteliale, macrofage şi detritusuri 
celulare şi chirurgicale. Două suprafeţe peritoneale care prezintă soluţii de continuitate, aflate 
faţă în faţă, se vor acoperi cu această matrice de fibrină şi vor adera, atât în timpul intervenţiei 
chirurgicale, cât şi în următoarele 3-5 zile [4]. 

Activitatea fibrinolitică peritoneală este şi ea incriminată în formarea aderenţelor 
peritoneale postoperatorii. Factorul de activare al plasminogenului tisular (tPA), aflat în 
celulele mezoteliale, reprezintă un factor natural important de protecţie împotriva formării 
aderenţelor. El activează transformarea plasminogenului inactiv în plasmină activă care 
împreună cu factorul de plasminogen tip urokinază degradează matricea de fibrină în 
elementele sale componente. Astfel, aderenţele fibroase sunt lizate cu condiţia ca activitatea 
fibrinolitică locală să fie suficientă. Dacă această activitate fibrinolitică este inadecvată, apare 
formarea de ţesut conjuctivo-vascular între cele două suprafeţe peritoneale. Corectarea 
fibrinolizei prin administrarea experimentală intraperitoneală de tPA a demonstrat 
posibilitatea profilaxiei formării de aderenţe fibrinoase atât pe peritoneul parietal, cât şi pe cel 
visceral lezat. La nivelul soluţiilor de continuitate chirurgicale sau inflamatorii ale 
peritoneului, creşteri ale PAI 1 şi PAI 2 previn stimularea plasminei şi activarea 
descompunerii matricei fibroase de către tPA şi urokinază. În cursul intervenţiei chirurgicale 
capacitatea fibrinolitică intraperitoneală scade. Circulaţia sanguină inadecvată şi oxigenarea 
tisulară insuficientă, prezente constant în timpul unei intervenţii chirurgicale, inhibă 
fibrinoliza şi scad activitatea fibrinolitică, permiţând astfel persistenţa structurilor 
fibroproliferative, ceea ce va determina formarea aderenţelor fibrovasculare [4]. 

Alţi factori traumatici: ischemia, tensiunea unei suturi, care prinde şi peritoneul; 
utilizarea depărtătoarelor prin efectul lor mecanic de întindere, tensiune, zdrobire; manevrarea 
excesivă a peritoneului; prezenţa corpilor străini (talc sau alte pudre din mănuşi, fragmente 
minuscule din hârtia ce înveleşte diferite fire de sutură care sunt desfăcute în plagă, tuburi de 
dren, scame din comprese şi alte materiale textile, diferite componente ale conţinutului 
intestinal), sângele prezent intraperitoneal; uscarea seroaselor (încălzirea dată de lămpi) pot 
inhiba fibrinoliza şi pot conduce la formarea aderenţelor peritoneale postoperatorii. Infecţia 
reprezintă un factor deosebit de important în apariţia aderenţelor postoperatorii (peritonite, 
antisepsie insuficientă, prezenţa conţinutului intestinal hiperseptic în plagă). 

În faza finală, aderenţele suferă un proces de “maturare”, transformându-se în benzi 
fibroase conţinând fibre de colagen, elastină, vase sanguine, delimitate de mezoteliu. 

În concluzie, la nivel molecular, formarea aderenţelor reprezintă o interacţiune 
complexă între citokine , factorii de creştere, diverse componente secretate de trombocite, 
macrofage şi alte celule, fenomen prezent în aria soluţiei de continuitate de la nivelul 
peritoneului. Cercetarea fenomenelor care contribuie la formarea aderenţelor intraperitoneale 
oferă un subiect generos care ar putea să-şi găsească utilitatea practică în profilaxia şi 
tratamentul aderenţelor intraperitoneale postoperatorii. 

De fapt, doi actori intervin în formarea aderenţelor postoperatorii: organismul 
bolnavului operat cu reactivitatea sa particulară şi circumstanţele ce au determinat agresiunea 
chirurgicală şi chirurgul cu modul său de a opera. Alţi factori au un rol favorizant: numărul şi 
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tipul intervenţiilor anterioare, complicaţiile postoperatorii, existenţa de bride prealabile şi a 
bolilor inflamatorii netratate [5].  

Comunitatea chirurgicală nu a reuşit să cuantifice strategii de prevenţie. Numeroasele 
abordări ale problemei, cel mai adesea originale, au avut acelaşi destin: o idee, uneori un 
experiment pe animale, o aplicaţie clinică, o lucrare publicată şi, pentru a încheia, un abandon 
în ciuda unui studiu structurat [5]. 

În absenţa unor complicaţii, diagnosticul de precizie al prezenţei aderenţelor 
postoperatorii este dificil, ca şi aprecierea eficacităţii unui tratament. Clasificările 
morfologice ale aderenţelor postoperatorii au fost de mult timp validate. Anumite examene 
paraclinice radiologice (ecografia) au fost aplicate de mult timp [6], dar, în pofida notorietăţii 
lor recâştigate în ultimii ani [7], rămân dependente de intervenţia chirurgicală, singura care 
poate oferi date complete. Este posibil ca progresele IRM constatate în timpul evaluării 
ocluziilor mecanice, să constituie o pistă interesantă în detectarea şi cuantificarea aderenţelor 
postoperatorii intraabdominale [8]. 

Uneori, în cursul experimentelor care au importanţă deşi ele se adresează în principal 
animalelor [5], mijloacele aprecierii eficacităţii unei strategii cu privire la aderenţelor 
postoperatorii intraabdominale sunt limitate la om la reintervenţii circumstanţiale; 
laparotomiile exploratorii sunt etic nerecomandate, iar explorarea laparoscopică nu este 
posibilă decât dacă este justificată de evoluţia unei patologii particulare, ceea ce limitează 
considerabil câmpul de utilizare, dar explică impactul produselor antiaderenţiale în 
ginecologie [9]. 

Profilaxia aderenţelor postoperatorii este justificată de mai multe motive: 
1. Primul motiv îl reprezintă caracterul lor posibil algic; s-a demonstrat că aderenţele 

postoperatorii sunt inervate, deci pot provoca durere [10]. Încă nu s-a demonstrat că 
secţiunea lor poate suprima durerea postoperatorie cronică. 

2. Al doilea motiv este legat de practica ginecologică în care diminuarea numărului de 
bride şi aderenţe pelvine reprezintă un factor important în strategia infertilităţii [5]. 

3. Al treilea motiv, probabil cel mai important chirurgical, este că bridele şi aderenţelor 
postoperatorii constituie prima cauză de ocluzie intestinală [11].  

4. Al patrulea motiv este legat de probleme medicolegale şi economice pentru practica 
chirurgicală (mărirea timpului de ocupare a sălilor de operaţie) [12]. 
Există astăzi proceduri credibile de management al aderenţelor postoperatorii 

intraabdominale. Lăsând la o parte constatarea de bun simţ a necesităţii unei chirurgii puţin 
traumatice [5] (chirurgia laparoscopică pare să facă dovada superiorităţii sale în unele 
domenii), nu există produse sau dispozitive recunoscute general ca eficace [5]. La ora actuală, 
numai produsele sau dispozitivele aplicate local sunt utilizate. Mecanismele lor de acţiune se 
referă în mod esenţial la hidroflotaţie sau la fenomenul de barieră [13-17]. Un caz particular îl 
reprezintă cura eventraţiilor cu utilizarea plăcilor compozite montate intraperitoneal. Fiecare 
promotor în categoria sa se angajează să aducă probe ştiinţifice ale posibilităţilor lor de 
utilizare şi a eficacităţii lor în practica curentă, graţie marilor studii de inocuitate şi/sau altor 
lucrări imaginate dovedind diminuarea numărului aderenţelor peritoneale postoperatorii [13-
17]. Se poate spera, de asemenea, că anumite produse sau dispozitive vor face rapid dovada 
clinică a eficacităţii lor în prevenirea ocluziilor mecanice postoperatorii determinate de 
aderenţe (Spray gel). 

Deschis de mult timp, acest capitol al controlului aderenţelor postoperatorii 
intraabdominale se situează la momentul în care proba clinică a eficacităţii produselor şi 
modalităţilor de profilaxie ar fi probabil aproape, în condiţiile în care fiziopatologia este 
clarificată şi indicaţiile trebuie documentate de studii clinice care astăzi par realizabile. 

 
Bibliografie 



Editorial Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 248

1. Ellis H., Moran BJ., Thompson JN, Parker MC, Wilson MS, Menzies D. et al. Adhesions related 
hospital readmission after abdominal and pelvic surgery: retrospective cohort study, Lancet 1999; 353: 
1476-1480. 

2. Becker JM, Stucchii AF. Intraabdominal adhesions prevention: are we getting any closer? Ann Surg 
2004; 240: 202-204. 

3. Fevang BT, Fevang J, Lie SA, Soreide O, Svanes K, Viste A. Long-term prognosis after operation for 
adhesive small bowel obstruction, Ann Surg 2004; 240: 193-201. 

4. Avasâlcei Diana Magdalena. Intervenţiile laparoscopice pe abdomenul operat. Teză de doctorat, UMF 
Iaşi, 2005. 

5. Duron JJ. Bride set adherences intraperitoneales postoperatoires. Realites actuelles et futures. Annales 
de chirurgie, 2004; 129: 487-88. 

6. Suri S, Gupta S, Sudhakar PJ, Venkataramu NK, Sood B. Comparative evaluation of plain films, 
ultrasound and CT diagnosis of intestinal obstruction. Acta Radiol 1999; 40: 422-423. 

7. Arnaud JP, Hennekinne–Mucci S, Pessaux P, Tuech P, Aube C. Ultrasound detection of visceral 
adhesions after intraperitoneal vent hernia treatement: a comparative study of protected versus 
unprotected meshes. Hernia 2003; 7: 85-88. 

8. Papanikolaou N, Prassopoulos P, Grammatikakis I, Maris T. Technical callenges and clinical 
applications of magnetic resonances enteroclysis. Top Magn Reson Imaging 2002; 11: 408-410. 

9. Dizerega GS, Verco SJ, Young P, Kettel M, Kobak W, Martin L. A randomized, controlled pilot study 
of the safety and efficacy icodextrin solution in the reduction of adhesion following laparoscopic 
gynaecological surgery. Hum Reprod 2002; 17: 1031-1038. 

10. Sulaiman H, Gabella G, Davis MC, Mutsaer SE, Boulos P, Laurent G et al. Presence and distribution of 
sensory nerve fibers in human peritoneal adhesions. Ann Surg 2001; 234: 256-261. 

11. Duron JJ. Occlusion intestinale postoperatoire: oclusion postoperatoire mecanique par brides en 
adherences. J Chir 2004: 325-334. 

12. Ellis H. Medico-legal consequences of postoperative intraabdominal adhesions. J R Soc Med 2001; 94: 
331-332. 

13. Ferland R, Mulani D, Campbell PK. Evaluation of a sprayable ethylene glicol adhesions barrier in a 
porcine efficacy model. J Reprod 2001; 16: 2718-2723. 

14. Pellicano M, BramanteS, Cirillo D, Palomba S, Bifulco G et al. Effectiveness of autocrosslinked 
hyaluronic acid gel at laparoscopic myoectomy in infertile patients: a prospective, randomised, 
controlled study. Fertil Steril 2003; 80: 441-444. 

15. Watson A, Vandekerckhove P, Lilford R. Liquid and fluid agent preventing adhesions after surgery for 
subfertility. Cochrane Dig Syst Rev, 2000; CD001298. 

16. Gago LA, Saed GM, Chauhan S, Elhammady EF, Diamond MP. Seprafilm (modified hyaluronic acid 
and carboxymethylcellulose) acts as a physical barrier. Fertil Steril 2003; 80: 612-616. 

17. Beck DE, Cohen Z, Fleshman JW, Kaufman HS, Wolf BG. A prospective, randomised, multicenter, 
controlled study of the safety of Seprafilm adhesion barrier in abdominopelvic surgery of the intestine. 
Dis Colon Rectum 2003; 46: 1310-1319. 



Articole de sinteza Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 249

L’INSTALLATION ET LA MESURE DE LA QUALITE DANS LA 
PRATIQUE ET L’APPRENTISSAGE DE LA CHIRURGIE 

P. Mendes da Costa 
Service de Chirurgie Digestive, Coelioscopique et Thoracique, 
C.H.U. Brugmann, l'Université Libre de Bruxelles, Belgique 

 
THE DEBUT AND THE MEASURE OF QUALITY IN PRACTICE AND ACHIVEMENT OF SURGERY 
(Abstract): The aim of this paper is to evaluate the appropriate measure of quality of the surgical training and 
practice. Actually the quality of the surgical practice it is based on the „surgical folder” which contents: the 
indication of the surgical intervention, results of the preoperative evaluation tests, descriptions of the operation, 
anesthesia and pathological exam and the summary of the hospital stay. Therefore, the quality of the surgical 
practice is evaluated by postoperative rates of mortality, morbidity, the lasting of hospital stay and the rates of 
re-operations and re-admissions. The adjuvant treatment, the postoperative infection and the use of antibiotics 
are also others criterions to evaluate the surgical practice. The evaluation of the surgical training and 
achievement is more difficult. The volume („the more you do, the better you are”) is one of the most important 
criterion for the evaluation of the surgeons, especially for cardio.vascular and oncologic surgery. The guidelines 
for diagnosis and practice, the standardization of surgical techniques, the developement of the virtual reality 
simulation are usefull for the surgical learning and training. In Belgium the quality of the continuing medical 
education is guaranted by a peer-review system (accreditation). Conclusion: It is particularly important for 
surgeons to make a continuing self-evaluation and to participate to the continuing medical education. 
 
KEY WORDS: TRAINING IN SURGERY, QUALITY OF THE SURGICAL PRACTICE 
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INTRODUCTION 
Le but de ce travail est de faire le point d’une part sur l’état actuel de l’évaluation de la 

pratique chirurgicale et d’autre part sur la mesure de la qualité de l’apprentissage en chirurgie. 
 

EVALUATION DE LA PRATIQUE CHIRURGICALE 
Actuellement, la mesure de la qualité de la pratique chirurgicale est basée sur le 

contenu du dossier chirurgical qui doit comporter au moins les rubriques suivantes: 
l’indication opératoire, les résultats des examens préopératoires, le protocole opératoire, le 
protocole d’anesthésie, le protocole anatomo-pathologique et le résumé d’hospitalisation. Le 
dossier renseigne en outre les résultats du suivi postopératoire à court, moyen et long termes 
en particulier pour les pathologies chroniques ou fonctionnelles (pathologie oncologique, 
pariétale, liées à l’obésité, du reflux gastro-oesophagien etc.). 

La qualité de la pratique chirurgicale est évaluée par le taux de mortalité intra 
hospitalière (et non à 30 jours vu les progrès réalisés par la réanimation), par les taux de 
morbidité globale, locale et générale, par la durée moyenne de séjour, par les taux de 
réintervention et de réadmission. 

De plus, le pourcentage d’autopsie de décès chirurgicaux (taux souhaitable ≥ à 50 %) 
est un bon indicateur de la pratique chirurgicale. 

Dans le cadre de la morbidité locale et générale, le contrôle des infections 
postopératoires est fonction du respect des règles d’administration de l’antibioprophylaxie, de 

                                                 
* received date: 20.06.2006 
accepted date: 27.06.2006 



Articole de sinteza Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 250

l’adaptation de l’antibiothérapie (création dans beaucoup d’hôpitaux de groupe de gestion de 
l’antibiothérapie) et du contrôle des infections nosocomiales. Le respect strict de 
l’administration des antibiotiques permet de diminuer significativement le pourcentage 
d’infections générales (pulmonaire, urinaire etc.) et locales (abcès de paroi, péritonite 
récidivante etc.). 

La conjonction du contrôle des infections, des progrès de l’anesthésiologie et de la 
qualité de prise en charge dans les unités de soins intensifs a permis de diminuer de manière 
très importante au cours des cinquante dernières années le taux de co-morbi-mortalité 
postopératoire en ce compris chez les patients très âgés [1]. 

L’introduction des techniques chirurgicales mini invasives et l’augmentation de la 
pratique chirurgicale ambulatoire ont pour conséquence d’une part une diminution 
significative des séjours hospitaliers et d’autre part la nécessité d’une collaboration à domicile 
avec le médecins généralistes. 

Le développement de la chirurgie oncologique débouche sur la création d’équipes 
multidisciplinaires regroupant chirurgien, oncologue médical, radiothérapeute et médecin 
généraliste. 

Un numéro spécial de EJSO (European Journal of Surgical Oncology) [2] est consacré 
en 2005 aux conditions requises pour assurer aux patients des soins de qualité en chirurgie 
oncologique, en particulier en ce qui concerne le cancer du sein, de l’œsophage, du côlon, du 
rectum et de la prostate. 

Les auteurs insistent sur le fait que l’évaluation de la qualité sera fonction d’une mise 
au point préopératoire correcte, d’une technique chirurgicale adéquate (le premier geste 
chirurgical devant être tout à fait adéquat sur le plan carcinologique car il détermine à long 
terme le pronostic de la maladie en particulier sur le plan local), de la qualité de l’examen 
anatomo-pathologique des pièces opératoires et de l’adjonction au bon moment (en pré- ou en 
postopératoire) des traitements adjuvants (chimiothérapie, radiothérapie, radio-
chimiothérapie). 

Les différents auteurs insistent sur la nécessité de la standartification des procédures 
chirurgicales (qui conditionnent leur reproductibilité), de réaliser des essais cliniques 
permettant d’évaluer le contrôle local de la maladie et la survie des patients et de déterminer 
la séquence des traitements multimodaux.  

Les auteurs soulignent la nécessité d’une formation chirurgicale oncologique et 
l’adaptation nécessaire aux techniques chirurgicales mini invasives en tenant compte des 
apports des vidéos conférences, de la réalité virtuelle et de la simulation „computer assisted”. 

Dans le cancer de l’œsophage les auteurs relèvent le facteur „volume” des centres 
spécialités qui augmente la qualité des résultats chirurgicaux, pour le cancer du rectum ils 
insistent sur la nécessité de l’excision totale du méso rectum (avec la possibilité immédiate 
pour l’anatomo-pathologiste de déterminer par la technique à l’encre de chine si la totalité du 
méso rectum a bien été excisée), pour le cancer du côlon ils envisagent pour le futur 
l’importance du ganglion sentinelle et de la recherche de micro métastases et enfin pour les 
tumeurs hépatiques ils soulignent l’apport des traitements chirurgicaux utilisant la 
radiofréquence. 

Les auteurs attirent l’attention des lecteurs sur la nécessité d’un enregistrement 
prospectif des données et sur l’importance des études muticentriques. 

Au cours de cette même année 2005, le World Journal of Surgery a consacré une 
partie de son volume 29 no. 10 [3] à la question de la qualité chirurgicale. Les auteurs 
étudient particulièrement les indicateurs de qualité en chirurgie oncologique, cardio-
vasculaire, colo-rectale, traumatologique et mini invasive. 

Les auteurs relèvent les facteurs de coût, de volume opératoire, de l’environnement 
chirurgical et des résultats fonctionnels. Ils insistent sur la nécessité de standardiser les plans 



Articole de sinteza Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 251

thérapeutiques et sur l’importance de la création de projet pour améliorer les résultats 
chirurgicaux (NSQIP - National Surgical Quality Improvement Project). 

Les auteurs détaillent particulièrement l’effet „volume opératoire” („The more you do, 
the better you are”) en chirurgie cardiaque et oncologique. Ils insistent sur le fait que l’effet 
volume pris isolément n’est pas nécessairement discriminant; pour les auteurs d’autres 
facteurs interviennent tels que l’expérience et le niveau de spécialisation du chirurgien (en 
particulier pour les interventions complexes). Les auteurs remarquent que le manque de 
volume peut être compensé par la spécialisation et une formation complémentaire. 

Si l’effet volume (et encore faudrait-il déterminer quel volume ?) peut se concevoir 
pour des interventions de première intention, il s’applique plus difficilement pour des 
interventions moins fréquentes telles que les réinterventions (programmées ou urgentes) et les 
interventions en urgence où malgré le petit nombre de cas parfois, les résultats chirurgicaux 
peuvent être très bons [4]. 

Les essais prospectifs randomisés sont le niveau de preuve I (EBM - Evidence-Based 
Medicine). 

Il faut cependant souligner que les résultats de ces essais prospectifs ne sont 
applicables qu’aux malades inclus dans l’essai et que les recommandations pour les malades 
exclus de l’étude n’apparaissent pas dans les „guidelines” (qui en général se basent sur les 
résultats des études randomisées). A ce sujet il convient de remarquer que depuis la première 
cholécystectomie par voie laparoscopique réalisée en 1987 aucun essai prospectif randomisé 
comparant la laparoscopie à la laparotomie n’a été réalisé ce qui n’empêche pas qu’en 2006, 
soit 19 ans plus tard, la cholécystectomie par voie laparoscopique est considérée comme le 
Gold Standard. 

Les méta-analyses d’études non randomisées (preuve de niveau II) contribuent elles à 
répondre à des questions d’attitude chirurgicale là où les essais prospectifs n’existent pas. 

Finalement en terme d’évaluation de la qualité chirurgicale, il convient d’une part de 
se baser sur les données hospitalières annuelles dont tous les chirurgiens devraient être 
régulièrement tenus au courant et d’autre part d’auto-évaluer sa propre activité chirurgicale en 
confrontant ses résultats à ceux de la littérature par des communications et des publications. 
Remarquons pour ce dernier point qu’il convient également de communiquer et (ou) de 
publier les échecs ou les complications chirurgicales de notre pratique journalière. 

Si les chirurgiens ne font pas eux-mêmes leur auto-évaluation, des revues non 
chirurgicales [5] se chargeront de plus en plus de mettre au „banc d’essai” les services 
chirurgicaux avec comme principale remarque que les critères utilisés par ces périodiques ne 
sont pas tous des critères scientifiques. 
 

MESURE DE LA QUALITE DE L’APPRENTISSAGE DE LA CHIRURGIE 
Très peu de données existent dans la littérature en ce qui concerne la comparaison des 

résultats chirurgicaux dans les hôpitaux de formation par rapport aux autres hôpitaux [6]. 
Il existe également peu de données dans la littérature concernant les modes 

d’évaluation des candidats spécialistes en chirurgie. 
En Belgique, la commission ministérielle d’agrément en chirurgie a la responsabilité 

de soumettre à la signature du ministre (qui à la santé publique dans ses attributions) la 
reconnaissance d’un candidat spécialiste qui a terminé sa formation. La reconnaissance 
comme chirurgien par le ministre correspond à la délivrance d’un certificat d’autonomie 
chirurgicale [7]. 

Au vu de l’importance de cette décision, la Commission d’Agrément en Chirurgie a 
établi des critères de reconnaissance comme chirurgien. Ces critères qui garantissent le 
contrôle de la formation chirurgicale, sont: remplir les conditions d’un catalogue 
d’interventions chirurgicales (tant au niveau quantitatif que qualitatif), réussir le contrôle des 
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connaissances qui sont organisées en fin de 2-ème année (formation de base) et en fin de 6-
ème année (formation supérieure), témoigner d’une activité scientifique suffisante (au 
minimum soit une communication à une séance scientifique avec comité de sélection, soit une 
publication dans une revue avec comité de lecture) et être en possession d’un certificat 
d’autonomie chirurgicale du maître de stage coordinateur qui a eu en charge la formation 
supérieure du candidat [8-10]. 

La quantification (qui s’est basée d’abord sur une étude rétrospective puis sur une 
étude prospective) de la formation chirurgicale a évolué au cours du temps et s’est adaptée 
progressivement à la spécialisation chirurgicale et à l’évolution des pratiques chirurgicales 
notamment en chirurgie mini invasive [11,12]. 

Dans l’avenir, les objectifs pour la formation chirurgicale seront: le contrôle des 
services de formation, la quantification de la pratique chirurgicale, l’adaptation en temps réel 
de la formation chirurgicale aux progrès de la chirurgie et l’harmonisation de la formation 
chirurgicale en Europe. 

Outre ces objectifs, la pratique chirurgicale future sera conditionnée par 
l’augmentation des différentes pathologies chirurgicales (en particulier due au vieillissement 
de la population), par le développement de la chirurgie mini invasive et peut-être 
endoscopique, par le développement de nouvelles technologies (robotisation, organes 
artificiels) et par le développement de la cryo- et brachy-chirurgie, de la photothérapie et de la 
chirurgie in utéro. 

 
CONCLUSION 
L’installation et la mesure de la qualité dans la pratique et l’apprentissage de la 

chirurgie sont un exercice journalier et un travail jamais terminé.  
La qualité des soins chirurgicaux est fonction de la capacité des chirurgiens de s’auto-

évaluer, de se remettre en question et de s’adapter aux progrès de leur discipline ainsi qu’à 
ceux des autres disciplines médicales. 
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INTRODUCERE 
Aproximativ 5-10% din totalul pacienţilor cu cancer colo-rectal fac parte din familii 

cu cancer colo-rectal nonpolipozic ereditar (HNPCC). În anumite familii cu risc crescut 
pentru cancer colo-rectal malignitatea nu este asociată cu un număr excesiv de polipi colonici, 
de aceea termenul de “non-polipozic” se referă la prezenţa unui număr mic de polipi (mai mic 
de 100), frecvent solitari şi cu aspect macroscopic plat; transformarea malignă a acestora este 
mai rapidă decât cea a polipilor colo-rectali diagnosticaţi în populaţia generală. 

Sindromul Lynch I cuprinde doar pacienţii cu risc crescut de dezvoltare a cancerului 
colo-rectal, iar sindromul Lynch II pe aceia care asociază şi un risc crescut de apariţie a unor 
cancere extracolonice (ovar, endometru). Varietăţi genetice ale HNPCC sunt sindromul Muir-
Torre (manifestarea extracolonică fiind cancerul cutanat) şi sindromul Turcot II (asocierea 
oligopolipozei cu glioblastoame). 

Cancerul colo-rectal ereditar non-polipozic a fost descris prima dată în 1913 şi ulterior 
în 1966 de Lynch [1]. Sub numele de „sindromul cancerului familial” HNPCC se 
caracterizează prin apariţia precoce a cancerului colo-rectal şi a unor cancere extracolonice 
(ex. cancer de endometru, ovar, stomac, tract urinar, renal, biliar sau al vezicii biliare, sistem 
nervos central, intestin subţire) la mai mulţi dintre membrii unei familii. Ceea ce este sugestiv 
pentru diagnosticul de HNPCC este apariţia unor cancere colonice sincrone sau metacrone în 
special la nivelul colonului drept la mai mulţi indivizi făcând parte din aceeaşi familie. La 
aproximativ 45% din membrii afectaţi ai unei familii cancerele colo-rectale multiple sincrone 
sau/şi metacrone vor apare la mai puţin de 10 ani de la rezecţia tumorii iniţiale. În ciuda 
denumirii, aceste cancere colo-rectale nu se dezvoltă ca leziuni de novo ci apar la nivelul unor 
adenoame care par a avea o rată de transformare malignă extrem de accelerată [2]. 
Adenoamele descoperite la pacienţii cu HNPCC sunt frecvent diagnosticate într-un stadiu 
histologic avansat şi prezintă arii întinse de displazie severă. Criteriile de diagnostic clinic 
care definesc HNPCC s-au modificat treptat din 1990 când erau reprezentate de criteriile 
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Amsterdam. Acestea au fost create încercând să se stabilească un set de elemente clinice 
consistente care să definească HNPCC. Din momentul descoperirii etiologiei genetice a 
majorităţii tipurilor de HNPCC a fost acceptat faptul că prin aplicare în procesul de 
diagnosticare doar a criteriilor Amsterdam o parte dintre familiile care sunt purtătoare ale 
mutaţiilor linilor germinative de la nivelul MLH1 şi MSH2 ar putea fi excluse [3]. Consecinţa 
acestor concluzii în 1996 au fost elaborate criteriile Bethesda. Acestea au o sensibilitate 
crescută în comparaţie cu criteriile Amsterdam şi pot fi utilizate pentru identificarea 
pacienţilor care ar trebui să intre într-un program de screening genetic pantru HNPCC, 
specificitatea fiind însă mult mai scăzută. Un al treilea set de criterii a fost elaborat în 1999 -
Amsterdam II- pentru a modifica stricteţea criteriilor Amsterdam şi a optimiza specificitatea 
scăzută a criteriilor Bethesda [3, 4].  

 
CRITERIILE CLINICE DE DIAGNOSTIC PENTRU HNPCC 
 
I. Criteriile Amsterdam (diagnosticul este pozitiv când sunt îndeplinite toate criteriile) 

1. Un membru al familiei diagnosticat cu cancer colo-rectal înaintea împlinirii vârstei de 
50 de ani; 

2. Existenţa două generaţii consecutive afectate; 
3. Trei rude afectate, una dintre ele fiind rudă de gradul I cu celelalte două; 
4. FAP trebuie să fie exclus; 
5. Diagnosticul de cancer colo-rectal trebuie stabilit anatomo-patologic. 

 
II. Criteriile Amsterdam II (diagnosticul este pozitiv când sunt îndeplinite toate 

criteriile) 
1. Existenţa a cel puţin trei rude cu un cancer HNPCC asociat (cancer colo-rectal sau un 

cancer de endometru, intestin subţire, ureter sau pelvis renal); 
2. Unul dintre membrii familiei diagnosticat cu cancer colo-rectal trebuie să fie rudă de 

gradul I cu ceilalţi doi; 
3. Cel puţin două generaţii succesive trebuie să fie afectate; 
4. Cel puţin unul dintre membrii diagnosticaţi ai unei familii trebuie să aibă sub 50 de 

ani; 
6. FAP ar trebui să fie exclus în cazurile cu cancer colo-rectal; 
7. Diagnosticul de cancer colo-rectal trebuie stabilit anatomo-patologic . 

 
III. Bethesda guidelines (oricare dintre criteriile de mai jos este suficient pentru 

diagnostic) 
1. Membru al unei familii în care s-au diagnosticat neoplazii şi îndeplineşte criteriile 

Amsterdam; 
2. Persoane cu două rude afectate de neoplazii care pot însoţi HNPCC, inclusiv cancere 

colo-rectale sincrone şi metacrone sau cancere extracolonice asociate (cancer 
endometrial, ovarian, gastric, hepato-biliar, de intestin subţire, carcinom celular 
tranziţional al pelvisului renal sau ureter); 

3. Persoane cu cancer colo-rectal cu rude de gradul I cu cancer colo-rectal şi/sau cancer 
extracolonic ce însoţeşte HNPCC şi sau adenoame colo-rectale; unul dintre cancere 
diagnosticat la o vârstă mai mică de 45 de ani, iar adenoamele diagnosticate la o vârstă 
mai mică de 40 de ani; 

4. Persoane cu cancer colo-rectal sau endometrial diagnosticat la o vârstă mai mică de 45 
ani; 

5. Persoane cu cancer colo-rectal la nivelul colonului drept de tip nediferenţiat 
(solid/cribriform) cu vârstă mai mică de 45 de ani. (Notă: solid/cribriform defineşte un 
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carcinom nediferenţiat sau slab diferenţiat alcătuit din teci solide neregulate de celule 
eozinofile ce conţin spaţii mici de tip glandular); 

6. Indivizi cu cancer colo-rectal cu celule în inel cu pecete diagnosticat la vârstă mai 
mică de 45 de ani; 

8. Indivizi cu adenoame colo-rectale diagnosticate la vârste mai mici de 40 de ani [5]. 
 
În consecinţă, actualmente se utilizează 3 tipuri de criterii clinice pentru diagnosticul 

HNPCC toate fiind create în tentativa de a creşte acurateţea diagnosticului clinic în vedere 
identificării indivizilor cu o probabilitate crescută de a prezenta gene MMR (mismatch 
repair). Când posibilitatea de a exista mutaţii în liniile germinative MLH1, MLH2 este 
cuantificată criteriile Amsterdam sunt cele mai stricte urmate de celelalte două tipuri de 
criterii. Dacă criteriile Amsterdam sunt îndeplinite există posibilitatea de 25%-85% să se 
descopere mutaţii ale liniilor germinative MSH2 sau MLH1. Totuşi dacă HNPCC este 
suspectat dar criteriile Amsterdam nu sunt îndeplinite doar 16%-30% dintre familiile 
suspectate vor prezenta mutaţii detectabile ale liniilor germinative MMR. Elaborarea a 3 
seturi diferite de criterii clinice pentru stabilirea diagnosticului de HNPCC a condus la 
efectuarea unor studii care să stabilească care set de criterii este optim în identificarea 
pacienţilor care vor recurge ulterior la teste genetice care să descrie existenţa mutaţiilor 
liniilor germinative caracteristice în HNPCC. Anumiţi experţi recomandă pentru testare 
genetică persoanele care îndeplinesc primele 3 criterii Bethesda, în timp ce alţii recomandă 
întâi testarea ţesutului tumoral pentru detectarea MSI (instabilitate microsatelită) [6] .  

 
INSTABILITATEA MICROSATELITĂ 
 
Neoplaziile şi majoritatea adenoamelor care se descriu în cadrul HNPCC prezintă o 

modificare moleculară care poartă numele de instabilitate microsatelită. MSI se recunoaşte 
prin frecvenţa apariţiei mutaţiilor de inserţie şi deleţie în repetările microsatelite, care sunt un 
număr variabil de secvenţe repetitive de mononucleotide, dinucleotide şi trinucleotide care se 
găsesc la nivelul genomului uman. Recunoaşterea MSI la nivelul tumorilor care se dezvoltă în 
familiile HNPCC nu duc numai la descoperirea genelor care care cauzează HNPCC dar 
conduc şi la identificarea familiilor suspectate de HNPCC care pot fi purtătoare ale mutaţiilor 
liniilor germinative din MLH1 sau MSH2. MSI se identifică clinic, utilizându-se teste de 
laborator care au ca bază ADN extras din ţesut proaspăt sau inclus la parafină provenind din 
tumori ale indivizilor suspectaţi a avea HNPCC. Identificarea MSI în diagnosticarea HNPCC 
a dus la adoptarea unei strategii de diagnostic genetic care utilizează: 

- teste care se bazează pe analizarea de probe sangvine pentru detecţia mutaţiilor liniilor 
germinative; 

- teste care se efectuează pe material tumoral recoltat prin care se urmăreşte detectarea 
pierderii funcţiei de producţie a genei la nivel tumorilor indivizilor afectaţi. 
Determinarea MSI tumorale poate fi utilizată pentru diagnosticul diferenţial dintre 

FAP (polipoza adenomatoasă familială) şi HNPCC în situaţiile în care elementele clinice de 
diagnostic sunt ambigui [7]. 

 
TESTAREA GENETICĂ PENTRU DIAGNOSTICAREA HNPCC 
 
Mutaţia genelor de reparare (MMR)  
Testarea genetică în familiile HNPCC se utilizează de rutină deoarece poate susţine 

diagnosticul de HNPCC într-o familie suspectă, important fiind faptul că se poate utiliza în 
testarea membrilor asimptomatici a unei familii cunoscută ca fiind purtătoarea mutaţiei liniei 
germinative. 
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Evaluarea riscului genetic - în vederea diagnosticului de HNPCC debutează cu:  
- evidenţierea antecedentelor familiale de neoplazie colonică, 
- determinarea existenţei altor cancere care pot fi întâlnite în HNPCC,  
- descoperirea unui istoric familial tipic, cu cancere sincrone şi metacrone 
- stabilirea vârstei instalării acestor cancere [8]. 

Istoricul medical familial poate fi utilizat pentru a orienta testarea genetică, 
posibilitatea determinării unei mutaţii a liniei germinative a unei gene implicate în HNPCC 
depinzând în principal de istoricul familial şi vârsta la care s-a instalat neoplazia. Actualmente 
se apreciază că multe cazuri de HNPCC se datorează inactivării procesului mutaţiilor MMR 
datorită defectelor unor gene ale liniilor germinative ale genelor care codează componentele 
cheie ale complexelor de reparare MMR. Sistemul MMR al ADN-ului este alcătuit dintr-un 
complex de proteine care recunoaşte şi repară perechile de baze MM care apar în timpul 
replicării ADN-ului. Cel puţin 8 gene, incluzând 7 care codează proteinele implicate în 
sistemul MMR, au fost implicate cauzal HNPCC-ul familial cât şi în HNPCC-ul familial 
atipic. Aceste gene sunt în ordine crescătoare a frecvenţei apariţiei: EXO1, TGFBR2, PMS2 
(la nivelul cromozomului 7q 11), PMS1 (la nivelul cromozomului 2q 31), MLH3, MSH6, 
MSH2 (la nivelul cromozomului 2p16), MLH1 (la nivelul cromozomului 3p21). Se pare că 
există o corelaţie între anumite mutaţii genetice fenotipul maladiei [9]. Mutaţiile liniei 
germinative în cazul MSH6 sunt asociate cu forme atipice  de HNPCC care adesea nu 
îndeplinesc criteriile Amsterdam datorită  vârstei mai înaintate de apariţie a neoplaziilor şi a 
tumorilor care prezintă un nivel scăzut de MSI [9,10].  

Familiile cu HNPCC prezintă mutaţii ale liniei germinative MSH2, MSH1 în 45%-
70% dintre familii care îndeplinesc criteriile clinice de HNPCC. În mai mult de 95% dintre 
cazurile de HNPCC în care s-a practicat diagnosticul molecular s-a observat că  afecţiunea era 
secundară mutaţiilor liniilor germinative MLH1, MSH2. Mutaţiile care apar la nivelul acestor 
gene tind să fie mutaţii punctiforme care reprezintă substituţia unei singure perechi de baze, 
deleţii sau inserţii. Există un număr de mutaţii recurente care au fost identificate la membrii 
familiilor cu HNPCC. Totuşi nu s-a evidenţiat un anume punct mutagen care să permită 
crearea unui test screening. Secvenţializarea ADN-ului este tehnica disponibilă cea mai 
precisă pentru identificarea mutaţiilor genetice. Datorită faptului că o singură alelă este 
suficient să menţină activitatea MMR teste funcţionale care să detecteze purtătorii mutaţiei 
genei MMR nu au fost elaborate pentru uzul clinic. Studii recente au evidenţiat că în viitor 
este posibilă apariţia unui astfel de test prin forţarea unei celule la un status hemizigot, 
conversie tehnologică, caz în care o alelă MMR mutantă ar putea fi detectată cu test 
funcţional de screening [10]. 

Testarea instabilităţii microsatelite 
Neoplaziile care apar în familiile care sunt suspectate ca ar avea HNPCC pot fi 

evaluate pentru MSI. Utilizarea testării MSI este importantă în evaluarea HNPCC deoarece 
îmbunătăţeşte raportul cost/eficienţă al strategiei de diagnostic molecular a  HNPCC. Analiza 
mutaţiilor directe ale MLH1 şi MSH2 este foarte costisitoare motiv pentru care s-a elaborat un 
algoritm de diagnostic care utilizează testarea MSI tumorale încercând îmbunătăţirea 
posibilităţii de identificare a mutaţiei liniei germinative. S-a dovedit faptul că analizarea 
directă a mutaţiilor este eficientă pentru familiile care îndeplinesc criteriile Amsterdam. 
Familiile care îndeplinesc criteriile Amsterdam II şi Bethesda  sau cel puţin unul din criteriile 
esenţiale de diagnostic ar trebui testate primele pentru MSI tumorală [8, 9, 10]. Aceste familii 
care prezintă MSI tumorală ar trebui să fie supuse testărilor pentru detecţia prezenţei 
evetualelor mutaţii. Iniţierea testării genetice în cazul familiilor suspectate a avea HNPCC la 
care s-a efectuat testarea MSI se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele criterii: 

1. persoane cu cancer de colon care au vârsta mai mare de 45 de ani; 
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2. persoane având cancer de colon localizat la nivelul colonului drept cu o componentă 
mucinoasă; 

3. persoane diagnosticate cu cancer de colon care au o rudă de gradul II care are cancer 
de colon sau o rudă cu cancer de colon care are vârsta mai mică de 50 de ani [9,10]. 
Wijnen et al., a sugerat faptul că dacă există posibilitatea de a exista 20% şanse de a 

evidenţia o mutaţie a liniei germinative, ar trebui efectuată analiza directă a liniei germinative 
şi nu testarea MSI tumorală a membrilor familiei afectate. Deoarece MLH1 şi MSH2 sunt 
genele cele mai frecvent afectate în familiile cu HNPCC, utilizarea immunostaining pentru 
determinarea pierderii expresiei MLH1 şi MSH2 în cancerul de colon a fost propusă ca test de 
bază în determinarea tumorilor pentru identificarea familiilor care ar trebui testate pentru 
suspiciunea de mutaţii a liniei germinative. Pierderea expresiei pentru proteine ar trebui 
corelată cu prezenţa MSI şi poate sugera ce genă specifică MMR este modificată la un anume 
pacient [11].  

Fiecare din aceşti algoritmi are avantaje şi dezavantaje de aceea este necesară 
adresarea familiilor suspectate de a avea HNPCC unor cente specializate în testing genetic. 
Trebuie menţionat faptul că inactivarea somatică a MLH1 prin metilare aberantă a 
precursorului MLH1 produce o creştere cu 15% a apariţiei cancerelor sporadice de colon. Atât 
în cazul HNPCC cât şi a  metilării somatice a MLH1 neoplaziile exprimă MSI. Deci 
identificarea MSI în cancerele de colon poate fi utilizată pentru prezicerea probabilităţii 
detecţiei mutaţiilor liniei germinative ale MLH1, MSH2 neputând fi utilizată ca marker 
surogat pentru detecţia mutaţiei liniei germinative într-o genă MMR. 

În ceea ce priveşte detecţia MSI aceasta este realizată prin analizarea ADN-ului 
recoltat din adenoamele şi cancerele de colon ale pacienţilor afectaţi care prezintă alterări ale 
locilor de MSI care frecvent sunt modificaţi în procesul de inactivare a MMR. Multe cancere 
de colon prezintă mutaţii standard într-un mic procentaj de repetări microsatelite. 
Diagnosticul molecular de adenocarcinom de colon pe baza prezenţei MSI se raportează la 
detectarea a doi loci instabili din cei 5 loci posibil  instabili care au fost selectaţi de National 
Cancer Insitute, USA [12]. Cancerele care prezintă unul din cei cinci loci instabili sunt de 
obicei testate pentru încă cinci markeri şi ulterior retestate. Dacă o tumoră prezintă markeri de 
instabilitate în proporţie de peste 30%-40% este clasificată ca având MSI înaltă iar dacă mai 
puţin de 30% dintre markeri sunt instabili tumora este considerată ca fiind cu MSI scăzută. 
Dacă nici unul dintre loci nu este instabil tumora este considerată ca fiind microsatelit stabilă 
iar probabilitatea identificării mutaţiilor MLH1 sau MSH2 este foarte scăzută. Majoritatea 
tumorilor HNPCC vor fi cu MSI înaltă. 

O aplicaţie recentă a testării MSI este testul PreGen 26 (EXACT Sciences, Maynard, 
MA). Acest detectează MSI ADN în probe de scaun utilizând un test care detectează 
instabilitatea la nivelul locusului BAT-26, care este un locus de instabilitate în mai mult de 
90% din cancerele MSI. Acest test este comercializat fiind utilizat actualmente pentru 
supravegherea evoluţiei pacienţilor cu HNPCC, deşi rolul său în managementul HNPCC nu a 
fost clarificat încă [13].  

Teste şi testarea genetică în HNPCC 
Obiectivul principal al testării genetice este de a determina dacă elementele clinice 

care au dus la indicaţia de testare sunt suficiente pentru un examen molecular amănunţit. Dacă 
nu sunt îndeplinite suficiente criterii clinice se va recomanda efectuarea iniţială a unui test de 
detectare a MSI la nivelul tumorilor colo-rectale ale membrilor afectaţi de neoplazie (dacă 
este posibil). Dacă criteriile clinice de testare sunt îndeplinite se recomandă efectuarea mai 
întâi testarea liniei germinative pentru detectarea mutaţiilor MLH1 şi MSH2. Dacă o familie 
nu satisface criteriile clinice de testare, este „MSI low” dar totuşi suspiciune de HNPCC 
persistă atunci se recomandă testarea mutaţiilor liniei germinative MSH6. 
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Dacă o mutaţie este identificată la o persoană afectată testarea aceleaşi mutaţii se 
recomandă să fie făcută la toţi membrii familiei consideraţi a fi cu risc înalt. Dacă nu se 
identifică nici o mutaţie la un membru afectat al unei familii atunci rezultatele nu pot indica 
testarea unor rude care ar putea avea risc crescut de HNPCC. Un rezultat ambiguu nu indică 
faptul că membrii familiei suspecte nu ar putea prezenta susceptibilitate moştenită pentru 
cancer de colon ci mai curând sugerează faptul că testul nu este suficient de sensibil pentru a 
detecta gena mutantă [12]. 

Sensibilitatea actuală a testării pentru detecţia mutaţiilor MLH1 şi MSH2 la familiile 
suspectate a prezenta HNPCC este situată între 50% şi 90% în funcţie de metoda de testare 
utilizată. Un alt motiv pentru imposibilitatea detectării mutaţiilor este faptul că există 
posibilitatea dezvoltării şi a unor cancere sporadice la persoanele suspectate de a avea 
HNPCC deşi în cadrul familiei majoritatea membrilor au neoplazii apărute în cadrul HNPCC. 

Eşecul detecţiei unor mutaţii pot să exprime şi faptul că într-adevăr familia nu prezintă 
un risc crescut de HNPCC în ciuda criteriilor clinice care ar sugera acest fapt. Dacă nici o 
mutaţie nu poate fi identificată testarea ulterioară nu este obligatorie pentru ceilalţi membri ai 
familiei. Membrii unei familii care prezintă risc crescut pentru HNPCC ar trebui consideraţi a 
avea un risc crescut pentru apariţia cancerului colo-rectal şi de aceea ar trebui îndreptaţi către 
efectuarea unui screening intens în comparaţie cu populaţia generală [12]. 

 
CONCLUZII 
Sindroamele ereditare non-polipozice sunt caracterizate prin instabilitate genetică. 

Cancerele de colon sporadice neereditare au o prevalenţă crescută şi au trăsături comune, cele 
două fenotipuri genetice mutaţionale fiind bine definite. Căile utilizate de celulele maligne în 
neoplaziile sporadice sunt similare celor utilizate de sindroamele ereditare. În timp ce 
recurenţa locală a cancerului colo-rectal este atipică, reapariţia polipilor premaligni este 
clasică şi la fel de predictibilă ca şi cancerele secundare ale plămânului, capului şi gâtului. 
Scopul prevenţiei ar trebui să fie reprezentat de inhibarea apariţiei şi progresiei leziunilor 
premaligne. 

Actualmente, există definit în ghidurile de screening un consens în ceea ce priveşte 
faptul că screening-ul pentru depistarea cancerului colo-rectal este eficient, reducând 
mortalitatea când este efectuat corespunzător. Totuşi, deşi aceste ghiduri au un mesaj 
standard, recomandările specifice diferă. 
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SYSTEMIC THERAPY FOR METASTATIC COLORECTAL CANCER: CURRENT STANDARDS, 
FUTURE OPTIONS (Abstract): Colorectal cancer (CRC) is the fourth most common cause of cancer in men 
and the third in women worldwide. Around 25% of patients present with overt metastases and overall 50% of 
newly diagnosed patients will die from their disease. For over 30 years, 5- fluorouracil (5-FU) has been the 
cornerstone of systemic cytotoxic chemotherapy, but the advent of newer cytotoxic agents in recent years has 
been widened treatment options. In the late, irinotecan and oxaliplatin enriched the armamentarium of 
chemotherapy agents, in addition to leucovorin (LV) modulated 5-FU, the reference and only combination 
available for the past 40 years. When incorporated into 5-FU/LV-based regimens, both irinotecan and oxaliplatin 
improve response rate and survival over 5-FU/LV alone. These combinations have set the new benchmark of 
survival for patients with metastatic colorectal cancer around 20 months, as compared to 10-15 months 5-
FU/LV. In the last 5 years, the median survival for patients with metastatic colorectal cancer has nearly doubled, 
from 12 months to 22 months. The choice of the sequence relies on efficacy, patients preference and toxicity 
profile. In addition, oral fluoropyrimidines including capecitabine and UFT were demonstrated to be of similar 
efficacy as bolus 5-FU/LV; they improved ease of administration, quality of life and are preferred by most of the 
patients. Oral fluoropyrimidines may easily be combined with either oxaliplatin or irinotecan, with preserved 
efficacy and similar, if not improved, tolerance. Therefore, new strategies have emerged with the combined use 
of oral agents. More recently, clinical trials showed that targeted therapy is valuable for the treatment of 
metastatic colorectal cancer. Numerous trials are still ongoing, but both anti-VEGF and anti-EGFR monoclonal 
antibodies bevacizumab and cetuximab are already approved in that setting. Median survival has been improved 
again with the combination of chemo- and targeted therapies. Bevacizumab improves response rate and survival 
when used with 5-FU/LV regimens as initial therapy for metastatic colorectal cancer and cetuximab doubles 
response rate and decreases the risk of cancer progression in refractory patients. While this proliferation of new 
chemoterapeutic options is extremely encouraging, the improved efficacy of present treatments, with response 
rates exceeding 50%, gives new opportunities for additional surgery of metastases with potential cure and should 
be well considered as part of the strategies. 
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INTRODUCERE 
Cancerul colo-rectal (CCR) reprezintă 15% din toate cancerele, a treia cauză de deces 

prin neoplazii în întreaga lume cu circa 400.000 de decese anual. Incidenţa brută a CCR în 
ţările Uniunii Europene este de 58/100.000/an iar mortalitatea este de 30/100.000 locuitori/an. 
Frecvenţa CCR este în creştere în ţările occidentale cu nivel ridicat de viaţă) [1]. În România, 
frecvenţa CCR este în creştere rapidă (dublarea incidenţei şi mortalităţii în ultimii 20 de ani !) 
atingând în anul 2000 o incidenţă de 17,74%ooo pe an, ceea ce plasează ţara noastră în rândul 
ţărilor cu incidenţă medie a bolii. În ultimii 3 ani, CCR a devenit a doua cauză de deces (după 
cancerul bronho-pulmonar, devansând cancerul gastric cu un număr de 4150 de decese în 
2002 (19,05%ooo locuitori). Circa 60% din pacienţii cu CCR se prezintă cu boală avansată, 
metastazele hepatice fiind cele mai frecvente [2]. 
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CHIMIOTERAPIA „CLASICĂ” 
Pacienţii cu CCR metastatice netrataţi, prezintă o supravieţuire mediană de 5-6 luni. 

Chimioterapia cancerului de colon a debutat cu introducerea în clinică a pirimidinelor 
fluorinate: 5-Fluorouracil (5-FU) şi varianta sa dezoxiribozidică, Fluoxiuridina [3]; practic, 
întreaga istorie a chimioterapiei CCR a evoluat în jurul antimetabolitului antipirimidinic 5-
FU. Studiat de către Heidelberger şi colab., 5-FU a fost introdus în clinică în 1957, 5-FU a 
devenit o sursă de frustrare pentru terapeuţii care nu au avut la dispoziţie timp de peste 45 de 
ani alt citostatic eficace în cancerele digestive. [4] 

Procentele de răspuns obiectiv a tumorilor de colon raportate după monochimioterapia 
cu 5-FU au fost de 30% (real, mult mai apropiate de 20%) cu extreme între 8 şi 85% în 
numeroase studii, cu durate medii de 4-6 luni, fără o dovadă a prelungirii supravieţuirii. Acest 
răspuns a fost ameliorat cu circa 25% atunci când s-a asociat acidul folinic (Leucovorin, LV) 
pentru a modula activitatea 5-FU [5]. Modularea 5-FU cu LV determină o creştere modestă a 
supravieţuirii, cu preţul creşterii discrete a toxicităţii iar utilizarea 5-FU/LV a devenit prima 
linie de tratament a CCR metastatic în perioada 1980-2002 [6,7]. O meta-analiză recentă, ce a 
inclus cea mai mare parte a studiilor randomizate, confirmă creşterea semnificativă a 
procentelor de răspuns, dublate prin asocierea LV cu 5-FU în comparaţie cu 5-FU singur 
(23% vs. 11%, p<10–6), fără însă a ameliora semnificativ supravieţuirea [8]. 

CHIMIOTERAPIA „MODERNĂ” 
Recent, noi agenţi s-au adăugat într-un timp relativ scurt la arsenalul terapeutic al CCR 

metastatic: Irinotecan, Oxaliplatin, Capecitabina şi anticorpii monoclonali Bevacizumab şi 
Cetuximab [9]. 

Irinotecan este un derivat semisintetic de Camptotecin, funcţionând ca inhibitor al 
topoizomerazei I, enzimă nucleară care asigură configuraţia spaţială a ADN pe parcursul 
replicării şi transcripţiei. Ca agent unic, Irinotecan a fost utilizat în doze şi protocoale variate. 
Cele mai frecvente regimuri utilizează Irinotecan în doză de 350 mg/m2, administrat odată la 
fiecare 3 săptămâni, sau 100-125 mg/m2 x 3 ori pe săptămână au determinat rate de răspuns 
de 24% şi, respectiv de 29%. (10) Două studii recente au demonstrat o activitate crescută a 
Irinotecan în asociaţie cu 5-FU/LV (IFL, FOLFIRI) comparativ cu 5-FU/LV singur: rate 
crescute de răspuns (39% vs. 21%), creşterea timpului de progresie tumorală (7 vs. 4,3 luni) şi 
a timpului mediu de supravieţuire (14,8 vs. 12,6 luni). (10, 11) De remarcat că în ambele 
studii s-au obţinut nu numai creşterea ratelor de răspuns şi a timpului de progresie ci şi o 
ameliorare semnificativă a supravieţuirii. Datorită acestor date, asocierea Irinotecan cu 5-
FU/LV (IFL) este considerată de referinţă în prima linie de tratament a CCR metastatice [9]. 

Oxaliplatin este un derivat de platină de generaţia a III-a cu mecanism alkilant 
(formarea de aducţi cu ADN), lipsit de nefrotoxicitate. Oxaliplatin induce rate de răspuns de 
21% la pacienţii netrataţi anterior. În asociaţie cu 5-FU/LV în tratament cronomodulat, sau ca 
perfuzie convenţională, Oxaliplatin a demonstrat o activitate antitumorală crescută. Două 
studii randomizate au demonstrat că asocierea Oxaliplatin cu 5-FU/LV (regimurile numite 
FOLFOX) determină rate crescute de răspuns (53% vs. 16%), timp de progresie tumorală mai 
crescut (8,7 luni vs. 6,1 luni), dar nici o diferenţă în supravieţuirea generală (19,4 luni vs. 19,9 
luni). (11) Din datele actuale, asocierea de Oxaliplatin cu 5-FU/LV (ex. FOLFOX4, FOLFOX 
6) în prima linie de tratament determină creşterea ratelor de răspuns şi a timpului de progresie 
tumorală, demonstrând a fi un tratament valabil pentru pacienţii cu CCR [1,4,9,12]. 

Evaluarea tratamentului CCR a demonstrat o prelungire graduală a supravieţuirii 
mediane la pacienţii cu boală metastatică, de la aproximativ 1 an cu 5-FU singur, la 16-20 de 
luni cu asociaţia FOLFOX 4 şi la mai mult de 20 de luni cu asociaţiile FOLFOX 6 şi 
FOLFIRI [4,10]. Polichimioterapia cu Irinotecan şi Oxaliplatin cu 5-FU/LV ameliorează 
semnificativ rezultatele în termenii ratelor de răspuns, timpului până la progresie şi 
supravieţuirii mediane faţă de 5-FU/LV singur. În fiecare din cele trei mari studii randomizate 
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menţionate, asocierea Irinotecan sau Oxaliplatin cu 5FU/LV a determinat o ameliorare a 
ratelor de răspuns cu circa 20% şi o ameliorare cu 2-3 luni a supravieţuirii mediane [13]. 

Totuşi, nici unul dintre studiile de fază III nu a demonstrat că asocierea Oxaliplatin ar 
conferi un avantaj de statistic semnificativ de supravieţuire faţă de 5FU/LV singur. Într-un 
studiu de mari dimensiuni întreprins de Gastro-Intestinal Intergroup N9741 au fost recrutaţi 
9941 pacienţi chimio-naivi cu CCR stadiul IV randomizaţi fie spre administrarea săptămânală 
în bolus de IFL (Irinotecan, 5-FU, LV), fie spre FOLFOX4 (Oxaliplatin, 5-FU, LV) sau 
IROX (Oxaliplatin, Irinotecan). FOLFOX4 a demonstrat după o urmărire de 20,4 luni o 
supravieţuire mediană impresionantă (9,8 luni), cea mai lungă obţinută actual cu agenţii 
chimioterapici [12]. Regimul FOLFOX 4 ar putea fi superior ca terapie iniţială la pacienţii cu 
forme avansate de CCR faţă de regimurile care conţin Irinotecan (studiul NCCTG 9741) [11]. 
Ratele de răspuns şi timpul până la progresie au fost, de asemenea semnificativ superioare 
pentru FOLFOX 4 vs. regimul cu Irinotecan [9]. 

Studiul multicentric FOCUS (Anglia) a comparat chimioterapia secvenţială cu 
administrarea concomitentă, în cele trei braţe ale acestui studiu fiind înrolaţi 2135 pacienţi 
trataţi fie secvenţial cu 5-FU/LV urmat de asocierea altor citostatice la momentul progresiei, 
fie cu asociere per primam. Terapia dublă concomitentă determină o creştere a ratei de 
răspuns şi a timpului până la progresie a bolii. Supravieţuirea mediană în administrarea 
secvenţială a fost de 13,7 luni, comparativ cu administrarea concomitentă – 14,8 şi respectiv 
16,4 luni (diferenţele nu au fost semnificative statistic) [13]. 

În studiile menţionate, un număr mai mare de pacienţi care au primit FOLFOX ca 
tratament de primă linie au fost eligibili pentru rezecţia completă a bolii metastatice 
comparativ cu pacienţii care au primit asociaţii cu Irinotecan. 

Regimul FOLFOX 4 a fost promulgat ca standard de tratament de linia I pentru CCR 
metastatic după rezultatele studiului european C95 şi a celui american N9741 care i-au 
demonstrat superioritatea faţă de 5-FU/LV şi 5-FU/LV bolus + Irinotecan, respectiv [4]. 

Noile asociaţii prezintă o mai mare toxicitate faţă de monoterapia singură. Astfel, 
asocierea Irinotecan determină diaree severă, alopecie  şi o creştere moderată a incidenţei 
neutropeniei. Reducerea dozelor în asocierea IFL (Irinotecan 100 mg/m2, LV 20 mg/m2, 5-FU 
400 mg/m2 săptămânal, 6 săptămâni) determină o reducere a incidenţei diareei, deshidratării, 
neutropeniei şi infecţiei, cu o eficacitate similară cu regimul iniţial. Administrarea asociaţiei 
IFL în bolus determină rate mai crescute de diaree, neutropenie şi decese toxice [1,4,9]. 

Oxaliplatin creşte incidenţa diareei şi neutropeniei faţă de 5-FU/LV, dar cea mai 
frecventă toxicitate secundară Oxaliplatin/5-FU/LV este neuropatia, care survine cu frecvenţă 
crescută la doze cumulative de 700 mg/m2. Dublarea impresionantă a supravieţuirii mediane 
de la 10 la 20 de luni prin utilizarea noilor agenţi nu reflectă numai ameliorarea ratelor de 
răspuns şi a timpului până la progresie, dar şi posibilitatea reală a existenţei unei terapii de 
linia a doua în CCR metastatice [10]. Din nefericire, circa 30% din pacienţii cu CCR 
metastatice nu sunt capabili să tolereze un tratament de linia a doua. 

Alte două studii au arătat, de asemenea, că asociaţiile FOLFOX şi FOLFIRI prezintă 
eficacitate şi siguranţă similare, dar cu profiluri de toxicitate diferite [12]. 

Nu există dovezi că pacienţii vârstnici, cu status funcţional nefavorabil, ar reprezenta o 
grupă de risc pentru efectele secundare ale asociaţiilor citostatice; aceştia nu par să prezinte 
riscuri de toxicitate suplimentare pentru administrarea asocierii FOLFOX [9]. 

Deoarece ratele de răspuns şi supravieţuire sunt similare cu asociaţiile de Irinotecan 
sau Oxaliplatin, terapia va fi individualizată în funcţie de necesităţile pacienţilor, alegându-se 
între riscul de neuropatie (cu Oxaliplatin) şi cel de diaree (Irinotecan). O proporţie importantă 
de pacienţi trataţi cu asociaţia FOLFOX pot beneficia de metastazectomie hepatică, cu 
speranţa prelungirii supravieţuirii. Totuşi dacă neuropatia determină o scădere severă a 
calităţii vieţii, se va opta pentru asociaţia FOLFIRI. Dacă neurotoxicitatea ar putea fi tratată 
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sau FOLFOX reintrodus după remisiunea acesteia, potenţialul FOLFOX ar putea fi superior 
regimului FOLFIRI [4]. 

Relativ recent, pe scena clinică s-au impus fluoropirimidinele orale precum 
Uracil/Tegafur (UFT®), Eniluracil şi Capecitabina (Xeloda®). 

Fluoropirimidinele orale sunt la fel de active ca fluoropirimidinele intravenoase: UFT 
şi Capecitabina sunt cele şi cele mai frecvent  utilizate. Acestea sunt administrate timp de 
săptămâni şi mimează perfuzia continuă cu 5-FU. În studiile de fază I, atât Capecitabina cât şi 
UFT asociat cu LV induc răspunsuri obiective similare cu administrarea standard în bolus a 
asociaţiei 5-FU/LV [14]. 

UFT este o asociaţie de Uracil şi Tegafur într-un raport molar fix (4:1). Uracil este un 
substrat normal pentru dihidropirimidin-dehidrogenază şi blochează competitiv activitatea 
enzimei, permiţând absorbţia Tegafur, activ în concentraţiile plasmatice ale 5-FU. UFT este 
obişnuit administrat P.O. cu LV .  

200 de pacienţi au fost randomizaţi în două studii cu UFT/ LV vs. 5-FU/LV în bolus. 
Nu au fost observate diferenţe în ratele de răspuns obiectiv (12% şi 11% pentru UFT/LV; 
15% şi 9% pentru 5-FU/LV) şi timpul de progresie (de circa 3,5 luni) [15]. 

Capecitabina (Xeloda®) este o fluoropirimidină-carbamat, precursor al 5-FU, ce poate 
fi absorbită prin mucoasa intestinală şi este convertită la 5-FU prin trei etape enzimatice. Şase 
studii mari randomizate au demonstrat acţiunea similară a Capecitabinei cu administrarea 
intravenoasǎ în bolus a 5-FU/LV, în CCR avansate [16,17]. 

În două studii randomizate, cu peste 600 de pacienţi în fiecare grup, comparând 
Capecitabina cu administrarea în bolus de 5-FU/LV, Capecitabina a indus 27%, respectiv 
23% rate de răspuns obiectiv, faţă de asocierea 5-FU/LV (cu rate de răspuns de 18% şi 
respectiv 15,3%). Timpul de progresie tumorală (circa 5 luni) şi de supravieţuire (13 luni) au 
fost similare pentru cele două protocoale. Fluoropirimidinele orale prezintă avantaje faţă de 5-
FU/LV intravenos în termenii toxicităţii şi calităţii vieţii. Studii de fază I şi II compară în 
prezent asocierea Capecitabinei sau UFT/LV cu Irinotecan sau Oxaliplatin [18,19].  

Capecitabina a demonstrat o tendinţă puternică de ameliorare a supravieţuirii fără 
boală comparativ cu administrarea în bolus a 5-FU/LV, în timp ce supravieţuirea fără recidivă 
şi supravieţuirea generală este similară cu 5FU/LV în bolus [19]. 

Asocierea de Capecitabină la Oxaliplatin (XELOX) prezintă un profil de siguranţă 
similar cu FOLFOX şi superior asociaţiei FLOX. 

Demonstrând o eficacitate similară, toxicităţi diferite şi facilitatea administrării, 
Capecitabina este preferabilă dintre fluoropirimidinele orale în CCR metastatice. 

Evoluţia tratamentului în CCR metastatice s-a concretizat într-o prelungire graduală a 
supravieţuirii mediane la pacienţii cu boală metastatică de la aproximativ 1 an cu 5-FU singur 
la 16 până la 20 de luni pentru FOLFOX 4. 

Rezultatele relativ impresionate ale noilor medicaţii în cancerele CCR metastatice 
concretizate în dublarea supravieţuirii mediane de la 10 luni la 20 de luni, relectată în ultimile 
studii clinice deschide perspectiva disponibilităţii unor medicaţii active şi în linia II-a de 
tratament [9]. 

 
NOI AGENŢI BIOLOGICI, NOI ŢINTE TERAPEUTICE 
Exemple de agenţi cu acţiune pe ţinte moleculare în CCR sunt: factorul epidermal de 

creştere (Epidermal Growth Factor – EGF), factorul de creştere al endoteliului vascular 
(Vascular Endotelial Growth Factor – VEGF) şi inhibitorii de ciclooxigenază 2 (COX2). 

Bevacizumab (rhuMab-VEGF, Avastin®) este un anticorp monoclonal uman 
recombinat care se fixează pe receptorul VEGF. Această legătură blochează activarea 
receptorului, care iniţiază cascada angiogenezei, stimulând celulele endoteliale să prolifereze, 
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să se dividă şi sǎ formeze noi vase de sânge. În CCR, VEGF este exprimat în 60-100% din 
cazuri şi este corelat cu un prognostic nefavorabil [20]. 

Bevacizumab plus 5FU/LV în linia I de tratament a demonstrat: rate de răspuns de 
17% în monoterapie şi 40% în asociere cu chimioterapia; timp de progresie de 5,2 vs. 9,0 luni 
şi timp median de supravieţuire de 13,8 vs. 21,5 luni, respectiv [21]. 

Studii de fază III cu Irinotecan şi 5-FU/LV combinat cu Bevacizumab vs. placebo, în 
prima linie de tratament a CCR metastatice, au confirmat avantajul de supravieţuire mediană 
de 20,3 vs. 15,6 luni (p<0,001) şi de supravieţuire la 1 an de 74,3% vs. 63,4% (p=0,001) [22]. 

Un alt studiu de fază III cu 5-FU/LV plus Bevacizumab sau placebo în prima linie de 
tratament a CCR metastatic a confirmat avantajul de supravieţuire de 16,6 vs. 12,9 luni 
(p=0,16) şi în termenii timpului până la progresie de 9,2 vs. 5,5 luni (p=0,0002) [23]. 

Pe baza acestor rezultate, Bevacizumab a fost aprobat în Uniunea Europeană şi Statele 
Unite pentru utilizare în asociaţie cu chimioterapia în linia întâi de tratament a CCR avansate. 

Monoterapia cu Bevacizumab nu este eficace, dar acesta potenţează activitatea 
antitumorală a agenţilor activi. Asocierea Bevacizumab la Irinotecan şi 5-FU/LV în bolus 
(IFL, regimul Saltz) ameliorează semnificativ supravieţuirea mediană generală comparativ cu 
regimul Saltz plus placebo (20,3 luni vs. 15,6 luni, p<0,001). Asocierea Bevacizumab la 5-
FU/LV ameliorează semnificativ supravieţuirea fără boală comparativ cu 5-FU/LV singur, dar 
nu ameliorează supravieţuirea generală. Într-o analiză combinată a trei studii cu 5-FU/LV sau 
bolus 5-FU/LV plus Bevacizumab s-a demonstrat o ameliorare semnificativă a supravieţuirii 
la pacienţii trataţi cu 5-FU/LV/Bevacizumab. Sunt în curs studii privind asocierea 
Irinotecan/5-FU/LV perfuzie continuă cu Bevacizumab.  

În studiile de fază III, ca tratament de salvare (linia a doua), Bevacizumab în asociaţie 
cu FOLFOX 4 vs. FOLFOX 4 singur a demonstrat o creştere a supravieţuirii de 12,5 vs. 10,7 
luni (p=0,0024) [25]. 

În linia a treia de tratament (progresie după Irinotecan şi Oxaliplatin), asociaţia 
Bevacizumab cu 5-FU/LV s-a demonstrat activă, cu o rată de răspuns confirmată de 1% [26]. 

Reacţiile adverse ale Bevacizumab includ: hemoragii gastrointestinale, hipertensiune, 
complicaţii ale plăgilor, perforaţie intestinală şi tromboză arterială, dar majoritatea acestor 
efecte sunt relativ puţin frecvente. În studiile de fază III, hipertensiunea de grad 3 a fost 
marcat mai frecventă în braţul cu Bevacizumab faţă de braţul de control (11% vs. 2,3%). 

Două studii de fază III susţin introducerea Bevacizumab în linia I de tratament. Primul 
a comparat IFL cu sau fără Bevacizumab5 mg/kg bisăptămânal; braţul al treilea (cu asocierea 
FU/LV) a fost închis prematur, după ce nu s-a constatat o toxicitate crescută a asociaţiei 
IFL/Bevacizumab. Asocierea Bevacizumab determină o creştere semnificativă a supravieţuirii 
(de la 15,6 luni cu IFL singur la 20,3 luni cu IFL/Bevacizumab), a ratelor de răspuns (de la 
34,8% la 44,8%) şi a timpului până la progresia bolii (de la 6,2 luni la 10,6 luni). De remarcat 
că prelungirea cu 4,7 luni a supravieţuirii prin asocierea de Bevacizumab este similară cu 
beneficiul de supravieţuire al FOLFOX faţă de IFL în studiul N9741 (19,5 luni vs. 14,8 luni). 

Studiul de fază III iniţiat de Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) a înrolat 
828 de pacienţi în eşec după IFL, care au fost trataţi cu FOLFOX cu sau fără Bevacizumab 10 
mg/m2 bisăptămânal şi Bevacizumab singur (3 braţe). Braţul cu Bevacizumab singur a fost 
închis prematur datorită constatării eficacităţii inferioare; asocierea Bevacizumab la FOLFOX 
a determinat creşterea semnificativă a supravieţuirii generale, de la 10,7 la 12,5 luni. 

Asocierea Bevacizumab la prima şi a doua linie de polichimioterapie ameliorează 
semnificativ ratele de răspuns, intervalul până la progresie şi supravieţuirea generală la 
pacienţii cu cancere colo-rectale, dar nu fără efecte toxice. Studii de fază I, II şi III au 
demonstrat o creştere a riscului de sângerare, tulburări de coagulare, hipertensiune şi 
perforaţie intestinală la pacienţii trataţi cu inhibitori de angiogeneză. Bevacizumab este 
asociat cu creşterea evenimentelor trombotice intraarteriale (sindrom coronarian acut, sindrom 
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ischemic tranzitor şi infarct) de la 2,5% la 5%. Pacienţii cu risc crescut pentru aceste 
evenimente sunt cei cu antecedente de tromboembolism arterial şi cu vârste peste 65 de ani. 

EGF este o componentă importantă a semnalelor ce promovează diviziunea celulară, 
invazia şi angiogeneza. Expresia receptorului factorului de creştere epidermal (EGFR) apare 
la 50-60% din CCR şi reprezintă un factor predictiv negativ a supravieţuirii [26]. Inhibitori ai 
receptorului EGF precum anticorpul monoclonal C225 (Cetuximab) şi inhibitorul receptorului 
tirozinkinazic al EGF numit ZD1839 (Gefitinib, Iressa®) au fost testaţi în studii de fază II. 
Activitatea Cetuximab a fost demonstrată într-un studiu de fază II pe 121 de pacienţi cu CCR 
metastatice refractare la tratamentul cu Irinotecan; s-au obţinut rate de răspuns de 22% prin 
asocierea Cetuximab la Irinotecan [27]. 

Cetuximab (Erbitux®) este un anticorp monoclonal cu specificitate înaltă şi afinitate 
crescută pentru EGFR, care determină o inhibiţie directă a angiogenezei secundare inhibării 
VEFF, IL-8 şi expresiei β-FGF. Cetuximab este o moleculă activă în CCR, dar particularitatea 
sa este aceea că reversează rezistenţa celulară la Irinotecan. Un studiu de fază II a demonstrat 
rate de răspuns de 17% în asociaţie cu Irinotecan la pacienţii pretrataţi şi refractari la 
Irinotecan şi 5-FU [28]. Un alt studiu randomizat de fază II a explorat posibilităţile asocierii 
Irinotecan ± Bevacizumab/Cetuximab în CCR refractare la Irinotecan; rezultatele au 
demonstrat că ambele combinaţii sunt tolerabile şi eficace, răspunsul parţial fiind de 35% şi 
23%, iar timpul până la progresie a bolii de 5,8 şi 4,0 luni, respectiv [29]. Un studiu de fază 
III a evaluat Cetuximab singur vs. Cetuximab/Irinotecan în CCR refractare la Irinotecan; 
ratele de răspuns au fost de 10,8% vs. 22,9% (p=0007), timpul median până la progresie de 
1,5 vs. 4,1 luni (p<0,001) şi timpul mediu de supravieţuire de 6,9 vs. 8,6 luni (p=0,48) [30]. 

Cetuximab este bine tolerat; cele mai frecvente efecte secundar sunt reacţiile cutanate 
acneiforme, caracteristice majorităţii inhibitorilor de EGFR. Important este că efectele 
secundare nu au crescut prin administrarea chimioterapiei în asociaţie cu Cetuximab. 

Un alt anticorp monoclonal ce acţionează direct pe EGFR este EMD 72000, care a 
demonstrat în studiile de fază I o activitate bună cu rate de răspuns de 23% şi ABX-EGF 
(Panitumumab). Panitumumab este activ în studiile de fază II, care au demonstrat rate de 
răspuns de 10% singur sau de 47% în asociaţii cu Irinotecan/5-FU/Leucovorin în CCR 
metastatic, cel mai frecvent efect advers fiind toxicitatea dermatologică reversibilă [31]. 

Modelul optim de administrare a noilor agenţi nu este deocamdată clar, fiind 
susceptibil să rămână astfel în următorii ani. Actual, chiar cu aceste noi modalităţi terapeutice 
asociate chirurgiei, supravieţuirea CCR metastatice la 5 ani s-a ameliorat cu 10%, maxim 
30%. 

O problemă deosebit de importantă mai ales pentru ţările cu buget sanitar limitat este 
aceea a preţului crescut a acestor noi medicaţii. Astfel, deşi oncologii sunt încurajaţi de 
progresele ultimilor ani, preţurile de cost crescute limitează accesul la aceste medicaţii.  

În 2005, European Society for Medical Oncology (ESMO) şi-a actualizat 
recomandările minime de tratament a cancerelor colo-rectale avansate [33]. Conform acestor 
recomandări: 

- chirurgia trebuie luată în considerare pentru metastazele unice localizate hepatic sau 
pulmonar în cancerele colo-rectale; 

- prima linie de chimioterapie paliativǎ trebuie administrată precoce şi constă din 5-FU 
în diferite asociaţii şi scheme (ex. protocoale cu perfuzii continue). Regimurile 
perfuzabile cu 5FU/Leucovorin (LV) sunt în general mai puţin toxice decât cele în 
bolus. Fluoropirimidina orală Capecitabina este o alternativă la 5-FU perfuzabil (nivel 
de evidenţă I,B); 

- polichimioterapia cu 5-FU/LV/Oxaliplatin sau 5-FU/LV/Irinotecan determină 
rezultate mai bune decât 5-FU/LV singur (II,A); 
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- administrarea noilor agenţi moleculari ţintiţi (ex. anticorpii monoclonali împotriva 
factorului de creştere al endoteliului vascular - VEGF şi a receptorului factorului de 
creştere epidermal - EGFR) în asociaţie cu chimioterapia ar putea fi luată în 
considerare la anumiţi pacienţi foarte atent selectaţi; 

- chimioterapia de linia a doua trebuie luată în considerare la anumiţi pacienţi care îşi 
menţin un status bun de performanţă (I,A). 
Progresul rapid al noilor agenţi au marcat rapid capacitatea de tratament actuală a 

CCR. Totuşi, mai multe întrebări îşi aşteaptă răspunsul în prezent: Deoarece asociaţia 
FOLFOX este evident un tratament de primă linie în CCR metastatic, îşi menţine aceasta 
eficacitatea în adjuvanţă ? Este Bevacizumab asociat cu chimioterapia noul standard iniţial de 
tratament a CCR metastatic ? Care este locul agenţilor inhibitori ai receptorilor de 
tirozinkinază în această panoplie terapeutică ? Cum va putea fi acoperit preţul de cost foarte 
crescut al acestor noi medicaţii? 

Până atunci, terapeuţii care tratează CCR metastatic vor trebui să continue să se 
bazeze pe raţionamentul clinic pentru a realiza un echilibru între eficacitate, preţul de cost şi 
resursele sociale disponibile.  
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UTILIZAREA PLASEI DE POLIPROPILENĂ ÎN CURA 
CHIRURGICALĂ A EVENTRAŢIILOR POSTOPERATORII. 
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USE OF POLYPROPYLENE MESH FOR INCISIONAL HERNIA REPAIR. (Abstract): Incisional hernia is 
an important complication of abdominal surgery. Procedures for the repair of these hernias with sutures and with 
mesh have been reported, but there is no consensus about which type of procedure is the best. We have 
performed a retrospective analysis on 1128 patients operated on in our unit between 1994 and 2004 for simple or 
recurrent incisional hernias. The polypropylene mesh has been used in a number of 138 patients. The mesh has 
been placed either intraperitoneal, extraperitoneal/ subfascial or onlay. Median follow-up was 36 months. There 
were 1 enterocutaneous fistula and 5 wound sinus developed. The mesh had to be removed in 6 cases. All of 
these complication developed when the mesh has been placed either extraperitoneally/subfascial or onlay. We 
note 5 recurrent incisional hernias after a period of up to 24 months. The recurrence rates after open mesh repair 
are less then after primary closure. The intraperitoneal use of polypropylene mesh with omental coverage is a 
good procedure with less complications. 
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INTRODUCERE 
Eventraţiile postoperatorii reprezintă o complicaţie a chirurgiei abdominale fiind 

întâlnite într-o proporţie de până la 11% din cazurile care au suferit o intervenţie chirurgicală 
pe abdomen şi cresc până la 23% în cazurile care au prezentat o infecţie a plăgii 
postoperatorii, reprezentând o cauză importantă de morbiditate postoperatorie [1]. 

O proporţie importantă din aceşti pacienţi se prezintă ca urgenţe chirurgicale ca 
eventraţie încarcerată, sau strangulată, necesitând o intervenţie chirurgicală efectuată în 
condiţii de urgenţă. Alte cazuri, care temporizează intervenţia chirurgicală necesită o 
modificare şi adaptare a stilului de viaţă, care poate influenţa negativ activitatea profesională, 
cu implicaţii economice atât pentru individ cât şi pentru societate. Tratamentul preferat până 
recent, era totuşi sutura primară, care de cele mai multe ori este în tensiune şi care conducea la 
o recurenţă de până la 49% [1]. Înaintea introducerii procedeului ce foloseşte plasa ca material 
de refacere a defectului parietal, au existat multiple procedee care au încercat să rezolve 
această problemă. Mult timp a fost utilizată sutura fascială simplă sau modificată, ca în 
procedeul Mayo, care impune suprapunerea în rever a marginilor aponevrotice, sau procedeul 
„Keel” care utilizează fire inversante, cu sau fără incizii de relaxare în peretele anterior al tecii 
dreptului abdominal, procedeul Nuttall care implica transpoziţia dreptului abdominal şi a tecii 
sale, sau chiar folosirea firelor de sutură de oţel-tehnica utilizată în clinica Shouldice. 

În ciuda tuturor procedeelor chirurgicale mai vechi sau mai noi,  rezultatele de cele 
mai multe ori rămân la aceeaşi parametri  şi putem spune că la ora actuală încă nu s-a ajuns la 
un consens în ce priveşte procedeul care ar fi cel mai potrivit, fie că este vorba de sutura 
simplă a defectului parietal, sau folosirea de material protetic pe cale convenţională sau 
laparoscopică. 

                                                 
* received date: 5.05.2006 
accepted date: 20.06.2006 



Articole originale Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341] 

 269

Utilizarea procedeului de refacere fără tensiune, cu material protetic, a scăzut rata 
recurenţei raportate până la o proporţie, care variază între 2,2% şi 10%. Usher a fost primul 
care a introdus plasa de polipropilenă în 1958 [2]. Plasa de polipropilenă este cea mai frecvent 
utilizată, fie sub formă de  monofilament texturat (Marlex, C.R.Bard, Billerica, 
Massachusetts, USA), fie sub formă de dublu filament (Prolene, Ethicon, Somerville, New 
Jersey, USA). Se mai foloseşte dar mai rar plasa de Dacron sau cea de politetrafluoroetilena-
PTFE. Plasa de polipropilena este uşor de utilizat, pliabilă, rezistentă, nu se dezintegrează în 
timp şi este bine integrată în planul cicatricial [2,3]. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Au fost analizate  retrospectiv  foile de observaţii şi protocoalele operatorii ale 

cazurilor operate în clinică în perioada 1994-2004. 
În această perioadă, în clinică au fost operate un număr total de 1128  eventraţii din 

care 990 intervenţii la care defectul parietal a fost reparat prin sutura primară, prin diverse 
procedee şi care nu fac obiectul acestei lucrări şi 138 intervenţii la care defectul parietal a fost 
reparat cu ajutorul unei plase sintetice. 

Analizând dispersia cazurilor pe perioada celor 11 ani am observat că la începutul 
perioadei studiate au predominat cazurile  la care a fost preferată sutura fără plasă, indiferent 
dacă a fost vorba despre o eventraţie simplă, sau multirecidivată, explicaţia fiind posibil 
legată de o reţinere în a folosi un material sintetic, pentru a evita aşa zisa „intoleranţă la 
materialul de sutură”, imputată de cele mai multe ori biologiei bolnavului şi nu greşelilor de 
tehnică operatorie. 

În ultima perioadă de timp (dupa anul 2000), folosirea plasei în refacerea defectului 
parietal a fost mai frecventă, dar în continuare, a fost rezervată în marea majoritate a cazurilor 
eventraţiilor multirecidivate. Plasa folosită a fost cea de polipropilenă în forma monofilament 
(Marlex, C.R.Bard, Billerica, Massachusetts, USA), în 37 de cazuri şi în forma dublu filament  
(Prolene, Ethicon, Somerville, New Jersey, USA), în 70 de cazuri. Dimensiunea plasei a fost 
evident în funcţie de mărimea defectului parietal şi a variat între 20 cm2 şi 150 cm2. Din cele 
138 cazuri, 18 au fost operate în condiţii de urgenţă şi restul de 120 de cazuri electiv. Toţi 
bolnavii au primit la inducţie o doză de antibiotic cu spectru antistafilococic (Oxacilină), 
continuată în 115 cazuri pentru 5 zile postoperator. Tehnica de utilizare a plasei, a variat în 
funcţie de tipul eventraţiei şi în funcţie de preferinţa şi experienţa operatorului. 

Am înregistrat următoarele situaţii: 
1) Prima situaţie, plasarea plasei intraperitoneal, s-a efectuat într-un număr de 41 de 

cazuri. În acestea s-a intervenit pentru 24 eventraţii multirecidivate: 15 supra- şi 
subombilicale, 4 supraombilicale şi 5 subombilicale. În celelalte 17 cazuri, a fost vorba despre 
eventraţii voluminoase, cu defect parietal mare, 15 subombilicale, 1 subcostală dreaptă şi una 
postapendicectomie. În toate aceste cazuri, sacul de eventraţie a fost disecat, deschis pentru a 
permite disecţia aderenţelor intrasaculare şi reintegrarea conţinutului în cavitatea peritoneală, 
fără a complica actul operator cu un timp septic (rezecţie de intestin). În majoritatea cazurilor 
(40 cazuri), plasa a fost fixată peste epiplon. Pentru aceasta, epiplonul a fost disecat şi, unde a 
fost necesar, a fost pediculizat astfel încât să permită fixarea sa la marginile defectului parietal 
la 3 cm de marginile aponevrotice cu un fir continuu de material rezorbabil (Vicryl 0), 
realizând astfel un plan care nu este de rezistenţă, dar care relizează un „pat” pentru plasa care 
în acest fel nu este în contact direct cu ansele intestinale, pentru evitarea apariţiei tardive a 
fistulei enterale. Plasa a fost fixată apoi sub marginile aponevrotice la 2-3 cm, cu un fir 
circular nerezorbabil (Ethilon loop 1). Deasupra a fost suturat tegumentul, peste un drenaj 
aspirativ menţinut pentru 5 zile. 

2) A doua situaţie, plasa fixată extraperitoneal, extra- sau intrafascial în 43 de cazuri. 
Au fost eventraţii multirecidivate, supra- şi subombilicale în 29 de cazuri, supraombilicale în 
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10 cazuri şi subombilicale în 4 cazuri. În toate cazurile sacul a fost disecat, deschis, conţinutul 
reintegrat în cavitatea peritoneală; teaca muşchilor drepţi abdominali a fost deschisă, un prim 
plan a fost realizat de peretele sacului (peritoneu) şi faţa posterioară a tecii dreptului 
abdominal, care a fost închis cu fir continuu, nerezorbabil (Ethilon 0 sau 1). În continuare, 
planul de rezistenţă a fost creat de plasa fixată peste planul realizat iniţial şi ancorată la 
marginile aponevrotice ale feţei anterioare a tecii dreptului abdominal care se găseau la mare 
distanţă, în 34 de cazuri. În restul de 9 cazuri, plasa a fost fixată peste planul posterior 
peritoneo-aponevrotic, în fapt peretele sacului, iar peste plasă, a fost suturat planul anterior al 
tecii dreptului abdominal realizând o fixare „în sandwich” a plasei. Un drenaj subcutanat 
aspirativ, a fost menţinut pentru o perioadă de 5-7 zile postoperator. 

3) A treia situaţie, în care plasa a fost fixată supraaponevrotic, în 54 de cazuri. Toate 
cazurile au fost eventraţii multirecidivate: 30 mediane supra- şi subombilicale, 6 
supraombilicale, 6 subombilicale, 7 postapendicectomie, 3 postcolecistectomie şi 2 
paramediane drepte. În aceste situaţii sacul de eventraţie a fost disecat, deschis, în 6 cazuri a 
fost necesară enterectomia pentru situaţii în care intestinul a prezentat multiple leziuni post 
disecţie sau a fost compromis prin strangularea eventraţiei. Sacul a fost rezecat parţial sau 
total în 28 de cazuri. S-a practicat refacerea defectului parietal într-un plan cu fire separate în 
38 de cazuri, sau în 2 planuri „în rever” în 9 cazuri, sau prin deschiderea tecii dreptului în 7 
cazuri. Peste planul musculo-aponevrotic astfel realizat şi considerat insuficient de solid a fost 
fixată plasa, cu fire separate, la 3-4 cm de linia de sutură aponevrotică, în plan subcutanat, 
celulo-adipos. Un drenaj aspirativ a fost menţinut pentru o perioadă mai lungă de timp, între 7 
şi 12 zile postoperator. 

 
REZULTATE 
Analizând rezultatele celor 138 cazuri la care a fost utilizată plasa pentru refacerea 

peretelui abdominal, putem vorbi despre complicaţii apărute în legatură directă cu procedeul 
chirurgical şi complicaţii postoperatorii generale. 

 
1) Complicaţiile generale apărute post-operator au fost: 

- insuficienţa respiratorie în 7 cazuri – a necesitat suport ventilator în terapie intensivă 
pentru o perioadă prelungită postoperator, pînă la 7 zile. Au fost eventraţii 
voluminoase, la care reintegrarea conţinutului în cavitatea peritoneală a accentuat un 
grad de insuficienţă respiratorie preexistentă. Nu am întâlnit sindrom de compartiment 
abdominal postoperator. 

- pneumonie, bronhopneumonie – 4 cazuri, care au fost remise sub tratament specific; 
- tromboflebită profundă de gambă în 3 cazuri, remisă sub tratament anticoagulant; 
- infecţie urinară în 8 cazuri, care au necesitat tratament cu antibiotice conform 

uroculturii. 
 
2) Complicaţii legate de procedeul chirurgical: 

- imediate: a) serom al plăgii postoperatorii (11 cazuri – apărute după suprimarea 
drenajului aspirativ; examenul bacteriologic a fost negativ; s-au rezolvat după 
evacuare; au fost întâlnite în cazul plasei fixate supraaponevrotic, la bolnave obeze); 
b) hematom profund între planurile peretelui (a fost întâlnit în 5 cazuri în care plasa a 
fost fixată extraperitoneal subaponevrotic; a fost diagnosticat ultrasonografic şi a 
necesitat acoperire antibiotică pe o perioadă mai lungă de timp; nu au necesitat 
tratament chirurgical); c) drenaj prelungit sero-limfatic (5 cazuri la care plasa a fost 
fixată supraaponevrotic şi care au necesitat menţinerea drenajului aspirativ peste 7 zile 
postoperator). 
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- tardive: a) sinus al plăgii postoperatorii, impropriu denumit traiect fistulos (în 6 
cazuri, toate la care plasa a fost fixată supraaponevrotic - a fost necesară extragerea 
plasei la un interval de timp între 5 şi 7 luni postoperator, cu refacerea ulterioară a 
peretelui, prin sutura simplă); b) fistula entero-cutanată într-un caz, apărută la 6 luni 
de la intervenţie, într-un caz la care plasa a fost fixată extraperitoneal, intrafascial; a 
necesitat reintervenţie, enterectomie şi extragerea plasei cu refacerea peretelui prin 
sutură simplă, cu recidivă ulterioară a eventraţiei la 2 ani şi la care nu s-a mai 
reintervenit; c) recidiva eventraţiei în 5 cazuri, fără o complicaţie septică legată de 
plagă, sau de perezenţa plasei (în 2 cazuri a fost vorba de eventraţii multirecidivate, la 
care plasa a fost fixată extraperitoneal, intrafascial şi în 3 cazuri eventraţii 
multirecidivate la care plasa a fost fixată supraponevrotic; toate au apărut la intervale 
de până la 2 ani postoperator; în 4 cazuri s-a reintervenit, (2 au necesitat închiderea 
peretelui prin sutura simplă şi în 2 cazuri s-a folosit o nouă plasă, fixată pe marginea 
defectului parietal)). 

 
DISCUŢII 
Încercând o comparaţie pe baza datelor din literatură şi a experienţei personale, se 

constată o tendinţă spre utilizarea plasei, pentru refacerea peretelui îndeosebi în cazul 
eventraţiilor multirecidivate. Se evită astfel sutura în tensiune, a unui perete 
musculoaponevrotic care în cele mai multe cazuri, are o structură deficitară, care sutură în 
tensiune, va conduce mai devreme sau mai tirziu, la apariţia unei recidive. Studiile 
prospective şi retrospective publicate în literatură, care compară cura eventraţiei cu plasă şi 
sutura primară, arată o rata a recurenţei cu mult mai mare în cazul suturii primare, 8% şi 
respectiv 25% [4], după 90 de luni postoperator, 7% şi respective 33% [5], pe o perioadă de 
urmărire postoperatorie de 64 de luni; 13% şi respectiv 63% [6] pe o perioadă de urmărire de 
24 luni. În cazuistica noastră, am înregistrat un număr de 14 complicaţii severe, legate de 
utilizarea plasei (10,14%), din care în 7 cazuri a fost necesară extragerea plasei datorită 
apariţiei unui traiect care conducea la plasă, aşa denumita intoleranţă la plasă pe care o 
considerăm legată de o contaminare a materialului de sutură-fir sau plasă (5,07%), iar în 7 
cazuri (5,07%) am întâlnit recidive la un interval de până la 2 ani de la folosirea plasei. Nu am 
întâlnit nici o complicaţie legată de montarea plasei peste marele epiploon, deci 
intraperitoneal, pe care o considerăm de departe metoda cea mai bună. 
 

CONCLUZII 
Cura chirurgicală a eventraţiilor recidivate, sau multirecidivate, este de multe ori o 

intervenţie dificilă, cu atât mai mult, cu cât ea este făcută în condiţii de urgenţă. Multitudinea 
de procedee chirurgicale existente ne conduc la ideea că nu există un procedeu care să fie 
considerat ca fiind ideal. 

Folosirea plasei de polipropilenă este un procedeu, la care apelează tot mai mulţi 
chirurgi atât pentru eventraţiile simple, dar mai ales pentru cele multirecidivate care evită 
sutura în tensiune a peretelui abdominal, factor predispozant pentru recidivă. 

Considerăm că poziţionarea plasei  intraperitoneal peste un plan realizat de marele 
epiploon este un prcedeu care îndepărteaza riscul fistulei enterale şi a complicaţiilor septice şi 
realizează un plan solid fără tensiune pe structurile musculoaponevrotice vecine. 
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PERFORATED PEPTIC GASTRODUODENAL ULCER: PROGNOSTIC FACTORS AND OUTCOMES 
OF SURGERY (Abstract): Despite recent progress in medical treatment of peptic gastroduodenal ulcer, the 
incidence of surgery for perforated ulcer disease has remained relatively unchanged. The purpose of this study 
was to assess the results in terms of morbidity and mortality after emergency surgery for perforated 
gastroduodenal ulcer (PGDU) and to identify the factors which may influence the outcomes of surgery. One 
hundred eighty-seven patients were operated on as an emergency procedure (less than 6 hours from the 
admission) for PGDU. A percent of 84.25% were men, the average age being 38.5 years (18-93 years), lower for 
men (36 years) than for women (51 years). The overall rate of morbidity was 26.7% and there were 5 deaths 
(2.6%). The complication rate for patients operated on over 24 hours from the onset of symptoms was 68.4% (a 
group of 20.3% patients) and 70.6% for patients over 70 years (a group of 10.1% patients). Comorbidities were 
present in 77 patients (41.1%) and the rate of complication for this group was 61%. All 5 deaths were in the 
group of patients over 55 years with comorbidities and operated on over 24 hours from the onset of symptoms. 
In conclusion, the prognosis of PGDU after emergency surgery is highly correlated with time of surgery, age and 
comorbid conditions and emergency operations for PGDU carry an important morbidity risk and an acceptable 
mortality risk. 
 
KEY WORDS: GASTRODUODENAL ULCER, PERFORATION, SURGERY, PROGNOSTIC FACTORS, 
OUTCOMES 
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INTRODUCERE 
În ultimii ani tratamentul ulcerului gastroduodenal (UGD) s-a modificat considerabil. 

Iniţial au fost introduse în tratamentul bolii ulceroase antagoniştii receptorilor histaminici H2, 
iar 10 ani mai târziu (în anii ’80) inhibitorii pompei protonice care s-au dovedit extrem de 
eficace. Descoperirea Helicobacter pylori a reprezentat un alt pas important, dovedindu-se că 
până la 80% din pacienţii cu boală ulceroasă sunt purtători ai acestui germene [1,2]. Un alt 
procent important de pacienţi au drept cauză a bolii consumul de antiinflamatorii 
nesteroidiene (15-20%) [1]. 

Astăzi, UGD este privit ca o boală curabilă, ce beneficiază de tratament conservator. 
Chirurgia electivă a UGD putem spune că aproape a dispărut. Atunci când terapia 
medicamentoasă se dovedeşte prea scumpă, sau pacienţii rămân refractari la tratament, 
chirurgia electivă reprezintă o ultimă soluţie.  

Totuşi, chirurgia continuă să ocupe un loc important în tratamentul complicaţiilor 
UGD – perforaţia, hemoragia, stenoza. 

Incidenţa ulcerului gastro-duodenal perforat (UGDP) pare să nu fi scăzut în ultimii 
ani, cu toate progresele făcute în terapia medicală [1,3]. Perforaţia UGD continuă să rămână o 
urgenţă chirurgicală, încărcată încă de o morbiditate şi o mortalitate semnificativă. 

Scopul acestui studiu este de a evalua rezultatele după chirurgia de urgenţă în UGDP 
şi de a identifica factorii ce pot influenţa rezultatele operatorii. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Pe o perioadă de cinci ani (2001-2005) un număr de 187 de pacienţi cu UGDP au fost 

operaţi în urgenţă în Clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenţe Iaşi. Pacienţii cu 
UGDP trataţi conservator (metoda Taylor) cu succes, nu au fost incluşi în acest studiu. Nu au 
fost incluşi nici pacienţii cu ulcere anastomotice sau cu ulcere de etiologie neoplazică. 

Au fost înregistrate şi analizate datele demografice ale pacienţilor, starea la internare 
(prezenţa sau absenţa stării de şoc), prezenţa comorbidităţilor, intervalul debut-prezentare-
intervenţie chirurgicală, tipul intervenţiei chirurgicale, tipul şi gradul peritonitei, factorii 
prognostici ce influenţează rezultatele postoperatorii. Analiza variabilelor s-a făcut utilizând 
Student t - test şi Fisher exact test. A fost considerată statistic semnificativă o valoare p<0,05. 
 

REZULTATE 
Un număr de187 de pacienţi cu UGDP au fost operaţi în urgenţă pe o perioadă de 5 ani 

(2001-2005). Au fost 163 bărbaţi (87,1%) şi 24 de femei (12,9%). Vârsta medie a fost 38,5 de 
ani, mai scăzută pentru bărbaţi (36 de ani) şi mai crescută pentru femei (51 de ani), variind 
între 18 şi 93 de ani. 

Diagnosticul a fost stabilit pe baza examenului clinic (98% confirmat intraoperator) şi 
pe baza examenului radiologic abdominal (100% confirmat intraoperator). Au existat 26 
cazuri (13,9%) la care examenul radiologic abdominal nu a arătat prezenţa 
pneumoperitoneului. La 144 pacienţi (77%) s-a efectuat examen echografic ce a arătat 
prezenţa lichidului liber în cavitatea peritoneală. Un număr de 35 de pacienţi (18,7%) s-au 
prezentat în stare de şoc la internare (tensiune arterială sistolică < 90 mmHg) iar 16 (8,5%) 
prezentau semne clare de şoc septic.  

Anamneza la aceşti pacienţi a relevat fumatul 74,3% (139 de pacienţi), consumul de 
alcool la 70% (131 de pacienţi) şi consumul de antiinflamatorii nesteroidiene la 16,5% (31 
pacienţi). 

Stările comorbide au fost înregistrate la 77 pacienţi (41,2%): hipertensiune arterială 28 
de pacienţi, cardiopatie ischemică cronică 19, insuficienţă cardiacă 10, fibrilaţie atrială 11, 
tunerculoză pulmonară 12, bronhopneumopatie obstructivă 13, fibroză pulmonară 8, diabet 
zaharat 12, ciroză hepatică 15, obezitate 10, poliartrită reumatoidă 4, cancere cu alte localizări 
decât stomacul şi duodenul 5. 

În perioada preoperatorie s-a început administrarea medicaţiei specifice antiulceroase, 
cel mai adesea un antagonist H2, asociat cu un antibiotic (cel mai frecvent amoxicilină) şi 
metronidazol. Pregătirea preoperatorie nu a depăşit 6 ore. Tipul intervenţiilor chirurgicale sunt 
redate în Tabelul I. 

 
Tabelul I 

Intervenţiile chirurgicale efectuate pentru UGDP 
 

Tipul intervenţiei Număr de pacienţi % 
Sutură simplă şi epiploonoplastie 91 48,6 
Sutură simplă 27 14,4 
Excizie-sutură cu sau fără epiploonoplastie 44 23,5 
Vagotomie tronculară şi antrectomie 15 8,1 
Rezecţie gastrică 2/3 10 5,3 

 
Au fost 16 peritonite localizate (8,5%) şi 171 peritonite generalizate (91,5%). Din 

acestea, un procent de 70,7% (121 de pacienţi) au fost etichetate drept peritonite chimice, iar 
29,3% (66 de pacienţi) ca şi peritonite purulente.  

Debutul exact, până la prezentarea la spital a putut fi precizat la 158 de pacienţi 
(84,4%), datele fiind redate în Tabelul II. 
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Rezultatele postoperatorii au fost evaluate pe baza complicaţiilor şi a mortalităţii 
intraspitaliceşti. Complicaţiile postoperatorii sunt redate în Tabelul III. 

Rata mortalităţii pe lotul luat în studiu a fost de 2,6% (5 pacienţi), cauzele de deces 
fiind reprezentate de insuficienţa multiorganică post-peritonită purulentă generalizată, 
infarctul de miocard (un caz) şi embolia pulmonară (un caz). 
 

Tabelul II 
Repartiţia pacienţilor pe intervalul debut – internare 

 

Ore de la debut Număr de pacienţi 
0-6 31 

6-12 38 
12-18 25 
18-24 26 
24-48 15 
48-72 11 

peste 72 12 
Total 158 

 
Tabelul III 

Rata şi tipul complicaţiilor postoperatorii 
 

Complicaţii postoperatorii Număr pacienţi 
Peritonită generalizată 5 
Abces intraabdominal 5 

HDS 2 
Pancreatită acută 1 

Infecţia plăgii operatorii 11 
Evisceraţie 3 

Pneumonie şi pleurezie 8 
Tromboflebită venoasă profundă 5 

Embolie pulmonară 1 
Infarct miocardic 2 

Bronhopneumonie 7 
Total 50 (26,7%) 

 
DISCUŢII  
Intervenţiile chirurgicale în urgenţă pentru UGDP sunt însoţite de o morbiditate ce 

poate ajunge până la 40% şi o mortalitate de 6–30% [1,4,5]. Diverse studii au încercat să 
stabilească o serie de factori de risc răspunzători de aceste rezultate. Astfel, au fost identificaţi 
ca factori prognostici negativi starea de şoc de la prezentare, întârzierea actului chirurgical 
peste 12 ore, comorbidităţile, vârsta, localizarea ulcerului (gastric sau duodenal) [1,4-6]. 

Vârsta peste 70 de ani rămâne considerată un factor important ce influenţează negativ 
rezultatele operatorii. Pe cazuistica noastră doar 16 pacienţi (8,5%) au fost peste această 
vârstă (cel mai vârstnic 93 de ani), 10 din aceşti pacienţi prezentând complicaţii (62,5%) şi 
înregistrându-se 2 decese (12,5%). Dacă rata complicaţiilor este similară celei din literatură, 
rata deceselor este cu mult sub valorile consemnate în alte studii, aceasta probabil datorită 
numărului mic de cazuri şi particularităţilor demografice locale. Trebuie spus că celelalte trei 
decese au fost înregistrate la pacienţi cu vârste de 61, 59 şi respectiv 57 de ani. 

Se consideră că întârzierea intervenţiei chirurgicale peste 12 ore creşte riscul decesului 
de 3 ori, iar peste 24 de ore, de 9 ori [1,5,6]. Toate cele 5 decese s-au produs la pacienţi la 
care s-a intervenit chirurgical la mai mult de 24 de ore de la debutul simptomelor: 2 pacienţi 
la peste 72 de ore, 2 pacienţi la peste 48 de ore şi un pacient la peste 24 de ore. Rata 
complicaţiilor pare şi ea crescută de până la 6 ori pentru pacienţii operaţi la peste 24 de ore de 
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la debut [6,7]. Şi pe statistica noastră majoritatea complicaţiilor au fost înregistrate în grupul 
de pacienţi operaţi la peste 24 de ore – 29 de pacienţi (58%). 

Stările comorbide, în special afecţiunile cardiovasculare, pulmonare şi diabetul zaharat 
sunt prezente la aproximativ 50% dintre pacienţii cu UGDP crescând mortalitatea până la 
50%. Pe grupul nostru de pacienţi, toţi cei 5 pacienţi care au decedat, prezentau afecţiuni 
medicale asociate (insuficienţă cardiacă – 2 pacienţă, BPOC – 1 pacient, diabet zaharat –  
1 pacient, ciroză hepatică – 1 pacient). 61% din complicaţii au fost înregistrate la acest grup 
de pacienţi. Riscul mortalităţii este corelat în literatura mondială şi cu localizarea ulcerului, 
considerându-se că ulcerul gastric induce o mortalitate de 2-4 ori mai mare decât cel duodenal 
[1,6]. Au fost doar 39 de ulcere gastrice perforate (20,8%), faţă de 148 de ulcere duodenale 
perforate (79,2%), patru decese fiind înregistrate pentru ulcerele duodenale (2,7%) şi doar 
unul pentru un ulcer gastric (2,5%), deci o diferenţă nesemnificativă pe cazuistica noastră  
(p>0,05). 

Intervenţiile chirurgicale de amploare (rezecţiile gastro-duodenale) sunt considerate ca 
factor ce creşte morbiditatea şi mortalitatea [1,6]. Din cei 25 pacienţi cu rezecţie (antrectomie 
şi vagotomie tronculară sau rezecţie gastrică 2/3), doar 6 (24%) au prezentat complicaţii 
(p>0,05), neînregistrându-se nici un deces în acest grup. Aceste rezecţii sunt practicate în 
clinica noastră pe pacienţii cu stare generală bună fără semne de peritonită purulentă, la care o 
altă tehnică nu poate fi aplicată şi la care se intervine precoce (sub 12 ore). Pentru pacienţii cu 
probleme, vârstnici, afecţiuni asociate grave, cu prezentare tardivă, cu semne de şoc, politica 
noastră este de a trata complicaţia ulcerului printr-o tehnică cât mai simplă, scurtând cât mai 
mult posibil durata intervenţiei chirurgicale şi a anesteziei. După cum se observă doar 13,3% 
din pacienţi au beneficiat de o rezecţie, cifră inferioară celei pentru Europa de est (41,1%) şi 
chiar Germaniei (16,1%) [1]. 

 
CONCLUZII 
UGDP rămâne o urgenţă chirurgicală cu care ne întâlnim încă frecvent cu toate 

progresele ultimilor ani în terapia bolii ulceroase. Prognosticul pentru UGDP este corelat în 
primul rând cu timpul scurs de la debut la momentul intervenţiei chirurgicale (100% din 
decese s-au produs la pacienţii la care intervenţia s-a efectuat la mai mult de 24 de ore de la 
debut şi 68,4% dintre complicaţii au apărut la aceeaşi categorie de pacienţi), cu vârsta 
(pacienţii decedaţi având peste 55 ani şi 71,2% din cei cu complicaţii având peste această 
vârstă) şi cu stările comorbide asociate (100% din pacienţii decedaţi şi 61% dintre cei cu 
complicaţii, având patologii asociate). Pe statistica noastră rata mortalităţii şi morbidităţii nu 
par a fi influenţate semnificativ de localizarea ulcerului (gastric sau duodenal) sau de tehnica 
operatorie (sutură simplă sau rezecţie gastroduodenală), cu menţiunea că tehnicile complexe 
(rezecţiile) au fost aplicate pacienţilor tineri cu prezentare precoce. De aceea, putem spune că 
rezultatele tratamentului chirurgical al UGDP sunt influenţate semnificativ de momentul 
operator, vârstă şi stările comorbide ale pacientului. 
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PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE IN PEOPLE WITH DIABETES (Abstract):  Peripheral arterial disease 
(PAD) is a condition characterized by atherosclerotic occlusive disease of the lower extremities. While PAD is a 
major risk factor for lower-extremity amputation, it is also accompanied by a high likelihood for symptomatic 
cardiovascular and cerebrovascular disease. In people with diabetes, the risk of PAD is increased by age, 
duration of diabetes, and presence of peripheral neuropathy. STUDY DESIGN: We performed a prospective 
study of 196 diabetic patients admitted in Surgery Department of County Hospital Bacău, Romania between 
January 1999 and December 2003. All patients had diabetic foot ulcerations. For the vascular status evaluation 
we performed: manual pulse examination, oscilometry and Doppler arterial pressures. RESULTS: There were 
125 men (64%) and 71 women (36%) with median age 66 years (range 33 to 87 years). From these, 54 patients 
(28%) had type I diabetes and 142 (72%) had type II. 145 patients (74%) had PAD and Doppler pressure was the 
most accurate method for evaluation. CONCLUSIONS: Manual pulse examination and oscilometry are very 
simple methods, but have many false results. Through appropriate testing and determination of vascular status, 
treatment expectations and wound closure potential may be established and treatment prognosis and potential 
clearly explained to the patient. A patient that understands his or her own medical status and risks, including 
risks associated with morbidity and mortality, is less likely to take legal action in the face of a complication 
secondary to treatment. 
 
KEY WORDS: PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE, DIABETES 
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INTRODUCERE 
În 1998, în SUA existau circa 16 milioane de diabetici [1], anual fiind diagnosticate 

circa 800000 de cazuri noi [2]. Se estimează că aproximativ 15% din pacienţii cu diabet 
zaharat (DZ) vor prezenta leziuni la nivelul piciorului [3]. În 2005, DZ afecta circa 5-10% din 
populaţia SUA [4]. 

În SUA s-au practicat la pacienţii diabetici circa 67 000 amputaţii anual în perioada 
1993-1995 [2]. După amputaţia practicată la nivelul unui membru, circa 50% dintre aceşti 
bolnavi vor dezvolta ulcere şi la nivelul piciorului controlateral în circa 18 luni de la operaţia 
iniţială [3]. Astfel, 58 % dintre cei amputaţi la un membru, vor suferi o amputaţie şi la nivelul 
piciorului controlateral într-un interval de 3-5 ani [3]. 

Aceste statistici se reflectă în costurile ridicate ale îngrijirilor piciorului diabetic, 
acestea fiind în SUA de ordinul miliardelor de dolari [5]. Un studiu efectuat în 1997 arată că 
îngrijirile medicale acordate populaţiei diabetice din SUA au costat circa 77,7 miliarde dolari 
[6]. Totalizarea cheltuielilor directe şi indirecte pentru îngrijirea diabeticilor a fost estimată la 
aproximativ 98 miliarde dolari [6]. Într-un articol din 1998 [7], s-au raportat următoarele 
costuri: tratament conservator al unei leziuni unice – 7-8000 $, tratamentul unui ulcer 
suprainfectat – 17-18000 $, iar în caz de amputaţie costurile ajung la 45000 $, incluzând 
cheltuielile pentru reinserţia socio-profesională. 

Boala arterială periferică (BAP) afectează aproximativ 12 milioane de oameni în SUA. 
Într-un studiu [8] se estimează că 20% din pacienţii cu BAP simptomatică au DZ, dar acest 
procent este probabil mult mai mare, deoarece mulţi din cei cu BAP sunt asimptomatici [9]. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Am efectuat un studiu prospectiv pe 196 pacienţi cu DZ internaţi în Secţia Chirurgie a 

Spitalului Judeţean Bacău, pentru leziuni la nivelul membrelor inferioare (gangrene, ulcere), 
în perioada ianuarie 1999 – decembrie 2003. 

Lotul a fost constituit din 71 femei (36%) şi 125 bărbaţi (64%), cu vârsta medie de 66 
ani, cu extreme între 33 şi 87 de ani. 54 de pacienţi (28%) aveau DZ tip I, iar 142 (72%) DZ 
tip II. Dintre cei cu DZ tip II, 63 bolnavi necesitau insulină, iar la restul de 79 pacienţi, 
glicemia era controlată cu hipoglicemiante orale. Din punct de vedere al duratei de evoluţie a 
bolii, majoritatea subiecţilor erau cunoscuţi cu DZ de peste 15 ani, dar au existat şi situaţii 
extreme în ambele sensuri, astfel: 27 bolnavi au fost diagnosticaţi la prezentare, iar patru 
pacienţi aveau o evoluţie a bolii ce depăşea 30 de ani (Fig. 1). 

Toţi pacienţii prezentau leziuni caracteristice piciorului diabetic, impunând evaluarea 
statusului neurologic şi vascular înaintea tratamentului. Pentru evaluarea vasculară s-au 
folosit: palparea pulsului periferic, oscilometria şi presiunea Doppler. 

 

 
În privinţa tipului şi localizării leziunilor, majoritatea subiecţilor – 138 cazuri (70%) 

au prezentat leziuni localizate strict la nivelul piciorului, majoritatea acestora având afectat un 
singur membru. 53 de pacienţi (27%) au prezentat leziuni ce depăşeau ca nivel piciorul şi 
afectau la diverse niveluri gamba, afectarea coapsei fiind întâlnită doar în cinci cazuri (3%). 

 
REZULTATE 
Examinarea clinică a pulsului periferic a oferit următoarele rezultate: 

- 51 pacienţi (26%) nu prezentau clinic afectarea arterelor mari, cu puls prezent la 
arterele pedioase şi tibiale posterioare; 

- 102 pacienţi (52%) aveau o afectare medie a arterelor mari ale membrelor inferioare, 
evidenţiată clinic prin reducerea amplitudinii sau absenţa pulsului distal la una din 
artere, cel mai frecvent fiind afectată artera tibială posterioară; 

- 43 pacienţi (22%) aveau o componentă macroangiopatică preponderentă, în sensul că 
pulsurile lipseau de la nivel popliteu sau femural. 
Oscilometria membrelor inferioare s-a efectuat la toţi pacienţii (tabel 1), în majoritatea 

cazurilor, rezultatele sale nefiind corelate cu cele obţinute prin examinarea clinică a pulsului 
periferic (Fig. 2). 
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Fig. 1 Durata de evoluţie a DZ în lotul de 196 pacienţi 
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Tabel I 

Rezultatele examinării clinice a pulsului periferic şi oscilometriei 
 

 Puls distal prezent Puls distal absent sau slab Afectare arterială majoră 
oscilometrie 0-0,5 8 27 12 
oscilometrie0,5-1,5 28 10 19 
oscilometrie 1,5-2,5 11 49 9 
oscilometrie >2,5 4 16 3 
Total 51 102 43 

 

 
Verificarea presiunii Doppler 
Metoda constă în determinarea existenţei semnalului Doppler la nivel distal şi a 

contrapresiunii la care acest semnal dispare. Se poate practica atât în cazurile la care se 
decelează puls distal, dar este de elecţie la bolnavii la care acesta lipseşte. 

Tehnica presupune aplicarea unei manşete de tensiometru la nivelul gambei, decelarea 
semnalului Doppler la nivel distal şi umflarea manşetei până la dispariţia semnalului. 
Presiunea indicată de manometru după dezumflarea manşetei, la reapariţia semnalului, este 
„presiunea Doppler”. 

Metoda nu presupune o durată mare de timp şi nici aparatură şi consumabile 
costisitoare. Rezultatele măsurătorilor se corelează foarte bine cu evoluţia leziunilor şi 
eficienţa tratamentului, dar există încă o dispută în literatură în ceea ce priveşte valoarea 
critică a presiunii Doppler, aceasta variind între 40-70 mmHg după diverse opinii. 

Din datele prezentate rezultă că rezultatele oscilometriei nu se corelează cu cele ale 
examenului clinic şi presiunii Doppler, în timp între ultimele două această corelaţie există. 

 
DISCUŢII 
BAP reprezintă un factor major de risc pentru amputaţia membrului inferior, în special 

la bolnavii diabetici. În plus, BAP este un marker pentru afectarea vasculară sistemică, cu 
interesarea vaselor coronare, cerebrale şi renale, determinând astfel riscul crescut al unor 
consecinţe mortale ca infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. 
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Fig. 2 Corelaţia examen clinic/oscilometrie 



Articole originale Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341] 

 281

 
Tabel II 

Rezultatele comparative ale oscilometriei şi presiunii Doppler 
 

 Presiune Doppler
< 40 mm Hgt 

Presiune Doppler
40-70 mm Hg 

Presiune Doppler 
> 70 mm Hg 

Oscilometrie 0-0,5 15 24 8 
Oscilometrie0,5-1,5 26 23 8 
Oscilometrie 1,5-2,5 6 47 16 
Oscilometrie >2,5 4 6 13 
Total 51 100 45 

 
Tabel III 

Rezultatele comparative ale examenului clinic şi presiunii Doppler 
 

 Puls distal prezent Puls distal absent sau 
slab 

Afectare arterială 
majoră Total 

Presiune Doppler 
< 40 mm Hg 1 14 36 51 

Presiune Doppler 
40-70 mm Hg 10 85 5 100 

Presiune Doppler 
> 70 mm Hg 40 3 2 45 

Total 51 102 43 196 
 

 
DZ şi fumatul sunt factorii de risc cei mai importanţi pentru apariţia BAP, alături de 

vârsta înaintată, hipertensiunea arterială şi hiperlipemie [10]. La bolnavii diabetici, riscul BAP 
creşte cu vârsta, durata de evoluţie a bolii şi prezenţa neuropatiei periferice. Adevărata 
prevalenţă a BAP la bolnavii diabetici este dificil de apreciat, deoarece majoritatea pacienţilor 
sunt asimptomatici sau nu reclamă simptomele, iar percepţia durerii poate fi mascată de 
prezenţa neuropatiei periferice. Din aceste motive, bolnavul cu DZ şi BAP este mai 
susceptibil să se prezinte cu ulcer ischemic sau gangrenă, comparativ cu un bolnav non-
diabetic. 
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Fig. 3 Corelaţia presiune Doppler/oscilometrie 
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Pacienţii cu afectare arterială severă au o capacitate redusă de vindecare secundară 
reducerii oxigenării şi perfuziei tisulare, prezentând prin urmare un risc major de a necesita o 
amputaţie. Arteriopatia periferică are un rol major în producerea complicaţiilor şi în final a 
decesului [11]. 

Stabilirea statusului vascular al pacientului diabetic trebuie să urmeze două 
coordonate: pe de o parte evaluarea permeabilităţii sistemului arterial al membrului inferior şi, 
pe de altă parte, aprecierea perfuziei tisulare la nivelul piciorului. 

 

 
Evaluarea permeabilităţii sistemului arterial al membrului inferior 
Incidenţa aterosclerozei la diabetici este asemănătoare cu cea a non-diabeticilor [5], 

interesarea arterelor dintre genunchi şi gleznă conducând la o insuficienţă vasculară majoră la 
nivelul piciorului. Nu s-au constatat ocluzii la nivel arteriolar în cazul bolnavilor cu DZ, dar 
aceştia prezintă cu certitudine o disfuncţie a microvascularizaţiei ce afectează distribuţia 
fluxului sanguin local. Studiile subliniază că majoritatea leziunilor survenite la nivelul 
piciorului au o etiologie neuropatică sau mixtă şi doar la 10% din cazuri etiologia este 
vasculară prin mecanism ischemic [2]. Contrar acestor date din literatură, în lotul nostru 
afectarea vaselor mari a fost prezentă la majoritatea pacienţilor. 

Pentru evaluarea permeabilităţii sistemului arterial al membrului inferior sunt 
disponibile mai multe metode: 

Examinarea manuală a pulsului periferic, nu permite o apreciere adecvată a statusului 
vascular. 

Oscilometria realizează, de asemenea, o evaluare grosieră a arterelor mari. 
Ultrasonografia Doppler, urmată la nevoie de arteriografie, oferă informaţii utile 

asupra permeabilităţii arteriale. Ecografia Doppler arterială este metoda imagistică cu cel mai 
bun raport cost-eficienţă, devenind o metodă de screening în afecţiunile arteriale şi venoase 
ale membrelor. Prin această explorare se obţin date privind starea vasului examinat, grosimea 
şi textura pereţilor, calibru, gradul stenozei şi consecinţele acesteia asupra fluxului sanguin. 
Din nefericire, această investigaţie nu a putut fi efectuată decât la un număr mic de pacienţi, 
nesemnificativ pentru rezultatele studiului, însă a impresionat prin acurateţe şi valoare 
predictivă. 

Măsurarea presiunii arteriale la nivelul degetelor piciorului şi determinarea indexului 
presional gleznă-braţ, sunt metode simple şi directe, dar de obicei constituie repere pentru 
indicaţia de tratament chirurgical şi mai puţin pentru evaluarea viabilităţii tisulare [12]. 
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Fig. 4 Corelaţia examen clinic/presiune Doppler 
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Determinarea perfuziei arteriale tisulare 
Perfuzia arterială tisulară se determină prin metode directe (angiografia cu 

fluoresceină, termografia şi scintigrafia) şi indirecte (măsurarea transcutanată a oxigenului 
tisular şi măsurarea directă a saturaţiei în oxigen). 

Metode directe 
Injectarea de fluorură de sodiu (NaF) permite vizualizarea microcirculaţiei cu ajutorul 

unei lămpi cu ultraviolete, ţesutul perfuzat apărând colorat în verde. Această metodă este 
calitativă şi are dezavantajul major al dificultăţii repetării, fiind rezervată doar studiilor clinice 
şi de laborator [13]. 

Termografia necesită un sistem sofisticat ce funcţionează pe baza unei camere cu 
infraroşu. Astfel se vizualizează căldura degajată, diferenţiind zonele reci de cele fierbinţi, 
rezultând astfel o apreciere precisă a zonelor cu insuficienţă microcirculatorie. 

Scintigrafia măsoară radioactivitatea la nivelul piciorului după injectarea de 
radioizotopi (133Xe sau 125I) determinându-se astfel calitatea perfuziei tisulare la nivelul 
piciorului. 

Asocierea termografiei cu scintigrafia cu 125I a fost folosită cu succes în determinarea 
viabilităţii lambourilor cutanate sau a bontului după amputaţia de gambă [14]. 

Metode indirecte 
Măsurarea directă a oxigenului tisular printr-o metodă optică are o sensibilitate şi 

specificitate de 1.0 conform unui studiu britanic [14]. Principiul metodei constă în faptul că 
reflexia luminii albe proiectate pe un organ, variază în funcţie de conţinutul în 
oxihemoglobină al acestuia [13]. 

Măsurarea transcutanată a oxigenului tisular (TcpO2) se bazează pe determinarea 
presiunii parţiale a moleculelor de oxigen ce traversează dermul şi epidermul până la 
membrana ce acoperă senzorul. Această metodă este utilă pentru stabilirea nivelului optim al 
amputaţiei [15]. S-a stabilit că vindecarea este asociată cu valori ale TcpO2 mai mari de 40 
mmHg, în timp ce valori sub 20 mmHg indică o vindecare dificilă sau imposibilă. 

În concluzie, pacienţii cu boală arterială ocluzivă nu pot fi luaţi în discuţie pentru 
debridări şi excizii locale, fiind candidaţi pentru amputaţie. La cei fără obstrucţii ale vaselor 
mari, evaluarea microcirculaţiei prin metodele descrise, reprezintă un indicator preoperator al 
întinderii exciziei şi posibilităţilor ulterioare de vindecare. 

 
CONCLUZII 
Bolnavul diabetic, cu leziuni la nivelul piciorului necesită o explorare riguroasă pentru 

evidenţierea mecanismului ce a declanşat apariţia acestora. Evaluarea vasculară este de o 
maximă importanţă, evidenţierea bolii arteriale periferice orientând tratamentul către metode 
chirurgicale agresive (amputaţii). Decizia de amputaţie trebuie anunţată bolnavului pe baza 
unor explorări cât mai precise şi obiective. Deşi aprecierea pulsului periferic este obligatorie 
în contextul examenului clinic general, rezultatele acestei evaluări trebuie susţinute şi de alte 
metode, între care oscilometria nu-şi mai găseşte locul. Deşi echipamentele necesare par 
scumpe la o primă vedere, costurile pentru reintegrarea socio-profesională a bolnavilor cu 
amputaţii ar fi mult mai mari. În plus, prin stabilirea cu acurateţe a nivelului optim al unei 
amputaţii, se evită eventualele consecinţe medico-legale. 
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SEVERE ACUTE PANCREATITIS WITH ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME – CASE 
REPORT (Abstract): The current management guidelines in severe acute pancreatitis call for non-operative 
treatment as long as there is no evidence of infection. Recently a few reports describing abdominal compartment 
syndrome in patients with severe acute pancreatitis necessitating decompressive laparotomy were published in 
the English literature. We describe an additional case of abdominal compartment syndrome in a patient with 
severe acute pancreatitis successfully treated by decompressive burso-omentostomy. A 42 years old male patient 
was admitted to our surgical unit, within 48 hours after onset, complaining diffuse abdominal pain, nausea and 
multiple vomiting. The diagnosis of acute pancreatitis was established based on USG (free fluid in the 
abdominal cavity and lesser sack, pancreatic edema) and urine amylase level - 1200 g/h/L. Due to his poor 
condition the patient was admitted to the intensive care unit. During next 48 hours after admission the patient 
developed intra-abdominal hypertension (35 cm H2O measured transvesically) and abdominal compartment 
syndrome with multiple organ dysfunction. CT revealed gross pancreatic and retroperitoneal edema 
accompanied by abdominal distension with massive gas in the gastrointestinal tract. The patient necessitated 
abdominal decompression and burso-omentostomy was performed, followed by three sessions of lesser sack 
debridement. Intra-abdominal pressure normalized after surgical decompression and multiple organ dysfunction 
disappeared. The patient was discharged on 54 postoperative day. His ventral hernia was repaired 6 months later. 
This case report highlights that severe acute pancreatitis may be associated with intra-abdominal hypertension 
with clinically significant abdominal compartment syndrome in the early stages of the disease and 
decompression by burso-omentostomy in absence of infection is one possible solution of this critical situation. 
Further evaluation on a large patients series is necessary before final conclusion will be reached, regarding the 
efficacy of laparostomy (burso-omentostomy) in the management of severe acute pancreatitis with abdominal 
compartment syndrome. 

 
KEY WORDS: SEVERE ACUTE PANCREATITIS, INTRA-ABDOMINAL HYPERTENSION, 
ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME, DECOMPRESSING LESSER SACK OPEN PACKAGE. 
 
Corespondenţă: Conf. Dr. Igor Mişin, str. Munceşti 52, ap.60, 2001, Chişinău, Rep. Moldova; Tel: (+ 37322) 83-
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INTRODUCERE 
Tactica general acceptată şi recunoscută de management a pancreatitei acute severe 

(PAS) este conduita non-chirurgicală, atâta timp cât nu sunt semne de asociere a infecţiei (3–4 
săptămâni de la debut) [1-3]. La momentul actual sunt înregistrate progrese în tratamentul 
PAS, totuşi disfunţia poliorganică şi infecţia rămân a fi cele mai notorii complicaţii care 
reprezintă factorii de risc importanţi referitor la mortalitatea acestor pacienţi [4]. Actualmente, 
Sindromul de Răspuns Inflamator Sistemic (SRIS) este considerat cauza principală a 
disfuncţiei poliorganice [1-3], însă, una din cauzele disfunţiei poliorganice este considerată şi 
hipertensiunea intra-abdominală (HIA) [5]. Creşterea marcată a presiunii intra-abdominale 
(PIA) (> 20 cm H2O) este definită ca HIA, care la rândul său poate provoca instalarea 
sindromului de compartiment abdominal (SCA) [6-8]. Orice creştere în volum a conţinutului 
intra sau retroperitoneal poate fi cauza HIA, astfel, PAS asociată cu edem al pancreasului şi 
ţesuturilor adiacente, colecţii lichidiene parapancreatice, pareză intestinală poate provoca HIA 
cu instalarea SCA [9,10].  
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La momentul actual, în literatura de specialitate, sunt doar câteva comunicări despre 
această situaţie clinică dramatică [9,10]. Luând în considerare spectrul metodelor 
farmacologice şi chirurgicale de corecţie a SCA şi controversele privind momentul şi metoda 
de tratament, prezentăm un caz clinic de PAS cu SCA soluţionat prin decompresie 
chirurgicală – burso-omentostomie. 

 

 
 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Pacientul T.M. în vârstă de 42 ani s-a prezentat peste 48 ore de la debut, cu semne 

clinice caracteristice unei pancreatite acute. Pancreatita acută a fost confirmată prin examen 
ecografic, care a demonstrat prezenţa lichidului liber în bursa omentală şi cavitatea 
peritoneală, amilazuria fiind de 1200 g/h/L (normal 0–160 g/h/L); starea generală fiind gravă, 
(tahicardie – frecvenţă cardiacă centrală de 95/min şi TA=90/60 mmHg). Pacientul a necesitat 
internare în secţia terapie intensivă. Pe parcurs a 48 ore din momentul spitalizării, pacientul a 
beneficiat de tratament medicamentos: 10L cristaloizi/24h, menţinerea hemodinamicii cu 
suport de cardiotonice (adrenalină 3 μg/kg/min şi dopamină 8 μg/kg/min) diureza fiind 15 
ml/h, cu diminuarea SaO2 până la 65% şi instalarea tahipneei (frecvenţă respiratorie de 
24/min). Presiunea intra-abdominală măsurată transvezical a fost de 35 cm H2O. Scorul 
APACHE II a fost 19. Examenul computer tomografic (CT) (Fig. 1) a demonstrat edem al 
pancreasului, distensie abdominală, pneumatoză pronunţată a colonului - schimbări 
caracteristice HIA. Cu diagnosticul de pancreatită acută severă, sindrom de compartiment 
abdominal, pacientul a fost supus unei laparotomii bisubcostale cu aplicarea burso-
omentostomiei de decompresie (Fig. 2). Intraoperator s-a constatat pancreas mărit în volum, 
cu sectoare de necroză intim aderente, iar în cavitatea peritoneală şi bursa omentală 1300 ml 
lichid seros-hemoragic tulbure. Postoperator presiunea intra-abdominală măsurată 
transvezical a diminuat la 7 cm H2O, pacientul restabilindu-şi diureza în volum de 60 ml/h, 
adrenalina fiind exclusă, iar doza de dopamină redusă la 2,5 μg/kg/min. Pacientul a mai 
suportat trei şedinţe de debridare programată prin bursa omentală. Toate însămânţările din 
bursa omentală au fost sterile. A fost externat în condiţie satisfăcătoare, în a 54 zi 
postoperator. Eventraţia dezvoltată ulterior a fost rezolvată peste 6 luni de la externare prin 
aloplastie cu meşă sintetică din polipropilenă.  

 

Fig. 1 aspect computer tomografic: 
edem al pancreasului, distensie abdominală, pneumatoză pronunţată a colonului; 
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DISCUŢII 
Hipertensiunea intra-abdominală cu disfuncţie renală a fost descrisă pentru prima dată, 

cu 139 ani în urmă de către Wendt E. [11]. Sindromul de compartiment abdominal este o stare 
fiziopatologică, mai frecvent întâlnită la pacienţii cu traumatisme severe. Este provocat de 
HIA şi se manifestă prin presiuni sporite în căile aeriene, debit cardiac scăzut, oligurie (pe 
fond de presiune de umplere cardiacă aparent „normală”), perfuzie intestinală diminuată. SCA 
este cauza disfuncţiei şi insuficienţei poliorganice [6-9,12]. HIA reprezintă o creştere a PIA la 
10 cm H2O, iar la nivel de 20-25 cm H2O apar schimbările fiziopatologice cu dezvoltarea 
SCA [13]. Instalarea SCA, reprezentat prin afectarea perfuziei organelor cavităţii peritoneale 
şi disfuncţie poliorganică (pulmonară, cardiovasculară, renală, cerebrală, intestinală, hepatică) 
este rezultatul HIA [13]. 

 

 
Pancreatita acută severă posedă toate elementele potenţiale, necesare instalării HIA: 

edem pancreatic şi para-pancreatic, colecţii peri-pancreatice, distensie abdominală provocată 
de pareza intestinală şi edem visceral provocat de SRIS şi resuscitare volemică [6,10]. 
Schimbările menţionate au fost confirmate şi în cazul pacientului nostru (edemul pancreatic şi 
peri-pancreatic, distensie abdominală şi pneumatoză pronunţată a cecului). 

Conform datelor literaturii, HIA cu disfunţie poliorganică este documentată în primele 
24-48 ore de la spitalizare, la 78% din pacienţii cu PAS internaţi în secţiile ATI, rata 
mortalităţii la acest grup de pacienţi atingând 38% [6,10,14]. HIA poate agrava PAS prin 
provocarea hipoperfuziei intestinale [15]; în mod similar este afectată şi perfuzia pancreatică, 
contribuind la progresia necrozei pancreatice. Translocarea bacteriană este considerată cauza 
principală a infectării sectoarelor de necroză la pacienţii cu PAS, iar HIA şi SCA amplifică 
procesul de translocare bacteriană [16,17,18]. În opinia noastră, decompresia abdominală 
chirurgicală este soluţia evidentă a acestei situaţii. 

Decizia intervenţiei de decompresie abdominală trebuie argumentată nu doar conform 
datelor presiunii intra-abdominale, ci luând în consideraţie şi complexul datelor 
clinice/paraclinice manifestate prin sporirea presiunii în căile aeriene, diminuarea debitului 
cardiac, oliguria sau anuria [6,10]. Conform datelor recente ale literaturii există o tendinţă 
spre amânarea intervenţiei chirurgicale la pacienţii cu PAS, deoarece intervenţiile precoce 
sunt asociate cu o rată mare a mortalităţii [2,3]; însă, decompresia efectuată suficient de 

Fig. 2 Laparotomie bisubcostală cu formarea burso-omentostomei de decompresie 
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precoce în caz de SCA diagnosticat, la pacienţii cu PAS, care presupune crearea 
laparostomei/burso-omentostomei, reduce disfuncţia poliorganică provocată de SCA, la un 
pacient suficient resuscitat volemic [6,9,10]. Decompresia chirurgicală prin burso-
omentostomei a fost eficientă în cazul pacientului nostru. Din punctul nostru de vedere, 
aplicarea burso-omentostomei decompresive, prin acces transversal bisubcostal, poate fi 
argumentată prin următoarele: 

1. crearea burso-omentostomei permite acces direct la glanda pancreatică afectată şi 
spaţiul parapancreatic cu înlăturarea colecţiilor peri-pancreatice; 

2. aplicarea burso-omentostomei permite de a „izola” cavitatea peritoneală; 
3. accesul tranversal bisubcostal permite aplicarea unei burso-omentostomii largi, iar 

prin secţionarea muşchilor drepţi ai peretelui abdominal anterior este redusă rezistenţa 
acestuia, ceea ce nu poate fi obţinut prin acces median; 

4. sunt reduse pierderile hidro-electrolitice semnificative, inevitabile în cazul pacienţilor 
cu laparostomie. 
Interes deosebit prezintă efectele reperfuziei splanhnice după efectuarea decompresiei 

abdominale şi potenţialele metode de prevenire a acestora. Recent, a fost publicat un studiu 
experimental referitor la eficacitatea octreotidei în prevenirea leziunilor oxidative induse de 
reperfuzia splanhnică prin reducerea perfuziei splanhnice [19]. 

O altă alternativă de conduită a pacienţilor cu PAS care suportă HIA şi SCA este 
hemodiafiltrarea continuă cu membrană de polimetil metacrilat, care permite eliminarea 
citokinelor (IL-6) care provoacă hiperpermeabilitate, reducând astfel edemul visceral şi 
presiunea intra-abdominală [20]. 

 
CONCLUZII 
Tactica general acceptată şi recunoscută de management al pancreatitelor acute severe 

(PAS) este conduita non-chirurgicală, atâta timp cât nu sunt semne de asociere a infecţiei, 
însă, rata dezvoltării HIA la pacienţii cu PAS spitalizaţi în secţiile ATI este mare, aceasta 
fiind asociată cu disfuncţie poliorganică şi o rată mare a mortalităţii. Timpul, volumul, 
avantajele şi dezavantajele decompresiei chirurgicale, rămân pentru un studiu ulterior. 

Prin prezentarea cazului dat dorim să atenţionăm asupra existenţei acestui grup de 
pacienţi care ar necesita laparatomie „impusă” cu aplicarea burso-omentostomei, pe parcursul 
a 24-48 ore de la internare, pentru efectuarea decompresiei abdominale în caz de PAS sterilă 
asociată cu SCA. 
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COMPUTED TOMOGRAPHY PERITONEAL CANCER INDEX (Abstract): Peritoneal surface malignancy 
results from seeding of gastrointestinal cancer or abdomino-pelvic sarcoma, or it can occur as a primary disease, 
such as peritoneal mesothelioma. In the past, this clinical situation was treated only with palliative intent. Actual 
treatment options for surgical management uses cytoreductive surgery which combines peritonectomy and 
visceral resection in an effort to remove all visible cancer within the abdomen and pelvis. Then the peritoneal 
cavity is flooded with chemotherapy solution. To select patients for this agressive approach quantitative 
prognostic indicators for carcinomatosis must be evaluated. The peritoneal cancer index (PCI) is a synthesis of 
the distribution of tumor and a lesion size score. In such conditions abdominal medium contrast computed-
tomography it is very helpful in identification of neoplasic implants. 
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INTRODUCERE 
Diseminarea neoplazică pe suprafaţa peritoneului poate fi rezultatul însămânţărilor 

cancerelor gastro-intestinale sau sarcoamelor abdomino-pelvine, sau poate apare ca boală 
primară, cum este cazul mezoteliomului peritoneal. În trecut această situaţie clinică beneficia 
numai de tratamente cu intenţie paleativă. 

Actual, abordul unui astfel de caz implică tehnici de chirurgie citoreductivă care 
combină peritonectomiile cu rezecţiile viscerale, în efortul de a îndepărta tot ţesutul canceros 
vizibil din abdomen şi pelvis. Cavitatea peritoneală este ulterior spălată cu soluţie de 
chimioterapic pentru a îndepărta boala reziduală. Pentru apecierea oportunităţii unei astfel de 
secvenţe terapeutice agresive este necesară o selectare atentă a cazurilor, care implică 
evaluarea unor indicatori prognostici şi anume stadializarea Gilly, scorul japonez P al 
cancerului gastric, indexul peritoneal de cancer (peritoneal cancer index, PCI, IPC) şi indexul 
peritoneal de cancer simplificat (simplified peritoneal cancer index, SPCI). Se apreciază că 
PCI este cel mai precis [1]. 

Evaluarea necesară unui raţionament terapeutic complet implică şi date asupra 
histopatologei cancerului (progresie invazivă sau expansivă), examene preoperatorii CT ale 
abdomenului şi pelvisului, aprecierea indexului peritoneal al cancerului şi cunoaşterea 
scorului citoreducţiei tumorale. Indicaţia corectă este mandatorie pentru optimizarea 
rezultatelor tratamentului [2]. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Dintre toate metodele imagistice folosite pentru explorarea abdomenului (ecografie, 

rezonanţă magnetică, computertomografie) pentru evaluarea cazului de faţă am preferat, în 
concordanţă cu datele din literatură, pe cea din urmă. 

 Explorarea CT centrată la nivel abdominal a fost realizată cu un aparat CT GE 
HiSPEED DX/i şi a presupus efectuarea de secţiuni în plan axial cu respectarea următorilor 
parametrii: colimare de 5 mm pe secţiune scanată, viteza deplasării mesei – 5mm/secundă 
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(pitch – 1,5), câmp minim posibil, 120 mA, 110 KV şi matrice 512X512. Pitch-ul este 
parametrul cel mai important utilizat la examenul CT helicoidal. Cu cât pitch-ul este mai mare 
cu atât scade timpul de examinare şi creşte volumul scanat, neexistând astfel zone 
neexaminate. 

 

Reconstrucţia imaginilor se realizează cu programe soft speciale, pe o consolă separată 
sau pe staţii grafice independente, în care imaginile secţionale native şi postcontrast se trimit 
prin reţea informaţională în sistem DICOM [3]. 

Pentru diferenţierea formaţiunilor şi identificarea arborilor vasculari a fost necesară 
administrarea intravenoasă a substanţei de contrast. Astfel a fost posibilă aprecierea 
numărului, extensiei şi localizării acestora faţă de elementele anatomice. 

Studiul a fost efectuat la o pacientă de 45 de ani, care a suferit o intervenţie 
chirurgicală cu viză radicală pentru neoplasm ovarian cu 11 luni înainte de investigaţie. 

Fig. 1 Confluenţă de noduli tumorali la 
nivelul sectorului 2, scor lezional 3 

Fig. 2 Confluenţă de noduli tumorali la 
nivelul sectorului 0, scor lezional 3 

Fig. 3  Confluenţă de noduli tumorali la 
nivelul sectorului 5, scor lezional 3 

Fig. 4.Confluenţă de noduli tumorali la 
nivelul sectorului 6, scor lezional 3 
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Bolnava se prezintă pentru mărirea de volum a abdomenului, fatigabilitate, edeme ale 
membrelor inferioare, tulburări de tranzit, alterarea stării generale. Examenul clinic decelează 
un abdomen mărit de volum cu mase tumorale palpabile şi prezenţa lichidului de ascită. 
Parametrii biochimici indică anemie moderată, uree moderat crescută, VSH crescut. 

Evaluarea computer tomografică a demonstrat prezenţa unor determinări secundare 
peritoneale. 

Analiza secţiunilor efectuate la diverse niveluri a permis aprecierea următoarelor 
situaţii. 

În urma analizei acestor date, scorul lezional calculat computer tomografic este 15, 
ceea ce presupune încadrarea pe baza PCI a bolnavei într-o categorie prognostică cu 
posibilitate de supravieţuire la 5 ani în proporţie de 11%. 

 
DISCUŢII 
Indexul peritoneal al cancerului (PCI) exprimă o sinteză clinică atât a dimensiunilor 

cât şi a distribuţiei neoplaziei. PCI furnizează un scor lezional (SL) bazat pe dimensiunea 
nodulilor tumorali şi localizarea lor. Nivelurile de înregistrare ale leziunilor presupun o 
stadializare ce se exprimă gradat. În general acest parametru este stabilit în momentul 
intervenţiei chirurgicale. În cazul cancerelor invazive este un indicator estimativ al 
probabilităţii de a realiza o citoreducţie completă şi devine un indicator fidel al supravieţuirii 
atunci când se folosesc procedee de citoreducţie şi chimioterapie intraperitoneală. 

PCI combină cantitativ distribuţia tumorală în 13 cadrane predefinite ale abdomenului 
şi pelvisului cu un scor lezional. Se stabilesc două planuri transverse şi două planuri sagitale 
care delimitează nouă regiuni abdominale. Planul transvers superior este localizat la marginea 
inferioară a rebordului costal, iar cel inferior este la nivelul spinei iliace anterosuperioare. 

 

 
Planurile sagitale divid abdomenul în trei sectoare egale. Se evidenţiază astfel, nouă 

compartimente ce se numerotează în sensul acelor de ceasornic, 0 fiind la nivelul ombilicului 
şi 1 la nivelul spaţiului subdiafragmatic drept (Fig. 5). Sunt numerotate astfel, 0 - centrul 
abdomenului, 1 - spaţiul drept superior (hipocondrul drept), 2 - epigastru, 3 – spaţiul stâng 
superior (hipocondrul stâng), 4 - flancul stâng, 5 – spaţiul stâng inferior (fosa iliacă stângă), 6 
- pelvis, 7 – spaţiul dreapt inferior (fosa iliacă dreaptă), 8 - flancul drept. Regiunile de la 9 la 
12 separă intestinul subţire în jejun superior şi inferior şi respectiv, ileon superior şi inferior: 9 
- jejun superior, 10 - jejun inferior, 11 - ileon superior, 12 - ileon inferior. 

Pentru o împărţire şi mai precisă se pot folosi pentru identificare structuri anatomice 
specifice fiecărui sector (Tabel I). 

 

Fig. 5 Împărţirea abdomenului în nouă compartimente 
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Tabel I 
Structurile anatomice specifice fiecărui sector abdominal 

 

Regiuni Structuri anatomice 
0, central Linia de incizie mediană, întregul oment mare, 

colonul ransvers 

1, drept superior 
Suprafaţa superioară a lobului drept hepatic, 

suprafaţa inferioară a hemidiafragmului drept, spaţiul 
retrohepatic drept 

2, epigastru Grăsimea epigastrică, lobul stâng hepatic, 
omentumul mic, ligamentul falciform 

3, stâng superior 
Faţa inferioara a hemidiafragmului stang, splina, 

coada pancreasului, faţa anterioară şi posterioară a 
stomacului 

4, flanc stâng Colonul descendent, spaţiul parietocolic stâng 
5, stâng inferior Peretele pelvin lateral dinspre colonul sigmoid, 

colonul sigmoid 

6, pelvis 
Organele genitale interne feminine - uterul şi 

anexele, vezica urinară, fundul de sac Douglas, 
colonul recto-sigmoid 

7, drept inferior Peretele lateral pelvin drept, cecul, apendicele 
8, flanc drept Şanţul parietocolic drept, colonul ascendent 

9, jejun superior  
10, jejun inferior  
11, ileon superior  
12, ileon inferior  

 
Scorul lezional este determinat după liza completă a aderenţelor şi inspecţia completă 

a suprafeţelor peritoneale parietale şi viscerale din regiunile abdomino-pelvine. Se referă la 
cel mai mare diametru al implantului tumoral. Tumora primară sau recurenţele locale care pot 
fi îndepărtate complet sunt excluse din evaluare. Dacă există confluenţe de noduli tumorali 
sunt caracterizate ca SL - 3 chiar dacă este vorba de un strat fin (subţire) de implanturi 
tumorale:  

- SL - 0 înseamnă că nu sunt vizualizate depozite maligne,  
- SL - 1 implică prezenţa nodulilor tumorali sub 0,5 cm în cea mai mare dimensiune a 

lor; nu se cuantifică numărul nodulilor ci numai cel mai mare, 
- SL - 2 implică existenţa nodulilor între 0,5 şi 5 cm iar,  
- SL - 3 semnifică noduli tumorali peste 5 cm sau confluenţe de noduli tumorali.  

Se determină câte un scor lezional pentru fiecare din cele 13 regiuni abdomino-
pelvine, suma acestora fiind PCI, care poate avea astfel valori de la 0 la 39. 

Valoarea prognostică a PCI a fost determinată în timp de numeroase studii, dar 
indicele are un impact considerabil şi asupra selecţiei pacienţilor. Astfel, de exemplu, pentru 
carcinomatoza colonică un PCI peste 20 impune o atitudine paleativă, fiind privit ca o 
contraindicaţie relativă pentru un procedeu electiv. Astfel de valori sunt asociate cu durate de 
supravieţuire scurte, apropiate de cele fără intervenţie chirurgicală.  

O excepţie a acestei situaţii o reprezintă psudomyxoma peritonei şi mezoteliomul 
minim agresiv, boli neinvazive, la care un PCI de 39 poate fi convertit la 0 prin chirurgie 
citoreductivă. 

Un neajuns al acestui tip de evaluare îl constituie situaţiile de neoplasme invazive 
localizate pe topografii anatomice cheie. De exemplu, cancerele nerezecabile ale căii biliare 
sau tumorile invazive din jurul ductului biliar comun au prognostic nefavorabil în ciuda unui 
PCI scăzut. Situaţii nefavorabile sunt considerate şi implantele numeroase pe suprafaţa 
intestinului subţire. Aceeaşi semnificaţie negativă o are şi invadarea ganglionii limfatici din 
afara grupelor de drenaj ale tumorii primare. Aceştia au însemnătate de diseminări din 
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cancerul peritoneal de suprafaţă, adică metastaze din metastaze. Cancerele situate în locuri 
anatomice cheie capătă astfel importanţa unei boli sistemice, cu prognostic în consecinţă, 
indiferent de valorile PCI.  

Indexul PCI trebuie evaluat în funcţie de tipul neoplaziei. Astfel, Berthet citat de 
Sugarbaker [1], într-un studiu despre sarcomatoză, găseşte că un index sub 13 este asociat cu 
o supravieţuire la 5 ani de 74% iar un index peste 13 cu o supravieţuire de numai 11%. Pentru 
cancerul de colon cu carcinomatoză, Sugarbaker [2] raportează iniţial că la un PCI sub 10 
supravieţuirea la 5 ani este de 50%, între 11 şi 20, supravieţuirea este de 20%, iar peste 20, 
supravieţuirea la 5 ani este de 0% . 

Aprecierea intraoperatorie a PCI este un neajuns în cazul determinărilor unor valori 
mari, care contraindică gesturi chirurgicale complete. Ca urmare, determinarea preoperatorie a 
acestui index, prin computertomografie CT sau rezonanţă magnetică MRI poate evita o serie 
de gesturi chirurgicale inutile.  

Examenul CT poate fi optimizat pentru o apeciere mai exactă. Comparativ cu 
examenul CT secvenţial, examenul CT spiral prezintă o serie de avantaje: scurtează timpiul de 
examinare al pacientului, face posibilă diminuarea cantităţii de substanţă de contrast 
administrată inravenos, poate decela leziuni de dimensiuni mici şi poate ameliora semnificativ 
postprocesarea imaginilor [3]. 

Pregătirea tractului gastro-intestinal urmăreşte posibilitatea identificării anselor 
intestinale şi diferenţierea lor de eventualele mase tumorale ori ganglionare deoarece o ansă 
neopacifiată poate o reală sursă de erori de interpretare, dar permite şi evaluarea grosimii 
peretelui intestinal. Valorile de atenuare similare sau apropiate ale stomacului, colonului, 
ficatului, pancreasului, maselor musculare, adenopatiilor sau structurilor vasculare nu permit 
la explorarea nativă o identificare facilă a acestora. În aest scop se utilizează agenţi de 
contrast care trebuie să asigure o creştere a densităţii cu cel puţin 40UH, comparativ cu 
structurile adiacente. Contrastul oral este folosit aproape fără excepţie în identificarea 
abdomenului sub formă de soluţii iodate hidrosolubile. Contrastul intravenos este de mare 
utilitate atât în caracterizarea ţesuturilor anormale şi patologice cât şi în aprecierea 
raporturilor acestora cu axele vasculare. Agenţii cei mai folosiţi sunt substanţe iodate 
nonionice. Cantitatea şi modalitatea de administrare a substanţei de contrast  depind de 
organul studiat [4]. Ansele intestinale în secţiune transversală sunt uneori greu de diferenţiat 
de nodulii neoplazici.  

Un alt aspect tehnic este legat de tumorile solide care au aspect de strat subţire pe 
suprafaţa peritoneului. Diferenţierea acestora necesită folosirea contrastului maximal 
intravenos cu o întârzire de 60-120 secunde după administrarea contrastului. 

La unele cazuri tumorile solide sau semisolide pot avea imagine de ascită, situaţie în 
care un examen ecografic complementar poate fi de ajutor, evitând intervenţiile chirurgicale 
inutile. 

Concluziile finale impun ideea că este mai bine de determinat natura carcinomatozei 
CT decât prin actul operator. 

În ceea ce priveşte unele cazuri particulare, ca de exemplu pseudomyxoma peritonei, 
sarcoame de gradul I şi mezoteliomul peritoneal, care uneori pot fi neinvazive, este mai bine 
de luat în considerare prognosticul după citoreducţie (care poate fi completă) şi nu după PCI 
(care este apreciat preoperator şi poate avea valori foarte mari). 

Imaginile obţinute prin computer-tomografie (CT) cu contrast maxim administrat 
intravenos şi per os conferă o rezoluţie spaţială deosebită. Această separaţie între structurile 
anatomice adiacente poate fi realizată numai dacă acestea două diferă semnificativ în 
coeficienţii de atenuare [2]. Probleme ale metodei apar atunci când unele procese (ca de 
exemplu tumorile) cu valori de atenuare de ţesut moale, au valori ale acestor coeficienţi 
asemănătoare cu ale structurilor normale moi. Din păcate, examenul CT este destul de 
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imprecis pentru cuantificarea tipului intestinal de carcinomatoză peritoneală produse de 
adenocarcinoame. Progresiunea ţesutului malign pe suprafeţele peritoneale se conformează 
contururilor normale ale structurilor abdominopelvine [5]. 

CT este de mare ajutor în cuantificarea adenocarcinomului mucinos din cavitatea 
peritoneală [6]. Aceste tumori produc din abundenţă material coloid, care este uşor de 
diferenţiat de structurile normale prin formă şi densitate. Se folosesc două criterii 
fundamentale pentru a selecta cazurile ce pot beneficia de citoreducţie de cele nerezecabile şi 
anume: 1) obstrucţie segmentară a intestinului subţire şi 2) prezenţa nodulilor tumorali peste 5 
cm în diametru pe suprafeţele intestinale sau direct adiacente mezenterului intestinului 
subţire. Aceste criterii reflectă din punct de vedere radiologic biologia adenocercinomului 
mucinos. Obstrucţia semnalizează un caracter invaziv al neoplaziei pe suprafeţele intestinale 
care ar putea determina imposibilitatea realizării unei citoreducţii complete. 

Rezonanţa magnetică (MRI) are sensibilitate de contrast apreciabil mai mare ca CT, 
dar rezoluţia sa spaţială este mai slabă. 

Un alt parametru care afectează acuitatea imaginii este timpul de achiziţie. Imaginile 
CT sunt achiziţionate, receptate într-un timp foarte scurt, într-un interval care este mai mic 
decât timpul de respiraţie al majorităţii indivizilor. Multe dintre secvenţele MRI se pot obţine 
rapid, dar acelea care necesită timpi lungi de repetiţie pot dura şi câteva minute. Ca urmare, 
respiraţia, mişcările cordului, peristaltica tubului alimentar duc la degradarea imaginii la 
nivelul abdomenului superior şi tubului digestiv. Pelvisul, care este în majoritatea timpului 
imobil nu ridică astfel de probleme examenului MRI. 

Separarea a două structuri cu valori de atenuare similare de o a treia, care este diferită, 
permite ameliorarea calităţii imaginii. Separarea este optimizată când planul diferit, de 
exemplu grăsimea, este perpendicular pe planul de examinare. La nivelul pelvisului aceste 
planuri de grăsime sunt oblice sau paralele cu planul transvers. Ca atare, aici sunt avantajoase 
imaginile coronale sau sagitale. Este de menţionat că, dacă nu sunt utilizate manevre speciale, 
imaginile CT sunt obţinute în plan transversal, pe când imaginile MRI pot fi obţinute în orice 
plan, fără pierderea rezoluţiei. 

În ultimul timp ambele metode au demonstrat fiabilităţi deosebite în aprecierea 
condiţiilor patologice de la nivelul cavităţii peritoneale. 

Cavitatea peritoneală este constituită dintr-o serie de spaţii potenţiale, comunicante, 
care nu sunt vizibile pe imaginile CT decât dacă sunt destinse de fluide. 

În mod normal ligamentele, epiplooanele şi alte repliuri peritoneale nu sunt vizibile la 
CT, dar grăsimea, nodulii limfatici şi vasele din structura lor sunt evidenţiabile. Dacă sunt 
cuprinse de procese patologice (edem, inflamaţie, infiltraţie neoplazică) devin groase şi dau  
imagine directă computer-tomografică (hipodensă). 

Tumorile secundare peritoneale provin cel mai frecvent de la neoplasme ale 
stomacului, colonului şi ovarului. Pot fi depistate de la dimensiuni începând cu 1 cm. Se poate 
aprecia şi gradul de infiltraţie al neoplasmului de origine. Acesta, în cazul infiltrării 
peritoneale precoce, se traduce prin creşterea densităţii grăsimiii din vecinătatea 
neoplasmului. 

Cele mai comune neoplasme maligne care implică peritoneul sunt constituite din 
carcinoame metastatice şi limfoame. 

Metastazele apar din cancerele de stomac, colon sau ovar şi mai puţin obişnuit din 
pancreas, tractul biliar sau uter. Înainte de dezvoltarea computer-tomografiei aceste mase nu 
erau detectabile radiografic până când nu dizlocau organele din jur sau nu produceau ocluzie 
intestinală. 

Neoplasmele metastatice pot disemina prin cavitatea peritoneală prin patru căi:  
extensia peritoneală directă (diseminare de-alungul mezenterului şi ligamentelor), extindere 
intraperitoneală, extensie limfatică şi diseminare prin embolizare hematologică. Multe 



Cazuri clinice Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. I1, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341] 

 296

neoplasme metastazează predominant pe o cale particulară, producând imagini caracteristice 
la CT. 

Imaginea CT a extensiei peritoneale directe a tumorii depinde de gradul de diseminare. 
Infiltratele peritoneale timpurii produc o creştere a densităţii grăsimii din jurul neoplasmului. 
Stadiile mai avansate dau aspectul unei mase contigue cu neoplasmul primar şi care se extinde 
pe traiectele aflate pe topografia prezumtibilă a ligamentelor ce leagă organul implicat de 
organele din jur. Din cauza continuităţii lor cu spaţiul retroperitoneal, ligamentele peritoneale 
joacă, pe lângă rolul de cale de extindere spre organele din jur şi pe cel de cale de extindere 
spre retroperitoneu (Fig. 6). 

 

 
Infiltrarea neoplazică a marelui oment poate produce o imagine CT distinctivă. Se 

notează aspecte de la mici noduli sau „fire” de ţesut moale care cresc densitatea imaginii 
grăsimii situate anterior de colon şi intestinul subţire până la mase mari care separă aceste 
organe de peretele abdominal anterior („omental cakes”). Infiltraţia neoplazică extensivă a 
marelui oment este dată cel mai frecvent de neoplasmul ovarian, dar nici alte cauze nu sunt de 
ignorat. Ocazional, unele metastaze de la acest nivel ale cancerului ovarian se pot calcifica. 
Îngroşarea inflamatorie a omentului, de tipul celei produse de peritonite, poate să fie 
nediferenţiabilă de infiltraţia neoplazică a omentului (Fig. 6, 7). 

Implicarea mezenterului intestinului subţire de tumorile carcinoide produc deseori 
aspecte CT caracteristice (Fig. 9). Prezenţa unor mase de ţesut moale în mezenterul cadranului 
inferior stâng, deplasând ansele de intestin  din jur, asociate sau nu cu limfadenopatie şi/sau 
metastaze hepatice este înalt sugestivă pentru tumorile carcinoide. În jurul masei tumorale se 
evidenşiază frecvent striuri (strands) de ţesut, datorat reacţiei desmoplastice ce înconjură 
frecvent masa tumorală. Mulţi dintre pacienţi se prezintă la momentul diagnosticului cu 
metastaze hepatice. 

Metastazele apărute prin diseminare intraperitoneală apar ca mase de ţesut moale, 
frecvent asociate cu ascită. Sunt localizate în unul sau mai multe locuri specifice de 
implantare. În unele cazuri peritoneul este îngroşat difuz. Atunci când cantitatea de ascită este 
moderată pot fi vizualizate mase de 1 cm. Dacă masele tumorale sunt prea mici, singurul 

Fig. 6 Computer tomografie axială, nativ - 
neoplasm rectal operat cu recidivă pelvină 

Fig. 7 Computer tomografie axială, nativ la o 
pacientă cu neoplasm ovarian şi diseminare 

peritoneală 
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semn îl poate reprezenta ascita. Când ascita este în cantitate mică sau nu există, singura 
manifestare CT a carcinomatozei peritoneale o  poate constitui înlocuirea densităţii normale a 
grăsimii mezenterice cu o densitate corespunzătoare unui ţesut moale.  

Au fost descrise patru tipuri de imagini CT privind implicarea mezenterică: mase 
rotunde, mase „cake-like”, mase rău definite şi mase stelate. 

Masele rotunde sunt observate mai frecvent în cadrul limfomului Hodgkin şi sunt 
datorate în principal limfadenopatiei şi mai puţin metastazelor peritoneale, dar pot fi observate 
şi în cadrul altor tumori metastatice. 

Masele rău definite, neregulate şi cele tip „cake-like” sunt mai frecvent observate în 
carcinoamele ovariene, dar şi în limfoamele Hodgkin şi carcinoamele metastatice. 

Masele mezenterice chistice sunt produse doar ocazional de carcinomul ovarian. 
Pattern-ul stelat, constând din foiţe mezenterice cu aspect radiant, poate fi produs de 

un mare număr de carcinoame metastatice, inclusiv de cel ovarian, pancreatic, colonic şi cel 
de sân. Este produs din infiltraţia tumorală difuză a mezenterului, care produce îngroşarea şi 
rigiditatea „bundles” perivasculare. Acest aspect, de altfel caracteristic implicării metastatice, 
este pe de altă parte şi nespecific, putând fi produs şi de neoplasme peritoneale primare 
(mezoteliomul), dar şi de procesele inflamatorii de felul pancreatitei sau peritonitei 
tuberculoase. 

 

 
În cazul diseminării limfatice expresia la examenul CT a ganglionilor mezenterici este 

de la mici mase rotunde sau ovalare în grăsimea mezenterică până la mase mari confluente 
care deplasează ansele adiacente. Masele limfomatoase mari şi confluente pot înconjura 
vasele mezenterice superioare, dând un aspect de „sandwich”. Ocazional, vasele mezenterice 
mărite şi orientate perpendicular pe axul secţiunii CT pot simula adenopatia mezenterică. 
Acest aspect poate fi apreciat corect abia după injectarea unei substanţe de contrast.  

La examenul CT metastazele embolice pot produce îngroşarea foiţelor mezenterice 
sau îngroşări focale ale peretelui intestinal, asociate ocazional cu ulceraţii recognoscibile. 

Pseudomyxoma peritonei, apărută ca urmare a rupturii unui chistadenom sau 
chistadenocarcinom mucinos ovarian sau apendicular, implică imagini de mase tumorale cu 
atenuare scăzută, care pot fi înconjurate de pereţi discreţi. Se poate prezenta şi ca un material 

Fig. 8 Computer tomografie axială, 
postcontrast la aceeaşi pacientă cu neoplasm 

ovarian 

Fig. 9 Computer tomografie abdominală, 
nativ, la un pacient cu neoplasm colonic cu 
ascită, diseminare peritoneală şi implicare 

mezenterică. 
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intraperitoneal difuz cu densitate scăzută, eventual septat. Frecvent se constată pe marginea 
ficatului aspect de pseudopode („scalloping liver margin”). Ocazional pereţii pot conţine 
calcificări. Dacă pereţii sunt fini, aspectul poate fi asemănător cu al unei ascite. 

O schemă precisă de tratament este greu de elaborat pentru toate cazurile, dar pot fi 
trasate unele linii directoare [2]. 

Aprecierea pacienţilor cu obstrucţii intestinale şi recurenţe după cancere colorectale 
are în vedere determinarea extensiei în ceea ce priveşte implicarea intestinului subţire, gradul 
extensiei metastazelor hepatice şi al celor sistemice. Dintre aceşti parametrii, cel mai greu de 
evaluat preoperator poate deveni aprecierea extensiei bolii la nivelul intestinului subţire. Ca 
urmare, dacă este posibilă menţinerea independenţei nutriţionale este fezabilă o intervenţie 
chirurgicală de amploare, iar dacă nu, gestul terapeutic trebuie limitat la inserţia unor tuburi 
de alimentare sau creearea unor stomii [7]. 

Tentativele de a palea o obstrucţie intestinală cauzată de un cancer gastrointestinal 
recurent ţin cont de pattern-ul de diseminare al carcinomatozei. Chiar în cazul unor volume 
tumorale recurente mari, acumularea de celule tunorale poate fi detectată la nivelul celor trei 
zone anatomice specifice: zona de evacuare gastrică, valvula ileocecală şi colonul 
rectosigmoid. La bolnavii cu stare generală bună pot fi benefice procedee de rezecţie agresive. 

 
CONCLUZII 
În prezent abordul unui de caz cu carcinomatoză peritoneală implică tehnici de 

chirurgie cito-reductivă care combină peritonectomiile cu rezecţiile viscerale, în efortul de a 
îndepărta tot ţesutul canceros vizibil din abdomen şi pelvis. Cavitatea peritoneală este ulterior 
spălată cu soluţie de chimioterapic pentru a îndepărta boala reziduală. Pentru apecierea 
oportunităţii unei astfel de secvenţe terapeutice agresive este necesară o selectare atentă a 
cazurilor, care necesită evaluarea unor indicatori prognostici, printre care şi indexul peritoneal 
de cancer 

Indexul peritoneal al cancerului (PCI) exprimă o sinteză atât a dimensiunilor cât şi a 
distribuţiei neoplaziei. PCI furnizează un scor lezional (LS) bazat pe dimensiunea nodulilor 
tumorali şi localizarea lor.  

Aprecierea intraoperatorie a PCI este un neajuns în cazul determinărilor unor valori 
mari, care contraindică gesturi chirurgicale complexe. Ca urmare, determinarea preoperatorie 
a acestui index, prin computertomografie poate evita o serie de gesturi chirurgicale inutile. 
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GIGANTOMASTIA – SURGICAL TREATMENT (Abstract): We discuss the aesthetic reconstruction of giant 
breasts in 7 cases, operated between 2000-2006. All our patients were young (age 23-35 years old) and presented 
very large breasts comparing with their body shape. We used, as main technique, the preservation of the inferior 
glandular flap because this procedure allowed us to obtain a better shape of the breast and a better symmetry. 
Some of our patients had special problems as: skin colour (two cases from Sudan), psoriasis (one case) or local 
dermatitis (two cases) that could influence the evolution of the surgical wound. 
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INTRODUCERE 
Sânii hipertrofici necesită corecţie chirurgicală atât din motive estetice cât şi în scop 

funcţional; gigantomastia este o afecţiune invalidantă: pacientele prezintă frecvent devieri ale 
coloanei vertebrale, hiperpigmentări sau dermite de contact la nivelul tegumentelor din 
vecinătatea şanţului submamar, vergeturi, iar depistarea clinică a unor eventuali noduli în 
acest volum uriaş de ţesut devine practic imposibilă. Pentru a adopta poziţia verticală, cât şi 
pentru uşurarea mersului, ele sunt nevoite să utilizeze sisteme de contenţie complicate şi 
greoaie. O viaţă şi activitate normale sunt greu de imaginat în astfel de condiţii. Amprenta 
bolii asupra psihicului nu este de neglijat. 

Primele tehnici chirurgicale destinate corecţiei gigantomastiei s-au inspirat din 
mamoplastii de reducere folosite pentru ginecomastie [1] sau din operaţii adresate tumorilor 
mamare benigne şi care utilizau incizii în şanţul submamar, cu scopul de a obţine rezultate cât 
mai bune din punct de vedere estetic (Dr. Gaillard Thomas, New York, 1882; Czerny, 1895) 
[2]. Numeroşi chirurgi au contribuit la dezvoltarea acestor tehnici şi la extinderea lor de la 
sânii ptozaţi sau cu hipertrofii minore, la sânii giganţi. 

Un moment crucial în chirurgia de modelare a sânilor hipertrofici îl constituie 
descoperirea tehnicii de transpoziţie a complexului areolo-mamelonar (CAM) atribuită de 
mulţi autori lui Morestin (1909), dar publicată pentru prima data de Auber (1923) [3]. 
Posibilitatea tehnică de a conserva reţeaua vasculară care alimentează CAM cât şi cea de a 
utiliza CAM ca o grefă liberă, au permis excizii largi, cu eliminarea unor volume tisulare mari 
şi obţinerea unor sâni simetrici, adaptaţi tipului constituţional şi dimensiunilor fiecărei 
paciente. 

Au fost descrise tehnici de excizie cu conservarea vaselor craniale (pedicul superior) 
sau a celor caudale (pedicul inferior), dar şi lambouri bi-pediculate transportoare pentru 
CAM, fiecare cu avantaje şi dezavantaje. Această multitudine de intervenţii chirurgicale oferă 
operatorului posibilitatea de a alege metoda cea mai potrivită pentru fiecare pacientă, cea care 
conduce la rezultatul cel mai bun. 

 
                                                 

* received date. 20.05.2006 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Am operat 7 paciente cu gigantomastie, cu vârste cuprinse între 23-35 ani. 
În cadrul evaluării preoperatorii am realizat o anamneză amănunţită pentru a stabili 

eventuale cauze ale bolii: antecedente heredo-colaterale (obezitate, tulburări endocrine sau 
gigantomastie), tulburări ale creşterii evidente în perioada pubertăţii, afecţiuni endocrine sau 
tratament hormonal în acea perioadă (ex. întârzieri ale menarhei pentru care s-a administrat 
tratament hormonal), caracterul familial al afecţiunii. Astfel, am descoperit antecedente de 
gigantomastie pentru 2 cazuri, caracter familial al afecţiunii în 2 cazuri (două surori mulatre, 
ambele operate şi incluse în cazuistică), tratament hormonal aplicat la pubertate în 4 cazuri, 
obezitate în antecedentele heredocolaterale pe linie maternă, asociată cu sâni hipertrofici în 3 
cazuri. În nici un caz nu am depistat antecedente heredocolaterale de neoplasm mamar. 

Au fost efectuate echografii mamare în toate cazurile, fără a se depista formaţiuni care 
să impună mamografia. 

Preoperator s-au solicitat: consult cardiologic şi examen endocrinologic, care nu au 
depistat modificări faţă de normal; examen dermatologic (o pacientă cu psoriazis şi leziuni 
localizate la nivelul şanţului submamar, care a necesitat spitalizare şi tratament de specialitate 
într-o clinică dermatologică; 2 paciente cu dermite în vecinătatea şanţului submamar, 
favorizate de dimensiunile mari ale sânilor, şi care au urmat tratament local în pregătirea 
preoperatorie); examenul coloanei vertebrale (o pacientă cu cifoză secundară gigantomastiei). 

Trei dintre paciente prezentau în antecedentele fiziologice sarcina şi alăptarea; 6 
paciente erau normostenice; o singură pacientă cu obezitate gradul I (35 ani, 2 sarcini în 
antecedente). O pacientă prezenta o cicatrice abdominală postoperatorie (cezariană) 
hipertrofică şi cu zone de înfundare, a cărei corecţie s-a efectuat ulterior. 

 

Măsurătorile preoperatorii s-au efectuat cu pacientele în ortostatism dar şi în poziţie 
şezândă; desenul preoperator, realizat simetric, a marcat ca repere: furculiţa sternală, linia 
mediosternală, linia medioclaviculară şi şanţul submamar, precum şi punctele corespunzătoare 

Fig. 1 Gigantomastia –  măsurători preoperatorii 
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jumătăţii braţului (Fig. 1). Elementul de bază – fixarea viitoarei poziţii a CAM – s-a realizat 
în raport cu: lungimea braţului fiecărei paciente, dar şi cu şanţul submamar; am preferat o 
poziţie mai joasă cu 1-2 cm pentru a evita o eventuală creştere a tensiunii la liniile de sutură 
dintre lambouri şi pentru a obţine un aspect cât mai firesc al viitorului sân. Dimensiunile 
viitorului CAM (adaptate la volumul sânului) au fost de 4-5 cm. Am înregistrat diferenţele de 
volum între sâni (asimetrie) şi am stabilit volumul de excizat (Fig. 2). În 4 cazuri sânul drept a 
fost mai voluminos şi mai ptozat. Am măsurat distanţele de la punctele medioclaviculare la 
noile mameloane şi am respectat limitele de 18-24 cm în ceea ce priveşte poziţia mamelonului 
faţă de furculiţa sternală [4]. Incizia submamară este hotărâtoare pentru noul aspect al sânului, 
iar lungimea lambourilor supero-laterale trebuie să reprezinte jumătate din cea a inciziei 
submamare [5]. 

Operaţiile au fost efectuate sub anestezie generală, cu pacienta în decubit dorsal, cu 
modificarea intraoperatorie a poziţiei toracelui (elevare la 30 de grade în momentul fixării 
lambourilor) pentru a aprecia mai corect poziţia CAM, volumul şi simetria sânilor. Am 
utilizat bisturiul electric pentru rapiditate şi hemostază corectă. 

După marcarea viitoarei areole şi dezepitelizare, am realzat lamboul cu pedicul 
inferior, purtător al CAM, disecând până la fascia muşchiului mare pectoral, pe care am 
păstrat-o. Dimensiunile lamboului inferior glandulo-grăsos au fost de 21-33 cm. 

Am evitat decolările agresive pentru a limita pierderile lichidiene şi drenajul 
postoperator prelungit. Am verificat în permanenţă viabilitatea CAM prin examenul culorii, 
sângerării marginale şi a timpului de recolorare. Apoi, am excizat excesul glandular de la 
nivelul lambourilor laterale, comparând segmentele eliminate prin cântărire (cantitatea 
excizată dintr-un singur sân – 1,5-3 kg). Am solicitat examen anatomo-patologic pentru 
câteva segmente glandulare în fiecare caz (toate rezultatele au relevat glandă mamară de 
aspect normal şi ţesut adipos abundent). 

Am fixat la peretele toracic (cu fir Clinisolv 1) lamboul purtător al CAM, determinând 
astfel şi noua sa poziţie. Am verificat hemostaza, după care am suturat lambourile supero-
laterale, corectând eventualele „urechi de căţel” şi montând tuburile de dren aspirativ. Ca 
artificiu de tehnică, am suturat central lambourile supero-laterale, acoperind CAM, după care 
am redesenat (măsurând încă o dată) conturul noii areole şi am excizat tegumentul inclus în 
aria sa, iar apoi, am adus CAM în noua poziţie şi l-am suturat. Am obţinut astfel areole 
perfect rotunde şi simetrice, precum şi o mai bună proiecţie a mamelonului (Fig. 3, 4). 

Am efectuat profilaxia cu antibiotice în toate cazurile. 
 

Fig. 2 Gigantomastie asimetrică 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Evoluţia postoperatorie a fost simplă în toate cele 7 cazuri, fără febră, cu cantităţi 

comparabile ale lichidului drenat din fiecare sân; tuburile de dren au fost necesare în medie 3-
4 zile. Durata spitalizării postoperatorii a fost de 3-5 zile. În 3 cazuri am înregistrat echimoze 
postoperatorii periareolare, în special în cadranele laterale, care s-au remis în 7-10 zile. 
Plăgile postoperatorii s-au vindecat fără probleme; într-un caz s-a înregistrat o depigmentare 
marginală la nivelul areolei (una dintre pacientele mulatre); una dintre paciente a prezentat 
temporar (30 zile) asimetrie a cadranelor infero-externe (mai mare la sânul drept), datorită 
unui serom depistat echografic şi evacuat prin puncţie.  

 

 

Fig. 3 Aspect postoperator 

Fig. 4 Gigantomastia – aspect pre- şi post-operator 
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Nu am înregistrat suferinţe ale CAM, hematoame, infecţii, cicatrici retractile sau 
hipertrofice, suferinţe marginale la nivelul lambourilor laterale. Complicaţiile postoperatorii 
au fost reprezentate de depigmentări areolare şi seroame (Fig. 5). 

Am optat pentru tehnica de modelare a sânului expusă anterior deoarece oferă multe 
avantaje, extrem de importante în cazul sânilor giganţi. 

Spre deosebire de tehnica „în carenă” (Pitanguy, [6]) unde excizia ţesutului glandular 
în exces este mai aproximativă, tehnicile cu pedicul inferior permit o apreciere mai exactă a 
ţesutului de excizat. 

 

Mobilitatea lamboului inferior oferă posibilitatea fixării la peretele toracic în punctul 
cel mai potrivit pentru a da o formă cât mai frumoasă noului sân, dar şi o proiecţie corectă 
noului mamelon. În timpul intervenţiei chirurgicale, operatorul poate testa mai multe poziţii 
ale segmentului cranial ale acestui lambou pentru a alege pe cea mai potrivită. De asemenea, 
volumul sânului se poate ajusta prin degresarea lambourilor superolaterale, fără nici un risc de 
devascularizare pentru CAM. Construirea a două lambouri purtătoare de CAM, simetrice, cu 
suficientă stofă glandulară şi extrem de pliabile, ne permite să asigurăm sânului volumul 
central pe care vom mula apoi lambourile laterale, obţinând astfel sâni rotunzi şi simetrici. 

Dezavantajul tehnicii constă în riscul ca disecţia unui pedicul inferior, extrem de lung 
(21-33 cm în cazuistica noastră), să determine devascularizarea CAM. Studiile efectuate de-a 
lungul timpului au demonstrat că cea mai importantă reţea vasculară care alimentează CAM 
este reţeaua dermică [7], iar conservarea corectă a dermului în timpul dezepitelizării este 
esenţială pentru supravieţuirea mamelonului [8]. 

  
CONCLUZII: 
Gigantomastia este o afecţiune invalidantă care necesită corecţie chirurgicală. 

Anamneza corectă şi examenul preoperator amănunţit sunt esenţiale pentru reuşita intervenţiei 
chirurgicale. 

Există numeroase tipuri de mamoplastii de reducere care permit o adaptare a tehnicii 
chirurgicale la particularităţile cazului. Am optat pentru tehnica cu pedicul inferior deoarece 
asigură un lambou purtător de CAM extrem de mobil, permite excizia corectă a excesului 
glandular şi obţinerea unor sâni simetrici. 
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ACUTE APENDICITIS – GUIDELINES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT ON CLINICAL EVIDENCE 
(Abstract): Acute appendicitis is the most frequent cause of acute abdomen. In this paper we present the 
management for diagnosis and treatment according to our experience in this disease. We made a exposure of the 
clinical forms and we proposed some algorithms for a better aproach of these cases. We performed also a review 
of the literature. 
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INTRODUCERE 
În ţările europene şi în Statele Unite ale Americii apendicita acută este cea mai 

frecventă urgenţă chirurgicală abdominală.  
Apendicele are o lungime de 6-9 cm, variaţiile posibile fiind de la 1 la 30 cm, şi un 

lumen îngust, iar în submucoasă există un bogat conţinut de ţesut limfoid. Un timp îndelungat 
apendicele era considerat ca un organ vestigial cu funcţie necunoscută.  

Astăzi apendicele este privit ca un organ imunologic, care participă la secreţia 
imunoglobulinelor, în special IgA. Apendicele nu este un organ indispensabil, iar înlăturarea 
sa nu predispune la sepsis sau alte tulburări imunologice. Şi în zilele noastre apendicita acută 
poate deveni periculoasă [1,2]. 

Istoric: Deşi cunoscute din cele mai vechi timpuri inflamaţiile acute supurative în fosa 
iliacă dreaptă purtau denumirea de „peritiflită” şi erau atribuite inflamaţiei cecului. Doar în 
1886 Reginald Fitz, bazându-se pe date morfopatologice, propune termenul „apendicită” şi 
recomandă înlăturarea apendicelui ca tratament curativ al acestei maladii. Prima 
apendicectomie în epoca chirurgiei contemporane a fost efectuată în 1884 de Krönlein după 
recomandarea lui Miculitz. În 1889 Charles McBurney descrie simptomatologia apendicitei 
acute, bazându-se pe 6 observaţii clinice, iar 5 ani mai târziu propune incizia, care respectă 
musculatura, vascularizarea şi inervaţia parietală [1-3]. 

Incidenţa: În Federaţia Rusă se consideră că apendicita acută afectează anual 4-5 
persoane la 1000 locuitori, adică 400-500 la 100000 populaţie [4], în Franţa 400-600 la 
100000 [5]. În Republica Moldova incidenţa apendicitei acute este 220 la 100000. În 
România este cea mai frecventă urgenţă abdominală (1/50-60 din locuitori prezintă în timpul 
vieţii apendicită acută) [1]. În S.U.A. incidenţa apendicitei acute este 52 cazuri la 100000 
populaţie [1-6]. Conform unui studiu efectuat între anii 1975-1991 frecvenţa apendicitei acute 
în S.U.A. s-a micşorat de la 100 cazuri la 52 la 100000 locuitori [2]. În Republica Moldova în 
perioada 1982-2003 frecvenţa apendicitei acute a scăzut de la 320 la 220 cazuri la 100000 
locuitori [6]. Aceste diferenţe pot fi explicate doar parţial prin erori de diagnostic. 
Menţionăm, că în toată lumea se observă un declin al frecvenţei acestei patologii. 

Studiul american menţionat mai sus citează o rată de 16% de apendicectomii 
„negative” (tabloul clinic de apendicită acută fără modificări anatomopatologice în  
apendice) [2]. 
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Etiologie şi patogenie: Cauza determinantă a apendicitei acute este infecţia 
microbiană (teoria infecţioasă şi afectul primar a lui Aschoff). Mecanismul predominant de 
declanşare al acestei patologii este obstrucţia lumenului apendiceal. Cauzele obstrucţiei în 
mod obişnuit sunt coproliţii, edemul şi hipertrofia ţesutului limfoid, bariul impactat de la 
examinările radiologice precedente, diferiţi corpi străini, sâmburi de vegetale şi fructe, 
paraziţii intestinali (oxiuri, ascarizi). 

Lumenul apendicelui conţine în mod normal 0,1 ml de secreţie mucoasă. Obstrucţia 
duce la distensie şi acumularea unei secreţii de aproximativ 5 ml cu o presiune aproape de 60 
ml H2O. Această distensie şi mişcările peristaltice pentru depăşirea obstacolului sunt 
substratul şi cauza durerii abdominale. Astfel, obstrucţia provoacă stază, proliferare 
microbiană şi leziuni mucoase, iar hipertensiunea afectează vascularizarea parietală a 
apendicelui cu apariţia focarelor de ischemie. Inflamaţia cuprinde în scurt timp tot apendicele 
(apendicita acută flegmonoasă) şi se propagă la peritoneul parietal. Zonele de ischemie duc la 
necroză (apendicita acută gangrenoasă) şi perforaţie. Apendicita perforativă se complică cu 
peritonită localizată (uneori cu formarea plastronului-abcesului) şi generalizată [2,7]. 

Bacteriologia: Însămânţarea exsudatului peritoneal a descoperit o varietate de 
aproximativ 10 diverse micororganisme: E. coli şi B. fragilis în majoritatea cazurilor, 
Peptostreptococcus sp. (80%), Pseudomonas sp. (40%), Bacteroides splanchnicus (40%) şi 
Lactobacillus (37%) [2]. Cytomegalovirusul asociat cu apendicita acută a fost izolat la un 
pacient cu SIDA [2]. 

 
CLASIFICAREA APENDICITEI ACUTE 
În conformitate cu clasificările morfopatologice curente ale apendicitei acute [2,4] 

considerăm posibil să diferenţiem 3 variante clinice evolutive ale apendicitei: 
a) Apendicita acută necomplicată: apendicita acută catarală, flegmonoasă sau 

gangrenoasă, necomplicată cu peritonită (pacienţii spitalizaţi în primele 12-24 
ore). 

b) Apendicita acută distructivă: apendicita flegmonoasă, gangrenoasă şi perforată, 
complicată cu peritonita localizată (plastron apendicular) sau generalizată, abcese 
intraabdominale,inclusiv hepatice. 

c) Apendicita reziduală, după apendicita acută. 
a) Apendicita acută necomplicată, inclusiv apendicita acută simplă (catarală), 

flegmonoasă, gangrenoasă, necomplicată cu peritonita supurativă (durata de la debut: 12-24 
ore). 

Spitalizarea se face obligatoriu în secţia chirurgie generală a oricărui spital, care 
acordă asistenţa chirurgicală de urgenţă. 

Diagnosticul se pune clinic şi paraclinic, după criteriile din algoritmul prezentat în 
Fig. 1. 

La internare se notează momentul adresării către medicul de familie (de urgenţă) şi 
timpul spitalizării în secţia chirurgie. Se menţionează durata şi cauza întârzierii. 

Anamneza  
Primul semn al apendicitei acute este durerea abdominală spontană cu localizare 

periombilicală sau în hipogastru, rareori severă sau colicativă (cu crampe intermitente, 
supraadăugate).  

După o perioadă variabilă între 1-12 ore (mai frecvent 4-6 ore) durerea se localizează 
în fosa iliacă dreaptă (în caz de poziţie anatomică normală a apendicelui). Se schimbă 
caracterul durerii, ea devine constantă şi progresivă. Această schimbare a localizării şi 
caracterului durerii este cunoscută sub denumirea semnului Kocher şi este observată la 
aproximativ 60% din pacienţi. În celelalte cazuri apendicita se începe cu durerea în zona 
localizării apendicelui.  
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De obicei, apariţia durerii este precedată de anorexie, iar vărsăturile reflexe apar în 
75% din cazuri. 

Constipaţia ce precede durerea se observă la majoritatea pacienţilor, dar în caz de 
localizare atipică a apendicelui (retrocecală, pelvină sau mezoceliacă la copii) se poate întâlni 
diaree. 

Succesiunea apariţiei simptomelor (anorexia, urmată de durerea abdominală şi 
vărsătură) este importantă în diagnosticul diferenţial. 

 
 

 
 

 

Faza viscerală: 
Sindrom dispeptic cu durere periombilicală 

viscerală, fără durere somatică 

Faza viscerală + durere somatică spontană şi provocată

Evidenţa medicului de familie 

Copiii până la 3 ani se 
spitalizează pentru observaţie în 

secţiile pediatrie/chirurgie 

Spitalizare de urgenţă în secţia chirurgie (A, B)

Confirmarea 
apendicitei acute 

Suspiciunea 
apendicita acută 

Excluderea 
apendicitei acute 

Apendicectomie Examinările paraclinice Evidenţa şi observaţia 

Ultrasonografia 

Confirmarea  
apendicitei acute 

Suspiciunea de 
apendicită acută 

Excluderea 
apendicitei acute 

Apendicectomie CT Diagnosticul de 
alternativă

Confirmarea apendicitei 
acute

Persistenţa suspiciunii 

Apendicectomia şi drenarea 
abcesului sau a cavităţii peritoneale 

Laparoscopia diagnostică şi 
operaţia în caz de confirmare 

Fig. 1 Algoritmul diagnostic al apendicitei acute necomplicate cu peritonită 
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Examenul obiectiv 
Semnele generale în apendicita necomplicată sunt: temperatura 37,5-38°C, pulsul 

normal sau uşor accelerat. 
Pacienţii cu apendicită preferă poziţia antalgică în supinaţie, cu coapsa dreaptă în 

uşoară flexie, iar mobilizarea şi tusea accentuează durerea. 
Participarea abdomenului la mişcările respiratorii este diminuată. Limba este saburală, 

uşor uscată. 
Palparea evidenţiază în cazul poziţiei anatomice tipice a apendicelui următoarele 

semne fizice: 
- durere în fosa  iliacă dreaptă (inclusiv punctele dureroase Mc Burney, Kummel, Lanz); 
- apărare/contractură  musculară aceeaşi zonă; 
- semnul de decompresiune bruscă abdominală (Blumberg) pozitiv; 
- hiperestezia cutanată în ariile nervilor spinali T10, T11 şi T12 este semnificativă în 

formele incipiente ale bolii, când durerea la palpare şi apărarea musculară sunt incerte; 
- semnul Rowsing: durere în fosa iliacă dreaptă, când se exercită o presiune la nivelul 

fosei iliace stângi; 
- semnul Sitcovski şi Bartomier-Michelson: durere spontană şi la palpare în fosa iliacă 

dreaptă, când pacientul este poziţionat în decubit lateral stâng; 
- tuşeul rectal/vaginal este puţin sensibil. 

Tabloul clinic descris caracterizează forma comună a apendicitei acute necomplicate 
[2,4,10-13]. 

Semnele de localizare atipică a apendicelui inflamat 
Componenta viscerală a durerii este resimţită de pacient în funcţie de localizarea 

apendicelui, iar componenta somatică este percepută în regiunea în care cecul s-a oprit din 
rotaţie [2,4,10-13]. 

Apendicita acută retrocecală 
Durerea şi apărarea musculară în zona supra- şi retroiliacă Leriche, cauzată de 

contractura inflamatorie a muşchiului iliopsoas drept, se evidenţiază prin manevra psoasului – 
semnul Cope I (pacientul este poziţionat în decubit lateral stâng, examinatorul extinde încet 
membrul pelvin drept al bolnavului, aceasta provoacă durere în fosa iliacă dreaptă). Pe acelaşi 
fenomen (contractura inflamatorie a muşchiului ilio-psoas drept) se bazează simptomele 
Obrazţov şi Razdolski. 

Apendicita acută pelvină 
Semnele subiective abdominale pot fi absente, doar tuşeul rectal sau vaginal, 

exercitând o presiune asupra peritoneului fundului de sac Douglas, provoacă durere 
percepută de pacient în regiune hipogastrică sau suprapubiană. Când apendicele inflamat este 
aderent la peretele lateral pelvin, muşchiul obturator  intern este în stare de contractură 
inflamatorie. Acest fenomen permite suspiciunea unei apendicite acute pelvine cu ajutorul 
manevrei obturatorului – semnul Cope II (testul se realizează prin rotaţia internă pasivă a 
membrului pelvin drept flectat, pacientul fiind în supinaţie). 

Apendicita acută mezoceliacă 
Durerea şi apărarea musculară la palpare se localizează periombilical. În caz de 

localizare retroiliacă poate să apară durerea testiculară, probabil prin iritaţia arterei spermatice 
şi a ureterului. 

Apendicita acută subhepatică 
Durerea şi apărarea musculară se localizează sub rebordul costal drept. 
Apendicita în stânga 
Poate avea loc în caz de situs inversus sau malrotaţie; această formă atipică de 

apendicită acută poate fi suspectată când durerea somatică spontană şi provocată prin palpare, 
apărarea musculară şi simptomul Blumberg sunt percepute în fosa iliacă stângă. 
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Apendicita herniară simulează semnele herniei strangulate. 
În rezumat, principalele simptome ale apendicitei acute necomplicate sunt: durerea 

somatică spontană, sensibilitatea la palpare, semnele de iritaţie peritoneală (apărarea/ 
contractura musculară, simptomul de decompresie bruscă) şi secvenţa semnelor: anorexie-
durere-greaţă-vărsături. 

Apendicita acută flegmonoasă/gangrenoasă perforată, complicată cu peritonită 
Aceşti pacienţi se internează după 24-72 ore de la debut, din cauza adresării întârziate 

a bolnavului sau a greşelilor de diagnostic. Inflamaţia distructivă şi perforaţia apendicelui se 
pot declanşa şi la bolnavii spitalizaţi în secţia chirurgie sau în alte secţii din cauza 
diagnosticului incert şi supuşi timp îndelungat observaţiei fără folosirea oportună a metodelor 
paraclinice de diagnostic necesare (ecografia, laparoscopia). 

Spitalizarea (transferarea) în secţia chirurgie/reanimare a oricărui spital care acordă 
asistenţa chirurgicală de urgenţă, este obligatorie. În caz de apendicită acută, complicată cu 
peritonita difuză se recomandă spitalizarea (transferarea) urgentă în secţia chirurgie/reanimare 
a unui spital interraional, municipal sau republican. 

Diagnosticul se stabileşte cu certitudine pe baza complicaţiei apendicitei distructive 
(Fig. 2): peritonită localizată, plastron apendicular sau peritonită difuză. [2,4,10-13]. 

Diagnosticul apendicitei acute complicate cu peritonită localizată [2,4,10-13]. 
Anamneza şi simptomele iniţiale ale apendicitei corespund formei comune dar cu o 

manifestare clinică neclară sau confuză până la momentul complicaţiei, când apar semnele 
principale de peritonită. Se produce exacerbarea durerii somatice spontane, urmată de 
vărsături repetate. 

Examinarea obiectivă decelează: poziţia antalgică în decubit dorsal sau lateral drept cu 
coapsa dreaptă flectată, faciesul pacientului este congestionat exprimând o mare suferinţă, 
semne de deshidratare extracelulară cu limbă saburală, uscată. 

Semnele generale caracterizează starea septică: temperatura (38-39,5°C), tahicardie 
(puls >100/min) şi hipotensiune arterială (<100 mmHg). 

Mişcările şi tusea exacerbează durerea spontană. 
Respiraţia abdominală este diminuată la nivelul abdomenului drept. 
Palparea regiunii iliace drepte evidenţiază simptomele principale: durere, contractură 

musculară, semne de iritaţie peritoneală pozitive (Blumberg, Mandell etc.). 
Tuşeul rectal / vaginal este dureros. 
Explorările paraclinice evidenţiază leucocitoză importantă (peste 18000-20000/mm3). 
Diagnosticul apendicitei acute complicate cu peritonită difuză (generalizată) [2,4,10-13]. 
Sunt cunoscute trei mecanisme de dezvoltare a peritonitei apendiculare difuze: 
a) Peritonita generalizată „primară” se poate produce după un interval de circa1-2 zile 

de la debutul clinic al apendicitei acute. Durerea este exacerbată şi difuză; de asemenea, 
contractura musculară se generalizează şi se opreşte tranzitul intestinal. Se alterează starea 
generală, febra devine septică cu leucocitoză ~20000/mm3 şi neutrofilie. Se poate instala 
sepsisul sever. 

b) Peritonita difuză dezvoltată în doi timpi, când după peritonita iniţială locală (timpul 
întâi) se produce o ameliorare spontană prin tratament medical, urmată după un interval de ore 
sau zile de generalizarea procesului peritonitic (timpul al doilea). 

c) Peritonita generalizată în trei timpi prezintă următoarele etape evolutive: apendicita 
iniţială cu peritonită locală la pacienţii care se spitalizează după 24-72 ore de la debutul crizei 
(timpul întâi), urmată de formarea plastronului (timpul al doilea), urmată apoi de abcedarea 
plastronului şi ruperea abcesului în marea cavitate peritoneală (timpul al treilea). 

Diagnosticul peritonitei apendiculare difuze se bazează pe aceleaşi semne ca şi ale 
peritonitei apendiculare locale, dar cu o stare generală şi intoxicaţie mai gravă (uneori sepsis 
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sever) şi cu diseminarea rapidă sau treptată a simptomelor peritoneale (durerea somatică, 
contractura musculară şi ileusul paralitic) asupra întregului abdomen. 

Monitorizarea procesului septic peritoneal şi aprecierea gravităţii se efectuează 
conform sistemului APACHE-II [8,9]. 

 

 
Diagnosticul apendicitei acute complicate cu plastronul (blocul) apendicular 
La 1-3% din pacienţii care se spitalizează după 48-72 ore de la debutul crizei din 

cauza adresării tardive sau erorilor de diagnostic, apare în fosa iliacă dreaptă o tumoră 
inflamatorie cu sensibilitate dureroasă vie la palpare şi contur şters, numită plastron sau bloc 
apendicular. Aceşti bolnavi se spitalizează în secţia chirurgie pentru observaţie şi tratament. 

Apendicita distructivă complicată 
cu peritonita difuză 

Apendicita distructivă complicată 
cu plastron apendicular 

Spitalizarea în secţia reanimare. 
Pregătirea preoperatorie: 

stabilizarea hemodinamicii  şi 
antibioticoterapia (2-3 ore) 

Operaţia: laparotomia, 
apendicectomia, asanarea cavităţii 

peritoneale şi drenarea 

Tratamentul postoperator în secţia 
reanimare până la stabilizarea 

hemodinamică, restabilirea 
respiraţiei şi restabilirea 

peristaltismului (2-3 zile) 

Continuarea tratamentului 
postoperator în secţia chirurgie 

generală: antibioticoterapia 
sistemică (i.v, i.m.) şi locală (prin 

drenuri), repansarea, ridicarea 
suturilor  a 7-10 zi: extragerea 
drenurilor a 5-10 zi. Externarea 

după 10-14 zile cu plaga parietală 
cicatrizată. 

Spitalizarea în secţia chirurgie. 
Confirmarea diagnosticului. 
Tratament medical, inclusiv 

antibioticoterapia 

Evoluţie pozitivă. 
Resorbţia plastronului 
Externarea a 14-a zi. 

Evoluţie negativă 
Abcedarea plastronului 

Operaţia: drenarea 
abcesului cu/fără 
apendicectomie 

Tratamentul 
postoperator în secţia 

chirurgie 
Externarea după 

extragerea drenului şi 
ridicarea suturilor a 10-

14 zile 

După 2-3 luni respitalizarea în 
secţie chirurgie pentru 

apendicectomie programată 

Spitalizarea şi confirmarea 
diagnosticului în secţia 

chirurgie 

Apendicita distructivă 
complicată cu peritonită locală 

Pregătirea preoperatorie 
(1,5-2 ore) 

Operaţia: apendicectomia, 
drenarea regiunii iliace drepte 

Tratamentul postoperator 
În secţia chirurgie generală 

(7-10 zile) 
Externarea după ridicarea 

suturilor 

Fig. 2 Algoritmul diagnostic al apendicitei acute distructive, complicate cu peritonită 
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Sub tratamentul medical (regim alimentar hidric, perfuzii şi antibioterapie) poate avea loc 
resorbţia plastronului sau evoluţia negativă spre formarea abcesului apendicular. 

Anamneza şi semnele iniţiale ale apendicitei corespund formei comune cu ameliorarea 
treptată a simptomelor dureroase şi reducerea contracturii musculare. 

La examenul obiectiv se constată: febră, hiperleucocitoză cu neutrofilie, limba 
saburală, deshidratată, constipaţi, tumoră inflamatorie în fosa iliacă dreaptă, dureroasă şi cu 
contur şters, fixată postero-lateral, uneori aderentă la peretele anterior abdominal. 

Evoluţia clinică a plastronului sub tratament medical este în majoritatea cazurilor 
pozitivă: are loc ameliorarea stării generale, normalizarea temperaturii, dispariţia durerilor şi 
resorbţia treptată a tumorii inflamatorii timp de 2-3 săptămâni. Aceşti pacienţi se vor prezenta 
după 2-3 luni pentru operaţia programată – apendicectomia (apendicectomie de interval). 

În caz de evoluţie clinică negativă a plastronului se menţine febra septică, leucocitoza 
şi neutrofilia, durerile la palparea plastronului devin mai puternice, iar conturile acestuia se 
lărgesc. Fără a aştepta apariţia fluctuenţei, chirurgul constată formarea abcesului apendicular 
care trebuie drenat. 

 
EXAMINĂRILE PARACLINICE 
Explorările hematologice [1,7]: 
Leucocitoza moderată, de aproximativ 12000/mm3 în 25% din cazuri, este prezentă la 

pacienţii cu apendicită necomplicată; creşterea peste 18000-20000/mm3 caracterizeazând 
apendicita perforată; în 20-30% cazuri leucocitele pot fi normale. Raportul 
neutrofile/limfocite > 3,5 este sugestiv pentru apendicita acută [18]. 

Analiza urinei este folosită pentru diferenţierea de patologia tractului urinar, dar în 
apendicita pelvină şi retrocecală sedimentul urinar poate conţine hematii şi leucocite. 

Scintigrafia cu leucocite marcate cu Tc99m [18] nu este o metodă uzuală. 
Radiografia abdominală simplă are importanţă semnificativă pentru diagnosticul 

diferenţial [2,7]: ocazional, în caz de apendicită tardivă şi flegmon retroperitoneal conturul 
muşchiului iliopsoas drept lipseşte sau este umbrit; pneumoperitoneul impune diferenţierea de 
ulcerul perforat, dar acesta apare rar în caz de apendicita acută perforată (0-7%); imaginile 
hidro-aerice determinate de ileusul paralitic apar în caz de peritonită. Radiografia toracică 
este indicată pentru diferenţierea de un proces pneumonic localizat la nivelul lobului 
pulmonar inferior. 

Ecografia cu presiune gradată evidenţiază[2,4,16,17]: apendicele sănătos sau inflamat 
(structură tubulară nedeformabilă, multistratificată, Ø >6 mm), masă tumorală sau exsudat 
pericecal. Pe de altă parte, această explorare permite diferenţierea de litiaza biliară şi renală 
şi/sau evidenţierea patologiei ginecologice. 

Computer tomografia [19] relevă apendicita flegmonoasă şi abcesul apendicular. 
Clisma baritată [2,7] evidenţiază plastronul apendicular şi permite diferenţierea de o 

tumoră cecală. 
Laparoscopia este folosită ca metodă de diagnostic şi eventual de tratament în caz de 

suspiciune de apendicită acută şi pentru diferenţierea apendicitei de patologia acută 
ginecologică (sindromul de fosă iliacă dreaptă – PID Pelvic Inflammatory Disease) [20,21]. 

ECG (electrocardiograma) pentru aprecierea funcţiei cardiace pre- şi postoperator. 
Examinările paraclinice vor fi folosite în ordine secvenţială: dacă diagnosticul clinic 

este pozitiv (durere, asociată cu orice grad de contractură musculară) sunt necesare pentru 
confirmare doar analizele de sânge şi urină, iar în unele cazuri – radiografia abdominală; dacă 
în procesul diferenţierii diagnosticul rămâne neclar sau incert (există doar durerea somatică, 
dar localizarea ei şi alte simptome ale apendicitei nu pot fi evidenţiate prin palpare) se 
practică celelalte metode paraclinice după necesitate, chiar şi laparoscopia diagnostică. 
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FORMELE CLINICE DUPĂ VÂRSTĂ 
Apendicita acută la copii: Atât timp cât copilul se alăptează, apendicita este foarte 

rară, dar gravă [1,2]. Anamneza este interpretată doar după relatările subiective ale mamei, iar 
apărarea musculară voluntară a copilului face aproape imposibilă examinarea obiectivă prin 
palpare. Totuşi, această examinare, efectuată de un chirurg cu experienţă în chirurgia 
pediatrică, facilitează diagnosticul corect. Folosirea analgeziei superficiale, care suprimă 
apărarea musculară voluntară, permite chirurgului perceperea contracturii musculare 
involuntare şi uneori palparea unei mase inflamatorii în fosa iliacă dreaptă. 

Copiii după vârsta de doi ani suferă mai frecvent de apendicită. Debutul brusc al 
durerii somatice abdominale survine mai frecvent după o afecţiune infecto-contagioasă. 
Simptomele (febră, tahicardie, vărsături abundente) apar după instalarea durerii viscerale şi 
somatice. Evidenţierea durerii somatice şi decelarea simptomelor de iritaţie peritoneală sunt 
îngreunate de apărarea musculară voluntară a copilului. Este foarte important ca pediatrul 
chirurg să câştige încrederea copilului pentru examinarea obiectivă prin palpare. Este utilă 
recomandarea lui H. Bailey de palpare cu mânuţa copilului [32]. Deoarece copiii mai mari, nu 
relatează durerea din cauza fricii, în timpul examinării abdomenului prin palpare, se va urmări 
mimica acestuia. Dacă examenul tot nu se poate efectua, se indică analgezia superficială. 

Progresia rapidă a inflamaţiei distructive şi perforaţiei apendicelui, precum şi 
incapacitatea epiploonului insuficient dezvoltat de a localiza şi limita leziunea, cresc rata 
complicaţiei cu peritonita difuză [33]. Astfel, pentru stabilirea diagnosticului corect, sunt 
foarte importante semnele de iritaţie peritoneală coroborate cu leucocitoza, creşterea VSH-
ului şi a proteinei C reactive. 

Apendicita la bătrâni. Se întâlneşte mai rar, deoarece la vârsta înaintată are loc o 
regresie şi atrofie a foliculilor limfatici. Reactivitatea scăzută face debutul fazei somatice mai 
estompat, durerea spontană şi la palpare în regiunea iliacă dreaptă este de intensitate redusă, 
contractura musculară în perioada avansată a bolii poate lipsi, doar simptomul Blumberg fiind 
prezent. În 49% din cazuri la pacienţii peste 70 ani apendicele este perforat şi complicat cu 
peritonită localizată sau generalizată [34]. 

Apendicita la gravide. Apendicita acută este cea mai frecventă patologie 
extragenitală, care impune intervenţia chirurgicală de urgenţă în timpul sarcinii [35]. Incidenţa 
este de 1/2000 de sarcini. Mai frecvent apare în timpul primelor două trimestre. Toxicozele 
care complică sarcina, se manifestă prin greţuri, vărsături şi durere abdominală de tip visceral, 
dar în caz de apendicită durerea abdominală este somatică şi apărarea musculară este 
prezentă, deşi intensitatea ei este redusă din cauza relaxării parietale abdominale. Leucocitoza 
în caz de sarcină poate fi normală sau crescută până la 15000-20000/mm3 cu o predominanţă a 
polimorfonuclearelor. 

Incertitudinea diagnosticului de apendicită acută la gravide este indicaţie pentru 
ecografie, iar ineficienţa acesteia impune laparoscopia [36]. Complicaţia apendicitei cu 
peritonită ameninţă cu moartea atât fătul cât şi mama. Intervenţia chirurgicală de urgenţă, 
apendicectomia, este singura posibilitate de tratament, deşi riscul naşterii premature este de 
10-15% atât pentru operaţia convenţională, cât şi pentru cea laparoscopică. 

Apendicita acută la pacienţi cu SIDA sau infecţia HIV. Cauza apendicitei acute la 
aceşti pacienţi şi tabloul clinic este similar cu cel din populaţia normală. Este indicată 
intervenţia chirurgicală convenţională sau laparoscopică cu respectarea măsurilor de protecţie 
a contaminării personalului operator [35]. 

 
DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL 
Diagnosticul pozitiv corect al apendicitei depinde de următorii factori majori: poziţia 

anatomică a apendicelui inflamat, stadiul procesului inflamator, vârsta şi sexul  
pacientului [1,2]. 
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Deoarece apendicita acută este cea mai frecventă formă a abdomenului acut, există un 
număr mare de afecţiuni intra- şi extraabdominale, care se manifestă prin simptome comune 
cu faza viscerală a apendicitei, iar uneori şi cu simptome de inflamaţie somatică. Diferenţierea 
de aceste patologii (diverticulul Meckel, ulcerul peptic perforat, invaginaţia iliocecală la copii, 
peritonita primară, ciucurii epiploici infarctizaţi prin torsiune, ischemia acută mezenterică, 
colecistita acută, pancreatita) este obligatorie pentru un diagnostic preoperator corect [1,2]. În 
caz de incertitudine diagnostică este indicată laparotomia exploratorie sau laparoscopia. 

Afecţiunile respiratorii – pneumonii, pleurezii bazale drepte – cu iradierea abdominală 
a durerii, uneori şi cu contractura musculară, se diferenţiază uşor prin examinarea clinică 
(percuţie şi auscultaţie), confirmată de radiografia toracică. 

Adenita acută mezenterică este frecvent confundată cu apendicita la copii. Fiind 
asociată cu o afecţiune respiratorie (cefalee, tuse, febră), se manifestă cu durere şi sensibilitate 
moderată în fosa iliacă dreaptă, uneori şi cu apărare musculară voluntară, dar fără contractură 
musculară adevărată. Incertitudinea diagnostică cere o supraveghere a pacientului timp de 
câteva ore. Dacă durerea şi sensibilitatea la palpare persistă, este indicată intervenţia 
chirurgicală. Intraoperator, în caz că apendicita acută nu se confirmă, se constată un apendice 
normal şi ganglioni mezenterici inflamaţi. 

Gastroenterita acută, gastroenterita virală, gastroenterita cu Salmonella provoacă 
durerea viscerală periombilicală cu crampe, urmate de diaree apoasă. Lipsesc sensibilitatea 
locală la palpare în fosa iliacă dreaptă şi contractura abdominală. Operaţia este contraindicată. 

Febra tifoidă, rară în prezent, se manifestă prin intoxicaţie generală – prostraţie, 
erupţii cutanate maculo-papulare, bradicardie şi scaun lichid cu sânge. Este posibilă perforaţia 
ileonului (1% din cazuri), care provoacă peritonita şi impune intervenţia chirurgicală de 
urgenţă. 

Enterita regională acută simulează apendicita, provoacă febră, durere şi apărare 
musculară în fosa iliacă dreaptă. Diareea, greaţa şi voma nu sunt suficiente pentru 
diferenţiere. Este indicată laparoscopia diagnostică sau laparotomia exploratorie. Chiar dacă 
cecul şi apendicele sunt normale este indicată apendicectomia.  

Afecţiunile genitale masculine (epididimita acută şi torsiunea testiculară); durerea 
epigastrică sau periombilicală poate masca semnele locale, care pot fi uşor descoperite în 
cursul examinării obiective.  

Afecţiunile urologice (pielonefrita dreaptă, urolitiaza cu calcul ureteral, cistita acută) 
se exclud prin examinare clinică, analiza urinei, ecografie şi radiografie. Tratamentul 
antispastic contribuie la diferenţierea de apendicită. 

Afecţiunile ginecologice acute (anexita acută dreaptă, piosalpinxul perforat, chistul de 
ovar torsionat, ruptura foliculului Graaf sau sarcina extrauterină cu hemoragie) se diferenţiază 
uşor prin examinare clinică, inclusiv tuşeul vaginal. În caz de hemoperitoneu este necesară 
puncţia abdominală sau laparoscopia. 

Boala inflamatorie pelvină (peritonita pelvină). Deşi durerea şi apărarea musculară 
sunt scăzute, este posibilă suspiciunea apendicitei. În caz de examinare clinică incertă, este 
necesară laparoscopia. 

Plastronul apendicular trebuie diferenţiat de neoplasmele cecale şi de colon, de 
tuberculoză ileocecală, de enterită regională, maladia Crohn. Inapetenţa, scăderea ponderală, 
tulburările de tranzit în anamneză sugerează posibilitatea cancerului de colon, dar este 
necesară confirmarea prin radiografie abdominală simplă şi clismă baritată, laparoscopie. 

Tumorile apendicelui (carcinoidul, mucocelul, adenocarcinomul) se manifestă prin 
simptome de apendicită şi diferenţierea este posibilă doar intraoperator.  

Alte afecţiuni – purpura Henoch-Schönlein, colica saturnină, crizele tabetice – 
provoacă durerea abdominală de tip vegetativ fără contractură musculară, dar au şi semne 
specifice care favorizează diferenţierea. 
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Astfel, când examinarea clinică corectă nu rezolvă incertitudinea diagnostică sunt 
indicate investigaţiile paraclinice în ordine secvenţială. Laparoscopia diagnostică, care 
lămureşte confuzia diagnostică în ultima instanţă poate fi urmată de procedee curative 
celioscopice sau de conversie la intervenţii chirurgicale convenţionale. Laparotomia 
exploratorie astăzi se practică doar atunci când laparoscopia este contraindicată sau 
imposibilă. 

Acurateţea diagnosticului preoperator [2] al apendicitei acute depinde în primul rând 
de corectitudinea examinării clinice şi paraclinice. În SUA acest indicator ar putea fi în jur de 
85%. Dacă este semnificativ mai redus, se recomandă un diagnostic diferenţial preoperator 
mai riguros. Deoarece ultrasonografia şi tomografia computerizată n-au redus substanţial rata 
greşelilor de diagnostic, pentru acurateţe diagnostică de peste 90% ar fi necesară o observaţie 
mai îndelungată a pacienţilor, dar aceasta după experienţa lui Haller şi colaboratorii [2] ar 
contribui la creşterea ratei apendicitei perforate. 

O altă cauză a limitelor acestui indicator al corectitudinii diagnostice este 
apendicectomia „negativă” sau abuzivă, când apendicele excizat la pacienţii cu simptomele 
clinice ale apendicitei la examinarea histopatologică este normal [38-42]. Apendicectomia în 
majoritatea acestor cazuri ameliorează simptomele. Examinarea histopatologică extensivă a 
acestor apendici normali a descoperit în foarte puţine cazuri focare de inflamaţie (infiltraţie 
polimorfonucleară) în submucoasă şi lamina proprie, care ar fi rezultatul acţiunii unor 
mediatori (TNF-alfa şi interleukina-2), consideraţi markeri sensitivi ai inflamaţiei 
apendiculare. Poate aceste focare de inflamaţie sunt semnele cele mai precoce ale apendicitei. 

Astfel, apendicectomia este recomandată la pacienţii cu tabloul clinic de apendicită 
chiar dacă apendicele nu pare inflamat la explorarea operatorie. Procentajul acestor 
apendicectomii abuzive este diferit, de la 8% la 41%. În SUA rata apendicectomiei negative 
este de 16% [2], în Finlanda – 12%, în Suedia – 40% cu reducere remarcabilă în ultimii ani 
[38-42]. Conform rezultatelor finale ale tratamentului apendicitei acute se poate admite o 
frecvenţă a apendicectomiei negative de 16% şi o acurateţe a diagnosticului de 85%.  
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DEFINITION 
Gastrostomy is palliative surgical procedure for inserting a feeding tube through the 

abdomen wall and into the stomach. Gastrostomy is generally performed in a patient who are 
temporarily or permanently needs to be fed directly through a tube in the stomach. 

First described in 1837, surgical gastrostomy was the mainstay of direct enteral 
feeding access for decades [1,2].  

 
SURGICAL ANATOMY 
The stomach is the most dilated part of the digestive tube, and is situated between the 

end of the oesophagus and the beginning of the small intestine. It lies in the epigastric, 
umbilical, and left hypochondriac regions of the abdomen, and occupies a recess bounded by 
the upper abdominal viscera, and completed in front and on the left side by the anterior 
abdominal wall and the diaphragm. 

The shape and position of the stomach are so greatly modified by changes within 
itself and in the surrounding viscera that no one form can be described as typical. The 
stomach presents two openings, two borders or curvatures, and two surfaces [1,3]. 

Openings - the opening by which the oesophagus communicates with the stomach is 
known as the cardiac orifice, and is situated on the left of the middle line at the level of the 
tenth thoracic vertebra. The short abdominal portion of the oesophagus (antrum cardiacum) is 
conical in shape and curved sharply to the left, the base of the cone being continuous with the 
cardiac orifice of the stomach. The right margin of the oesophagus is continuous with the 
lesser curvature of the stomach, while the left margin joins the greater curvature at an acute 
angle, termed the incisura cardiaca. 

The pyloric orifice communicates with the duodenum, and its position is usually 
indicated on the surface of the stomach by a circular groove, the duodenopyloric 
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constriction. This orifice lies to the right of the middle line at the level of the upper border of 
the first lumbar vertebra 

 
Curvatures - the lesser curvature (curvatura ventriculi minor), extending between 

the cardiac and pyloric orifices, forms the right or posterior border of the stomach. It descends 
as a continuation of the right margin of the esophagus in front of the fibers of the right crus of 
the diaphragm, and then, turning to the right, it crosses the first lumbar vertebra and ends at 
the pylorus. Nearer its pyloric than its cardiac end is a well-marked notch, the incisura 
angularis, which varies somewhat in position with the state of distension of the viscus; it 
serves to separate the stomach into a right and a left portion. The lesser curvature gives 
attachment to the two layers of the hepatogastric ligament, and between these two layers are 
the left gastric artery and the right gastric branch of the hepatic artery [1]. 

The greater curvature (curvatura ventriculi major) is directed mainly forward, and is 
four or five times as long as the lesser curvature. Starting from the cardiac orifice at the 
incisura cardiaca, it forms an arch backward, upward, and to the left; the highest point of the 
convexity is on a level with the sixth left costal cartilage. From this level it may be followed 
downward and forward, with a slight convexity to the left as low as the cartilage of the ninth 
rib; it then turns to the right, to the end of the pylorus. Directly opposite the incisura angularis 
of the lesser curvature the greater curvature presents a dilatation, which is the left extremity of 
the pyloric part; this dilatation is limited on the right by a slight groove, the sulcus 
intermedius, which is about 2.5 cm, from the duodenopyloric constriction. The portion 
between the sulcus intermedius and the duodenopyloric constriction is termed the pyloric 
antrum. At its commencement the greater curvature is covered by peritoneum continuous 
with that covering the front of the organ. The left part of the curvature gives attachment to the 
gastrolienal ligament, while to its anterior portion are attached the two layers of the greater 
omentum, separated from each other by the gastroepiploic vessels [1]. 

Surfaces - when the stomach is in the contracted condition, its surfaces are directed 
upward and downward respectively, but when the viscus is distended they are directed 
forward, and backward. They may therefore be described as anterosuperior and postero-
inferior.  

Antero-superior surface - the left half of this surface is in contact with the 
diaphragm, which separates it from the base of the left lung, the pericardium, and the seventh, 
eighth, and ninth ribs, and intercostal spaces of the left side. The right half is in relation with 
the left and quadrate lobes of the liver and with the anterior abdominal wall. When the 
stomach is empty, the transverse colon may lie on the front part of this surface. The whole 
surface is covered by peritoneum [1]. 

The postero-inferior surface is in relation with the diaphragm, the spleen, the left 
suprarenal gland, the upper part of the front of the left kidney, the anterior surface of the 
pancreas, the left colic flexure, and the upper layer of the transverse mesocolon. These 
structures form a shallow bed, the stomach bed, on which the viscus rests. The transverse 
mesocolon separates the stomach from the duodenojejunal flexure and small intestine. The 
postero-inferior surface is covered by peritoneum, except over a small area close to the 
cardiac orifice; this area is limited by the lines of attachment of the gastrophrenic ligament, 
and lies in apposition with the diaphragm, and frequently with the upper portion of the left 
suprarenal gland [1,4]. 

Component parts of the stomach - A plane passing through the incisura angularis on 
the lesser curvature and the left limit of the opposed dilatation on the greater curvature divides 
the stomach into a left portion or body and a right or pyloric portion. The left portion of the 
body is known as the fundus, and is marked off from the remainder of the body by a plane 
passing horizontally through the cardiac orifice. The pyloric portion is divided by a plane 
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through the sulcus intermedius at right angles to the long axis of this portion; the part to the 
right of this plane is the pyloric antrum. 

If the stomach be examined during the process of digestion it will be found divided by 
a muscular constriction into a large dilated left portion, and a narrow contracted tubular right 
portion. The constriction is in the body of the stomach, and does not follow any of the 
anatomical landmarks; indeed, it shifts gradually toward the left as digestion progresses [1]. 

Position of the stomach - the position of the stomach varies with the posture, with the 
amount of the stomach contents and with the condition of the intestines on which it rests. In 
the erect posture the empty stomach is somewhat J-shaped; the part above the cardiac orifice 
is usually distended with gas; the pylorus descends to the level of the second lumbar vertebra 
and the most dependent part of the stomach is at the level of the umbilicus.  

Examination of the stomach during life by x-rays has confirmed these findings, and 
has demonstrated that, in the erect posture, the full stomach usually presents a hook-like 
appearance, the long axis of the clinical fundus being directed downward, medialward, and 
forward toward the umbilicus, while the pyloric portion curves upward to the duodenopyloric 
junction [1,3,4]. 

Vessels and nerves - the arteries supplying the stomach are: the left gastric, the right 
gastric and right gastroepiploic branches of the hepatic, and the left gastroepiploic and short 
gastric branches of the lienal. They supply the muscular coat, ramify in the submucous coat, 
and are finally distributed to the mucous membrane. The arrangement of the vessels in the 
mucous membrane is somewhat peculiar. The arteries break up at the base of the gastric 
tubules into a plexus of fine capillaries which run upward between the tubules, anastomosing 
with each other, and ending in a plexus of larger capillaries, which surround the mouths of the 
tubes, and also form hexagonal meshes around the ducts. From these the veins arise, and 
pursue a straight course downward, between the tubules, to the submucous tissue; they end 
either in the lienal and superior mesenteric veins, or directly in the portal vein. The 
lymphatics are numerous: they consist of a superficial and a deep set, and pass to the lymph 
glands found along the two curvatures of the organ. The nerves are the terminal branches of 
the right and left vagi, the former being distributed upon the back, and the latter upon the 
front part of the organ. A great number of branches from the celiac plexus of the sympathetic 
are also distributed to it. Nerve plexuses are found in the submucous coat and between the 
layers of the muscular coat as in the intestine. From these plexuses fibrils are distributed to 
the muscular tissue and the mucous membrane [1]. 

 
SURGICAL PROCEDURE 
Position 
The patient is placed in supine position with table in reverse Trendelenburg position to 

allow the stomach to fall below the costal margin. 
Operative Preparation 
The skin is prepared and draped in the routine and sterile manner for a left upper para-

median abdominal incision. 
Anaesthesia 
When this procedure is the only operation a local anaesthesia is preferred. The area of 

incision is infiltrated with local anaesthetic and also the parietal peritoneum [5-9]. 
Details of the Procedure [7,8] 
Step 1 
A 5 to 7 cm short left upper pararectal incision is made after infiltration with local 

anaesthetic (1% lidocaine). The skin is opened also the rectus abdominis muscle fascia, the 
muscle being divided in blunt manner. The posterior layer of the rectus muscle is incised.  

Step 2 
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Babcock forceps are used to grasp the stomach anterior wall at the cardiac portion of 
the stomach bring it to the surgical field. The site of the gastrostomy is marked with one 3-0 
silk stitch. The cardiac portion of the stomach is brought up and fixed to the skin with Vicryl 
or 3-0 silk stitch (Fig. 1). The stomach is fixed first to the fascia and peritoneum with 4 
stitches and to the skin with 4-6 stitches. 

Step 3 
The gastrostomy is opened on the first or second day postoperatively a Pezzer 

catheter, no.16-18, being inserted into the stomach. 
This technique is simple and the complications are rare, the leakage of the gastric 

content being rare due to the gastrostomy site. 
 

 
INDICATIONS  
As a general rule, enteral or parenteral feeding is advised when a patient is unable to 

eat for 7-14 days or longer. In the setting of a functional gut, enteral feeding is preferred to 
parenteral options. When the need for enteral feeding is anticipated to be 30 days or shorter, 
feedings through a nasogastric tube or a more distal nasoenteric tube are usually appropriate. 
Because such tubes are associated with considerable discomfort and because sinusitis and 
epistaxis are common complications, direct enteral access is preferred when feeding needs 
extend beyond 30 days [10].  

 
CONTRAINDICATIONS 
The following are contraindications to percutaneous feeding tube placement: 

uncorrectable coagulopathy, unfavourable anatomy, massive ascites, gastric neoplasm, active 
gastritis or peptic ulcer disease, and gastric varices. Examples of unfavourable anatomy 
include interposition of the colon between the stomach and anterior abdominal wall, 
interposition of the liver between the stomach and anterior abdominal wall, a high 
(intrathoracic) position of stomach, and previous gastrectomy. Only uncorrectable 
coagulopathy and the absence of a safe access route are considered absolute contraindications 
to percutaneous feeding tube placement. The remainder of the listed conditions are considered 
relative contraindications [11].  

 

Fig. 1 Nakayama gastrostomy 
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INTRAOPERATORY ACCIDENTS 
Due to the procedure simplicity the accidents are extremely rare. 
 
INSTITUTING FEEDS 
For gastrostomy tubes, a conservative approach has been to withhold feedings for 24 

hours after tube placement. Then, after water is infused at a rate of 50 mL/h for 4 hours, tube 
feedings have been started at a rate of 50 mL/h. However, recent evidence indicates that direct 
gastrostomy tube feedings can be initiated 3 hours after tube placement, with the same degree 
of safety. Experience from large series indicates that feedings can safely begin 4 hours after 
tube placement. Results of smaller series suggest that the immediate initiation of tube 
feedings is also safe [11].  

 
COMPLICATIONS 
The procedure is safe with rare complications such as, hematemesis due to a incorrect 

haemostasis during the surgical procedure. 
Catheter occlusion - Occluded enteral catheters are occasionally opened by vigorous 

flushing or with Fogarty balloon catheters, but most require catheter exchange over a wire to 
restore patency [12]. In patients with recurrent and frequent tube occlusions, catheter care and 
tube choice should be reviewed carefully. These patients may benefit from more frequent and 
vigorous catheter flushing or from tubes with larger inner lumens.  

Catheter dislodgement - Dislodged tubes should be replaced as promptly as possible 
to maintain feeding access in patients who are, by definition, nutritionally impaired. 
Dislodged gastrostomy tubes can be replaced successfully through mature tracts within 1 day 
and often as late as 5 days after dislodgement. Tubes can be used for feedings immediately 
after their successful replacement [12,13].  

Leakage at the tube site - Patients perceive external pericatheter leakage as being 
particularly problematic. Excessive external tube motion may contribute to the expansion of 
the tube entry site, and external rings or fasteners may be helpful in this regard. Using larger 
catheters and the further inflation of intraluminal balloons may be useful in preventing the 
exit of enteric contents, as may the use of purse-string sutures [13]. 

Tube-site infections - Tube-site infections are not uncommon and can usually be 
treated if they are recognized early. Cellulitis is the most common catheter-related infection. 
Although enteral tube site infections are often polymicrobial, Staphylococcus aureus and 
beta-haemolytic streptococci are commonly involved organisms. In addition, fungal 
superinfection is not uncommon [12,13].  

 
PATIENT AND FAMILY COUNSELING  
Whether to proceed with percutaneous enteral access is often a multidisciplinary 

decision, and the patient and his or her family must be involved. Depending on the underlying 
clinical problem and patient prognosis, the wishes of the patient and his or her family often 
weigh heavily on decisions regarding the appropriateness of enteral tube access. Many 
patients and families have strong opinions regarding the placement and use of feeding tubes 
and about their perceived role as life-prolonging measures. Physicians should provide the 
most objective medical advice possible to allow patients to make their own decisions. [14,15] 

 
The patient and his family must be taught: 

- how to care for the skin around the tube; 
- signs and symptoms of infection; 
- what to do if the tube is pulled out; 
- signs and symptoms of tube blockage; 
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E. Târcoveanu, R. Moldovanu, Şt. Georgescu, D. Niculescu, Elena 
Cotea, V. Filip, C. Lupaşcu, Felicia Crumpei, B. Ţuţuianu, D. Ferariu

Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi

RIGHT PANCREATECTOMIES: INDICATIONS AND RESULTS
Pancreatic resections are associated with a high rate of postoperative mortality and 
morbidity. Methods: During the last years (1995 – 2006) in the First Surgical Clinic Iaşi were 
performed 71 right different pancreatic resections: 34 Whipple ‘s pancreatico-
duodenectomies, 34 pylorus preserving pancreatico-duodenectomies (PPPD), two right 
pancreatectomies with duodenum preservation and one pylorus preserving total 
pancreatico-duodenectomy (TPD). It was 47 male and 24 female with mean age of 46,84 
years old (25 – 75 years). The right pancreatectomies were perfomed for varied diagnosis: 
cancer of the head of the pancreas (31), chronic pancreatitis (14), adenocarcinoma of the 
Vater’s ampula (15), cancers of the duodenum (4), carcinoma of the distal main biliary duct 
(1), schwanoma (1), gastric cancer (1), cystic pancreatic limphangioma (1), non-functioning 
endocrine pancreatic tumor (1), pancreatic mucous cystadenoma (1) and one benign tumor 
of the Vater’s ampula. The right pancreatectomies with duodenum preservation were 
performed as in Beger’s technique with end to side pancreatico-jejunostomies (Ω jejunal
loop, with Braun anastomosis). The TPD was performed by pylorus preservation technique, 
in one case with chronic pancreatitis. Overall postoperative morbidity was about 38% (after 
pancreatico-duodenectomies) with high rate of postoperative leak for PPPD. Postoperative 
mortality was about 13% with also, a higher rate in the cases with PPPD. Conclusions: Right 
pancreatectomies are associated with a high rate of postoperative mortality and morbidity, 
especially after PPPD. Quality of life after pancreatico-duodenectomies is in evaluation 
phase and the first results show a better quality of life after Whipple’s standard pancreatico-
duodenectomy as after PPPD.
KEY WORDS: PANCREATIC TUMORS, PANCREATICO-DUODENECTOMY, BEGER 
PANCREATECTOMY

Rezecţiile pancreatice sunt intervenţii laborioase, 
cu morbiditate şi mortalitate postoperatorie ridicată.

Indicaţiile sunt diverse, de la pancreatite cronice 
(forme pseudotumorale) la tumori ampulare / 
periampulare (benigne şi maligne), cancere 
pancreatice şi a organelor de vecinătate (stomac, 
colon).

Tumorile pancreatice exocrine maligne au o 
incidenţă în creştere, ocupând locul al II-lea între 
neoplaziile de tract digestiv în Statele Unite.

Studiu clinic retrospectiv 1995 – 2005

Analiza foilor de observaţie, a PO şi a 

rapoartelor anatomo-patologice.

MS Access

1995 - 2006

71 rezecţii pancreatice drepte
• 68 duodenopancreatectomii cefalice (DPC)

• 1 duodenopancreatectomie totală (DPT) - prezervarea pilorului

• 2 pancreatectomii dr. atipice cu prezervarea duodenului

68 duodeno-pancreatectomii cefalice (DPC)
34 DPC cu prezervarea pilorului (DPCpp)

34 DPC Whipple standard

1 DPT cu prezervarea pilorului 

2 pancreatectomii atipice cu prezervarea duodenului
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71 pancreatectomii drepte

B / F = 47 / 24
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rezecţii gastrice colecistectomie colectomie

DPC std
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Intervenţii chirurgicale antecedente în cele două loturi

– DPC std vs DPC pp –
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Simptomatologia în cele două loturi

– DPC std vs DPC pp –

Evaluarea imagistică s-a efectuat prin ecografie abdominală, CT, 
IRM (MRCP), ERCP, RxEGD şi a permis aprecierea rezecabilităţii.

Puncţia biopsie preoperatorie s-a efectuat doar în două cazuri, eco
şi respectiv CT ghidat.

Evaluarea imagistică:

Echografie abdominală

Evaluarea imagistică:

Echografie abdominală

Evaluarea imagistică:

CT, MRCP
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Evaluarea imagistică:

Rx E-G-Dd
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ASA

Sp Urg B

Aprecierea riscului operator în cele două loturi
scala ASA şi a Spitalului de Urgenţe Bucureşti

– DPC std vs DPC pp –

Aspecte intraoperatorii:

decolarea Kocher

Aspecte intraoperatorii:

anastomoza pancreatico-jejunală

Aspecte intraoperatorii:

protejarea anastomozei pancreatico-jejunale cu Tacho Comb

anastomoza coledoco-jejunală
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Chistadenom mucos cefalo-pancreatic

Tehnica Whipple sau Traverso-Longmire.

Succesiunea anastomozelor s-a efectuat 
după tehnica Child.

Anastomoza pancreatico-jejunală a fost de 
tip TT “invaginată” (64 cazuri), TL (3 cazuri), 
LL (1 caz – Wirsung dilatat chistic).

Prezervarea pilorului a impus păstrarea 
arcadei gastro-epiploice şi a a. pilorice, iar 
rezecţia s-a efectuat la 2 cm de pilor.

În cazurile cu rezecţie gastrică şi 
anastomoză Reichel Polya, s-a realizat un 
montaj “Y”.

Durata medie a intervenţiei a fost de 336 min 
(DPC std) vs.  323 (DPC pp).

17

3
2

9

0
1 1

0
1

14
12

2

4

1
0 0

1
0

DPC std DPC pp

N pancreas
N ampular
N Dd
pancr. cr.
schwanom
N coledoc inf.
N gastric
chistadenom pancr.
adenom vaterian

Diagnosticul histopatologic

– DPC std vs DPC pp –

Anatomo-patologie:

Adenocarcinom pancreatic; chistadenocarcinom muco-secretant

chistadenoame pancreatice:
celule cu mucopolizaharide acide - albastru alcian

Anatomo-patologie:

64evacuare gastrică tardivă

01abces intraperitoneal

30pancreatită acută

20hemoragie

31fistulă GJ / DdJ

32fistulă biliară

63fistulă pancreatică

DPC ppDPC stdComplicaţii postoperatorii

Mortalitate per-operatorie 1 (IMA)

Mortalitate postoperatorie 3 6
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++Leziuni histopat. de gastrită

22,7Reflux biliar (1-3 pct., EDS) 

41,7 (50-58,3)82,3 (73,3-87)EORTC European Organisation for Research and Treatment of Cancer

133,7 (103-154)138,3 (123-158)FACT Functional Assessment of Cancer Therapy (max. 180)

132,3 (77-88)164,7 (87-275) TTOG (glicemie la 2 ore)

102,3(89-110)102,6 (98-110)Glicemie a jeun

23 (21-26)25,33 (22-29)IMC

DPC ppDPC std

CALITATEA VIEŢII DUPĂ DPC DPT cu prezervarea pilorului

pacientul F.C. în vârstă de 48 de ani

M.I. dureri abdominale, icter, greţuri, vărsături

tranzitul baritat EGD -  la nivelul lui D2 o imagine lacunară de 
cca. 2 cm cu stenoza parţială a duodenului.

 EDS - esofagită grad I, gastrită antrală secundare unui 
important reflux biliar şi a mucoasei duodenale intens inflamate, 
precum şi prezenţa la nivelul lui D2 a unei papile proeminente cu 
mucoasă profund modificată, cu numeroase ulceraţii (obs.
ampulom vaterian).

Prof. Dr. Şt. Georgescu

DPT cu prezervarea pilorului

Prof. Dr. Şt. Georgescu

DPT cu prezervarea pilorului
ecografia - prezenţa unei formaţiuni hipoecogene de 17 mm la 

nivelul capului pancreatic.

Prof. Dr. Şt. Georgescu

DPT cu prezervarea pilorului
CT - pancreas cefalic neomogen cu limite imprecise; pancreas 

corporeo-caudal cu structură glandulară modificata şi cu 
moderată dilatare a canalului Wirsung; la nivelul procesului 
uncinat – nodul hiperdens de aproximativ 2 cm; ţesut grăsos
perimezenteric – aspect neomogen, infiltrat; micronoduli
interaortico-cavi, latero-aortici, pericefalic pancreatic

Prof. Dr. Şt. Georgescu

DPT cu prezervarea pilorului

intraoperaor - leziunie suspecte situată la nivelul procesului 
uncinat în contact cu pachetul mezenteric, cu numeroşi ganglioni 
macroscopic măriţi de volum situaţi în imediata vecinătatea a 
pancreasului şi aspectul nodular în totalitate a acestuia, precum şi 
a unui duoden modificat; extemporaneu – neconcludent.

s-a practicat DPT cu prezervarea pilorului, colecistectomie, 
restabilindu-se continuitatea prin anastomoze duodeno-jejunală şi 
coledoco-jejunală termino-terminală şi, respectiv termino-laterală, 
ambele cu surjet de fir lent resorbabil (Polysorb 2-0). 
Splenectomie.

Prof. Dr. Şt. Georgescu
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DPT cu prezervarea pilorului

postoperator - variaţii ale glicemiei (60 - 235 mg/dl – corectate 
prin administrarea insulinei (pompă de insulină)

 dificultate de evacuare gastrică
hematom în loja splenică - tratament conservator. 

rezultatul anatomo-patologic la parafină a evidenţiat fragmente 
duodenale cu heterotopie pancreatică (noduli pancreatici situaţi 
intramural până în submucoasă), iar la nivelul pancreasului 
aspecte de PANCREATITĂ CRONICĂ ACUTIZATĂ. 

La controlul de la 3 luni – creştere ponderală de cca 6 kg.
steatoree

Prof. Dr. Şt. Georgescu

pancreatectomie atipică cu prezervarea 
duodenului

2 cazuri
♀♀, 68 , 68 şşi i 69 ani

sdr. dispeptic nespecific

dgn. imagistic

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

Prof. Dr. Şt. Georgescu

Tumoră chistică cefalo-pancreatică de 5 cm, fără invazie vasculară

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

intraoperator - formaţiune tumorală aparent bine delimitată, cu 
structură mixtă, parenchimatoasă şi chistică, cu diametrul de 7 cm, ce 

ocupă aproape în întregime regiunea cefalică a pancreasului.

Prof. Dr. Şt. Georgescu

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului
ablaţia formaţiunii - pe măsură ce enucleerea progresează se constată 

că parenchimul glandular pancreatic cefalic a fost redus la o lamă 
juxtaduodenală, ceea ce face ca ablaţia tumorii să echivaleze cu o 
pancreatectomie cefalică.

conservarea vascularizaţiei duodenului nu a impus rezecţia acestuia. 

În timpul disecţiei se lezează VMS - sutură

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului
ablaţia formaţiunii - pe măsură ce enucleerea progresează se constată 

că parenchimul glandular pancreatic cefalic a fost redus la o lamă 
juxtaduodenală, ceea ce face ca ablaţia tumorii să echivaleze cu o 
pancreatectomie cefalică.

conservarea vascularizaţiei duodenului nu a impus rezecţia acestuia. 

În timpul disecţiei se lezează VMS - sutură

Prof. Dr. Şt. Georgescu

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

 refacerea continuităţii tubului digestiv prin anastomoză pancreatico-
jejunală termino-laterală pe ansă în „Ω” cu anastomoză Braun.

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

 refacerea continuităţii tubului digestiv prin anastomoză pancreatico-
jejunală termino-laterală pe ansă în „Ω” cu anastomoză Braun.

Prof. Dr. Şt. Georgescu
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pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

aspect morfo-patologic – LIMFANGIOM CHISTIC PANCREATIC

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

aspect morfo-patologic – LIMFANGIOM CHISTIC PANCREATIC

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

Dr. Elena Cotea

Tumoră chistică cefalo-pancreatică de cca 6 cm, fără invazie vasculară; Wirsung dilatat

Wirsung

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

intraoperator - formaţiune tumorală aparent bine delimitată, de consistenţă 
fermă, cu diametrul de 6 cm, cefalopancreatică, exteriorizată prin micul epiploon.

enucleorezecţie; 

Wirsung dilatat

Dr. Elena Cotea

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

 refacerea continuităţii tubului digestiv prin anastomoză pancreatico-
jejunală termino-laterală pe ansă în „Ω” cu anastomoză Braun.

Dr. Elena Cotea

pancreatectomie atipică cu prezervarea duodenului

aspect morfo-patologic – 
TUMORĂ ENDOCRINĂ PANCREATICĂ NON-SECRETANTĂ

Coloraţie Grimelius.

Rezecţiile pancreatice drepte pun probleme 

deosebite de indicaţie, tactică şi tehnică operatorie:

rezecţie sau paleaţie ?

rezecţia extensivă are rezultate bune ?

ce tip de anastomoze au cele mai puţine complicaţii ?

 administrarea Octreotidului previne fistula pancreatică ?

Rezecţiile pancreatice drepte pun probleme 

deosebite de indicaţie, tactică şi tehnică operatorie:

rezecţie sau paleaţie ?

rezecţia extensivă are rezultate bune ?

ce tip de anastomoze au cele mai puţine complicaţii ?

 administrarea Octreotidului previne fistula pancreatică ?
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REZECŢIE sau PALEAŢIE ?

• anii ’70 Crille et al. :

“It took me aproximatively 15 years to become

discouraged with radical operations for carcinoma of the

head of the pancreas …”
ulterior atitudinea a devenit din ce în ce mai agresivă !
 scăderea morbidităţii şi mortalităţii postoperatorii prin dezvoltarea 

Centrelor pentru chirurgia pancreasului.

REZECŢIE sau PALEAŢIE ?

• anii ’70 Crille et al. :

“It took me aproximatively 15 years to become

discouraged with radical operations for carcinoma of the

head of the pancreas …”
ulterior atitudinea a devenit din ce în ce mai agresivă !
 scăderea morbidităţii şi mortalităţii postoperatorii prin dezvoltarea 

Centrelor pentru chirurgia pancreasului.

Huguier et al. – creşterea supravieţuirii la pacienţii cu 
N. pancreatic la care s-a practicat DPC vs paleaţie, atât 
pentru cei N0 cât şi pentru N1

 Lepădat C. – intervenţii paleative la vârstnici, DPC 
fiind asociat cu o rată mare a morbidităţii şi mortalităţii 
postop. (Cancerul de cap de pancreas – rezecţie vs. paleaţie. Chirurgia 101(1):35-39)

Brown et al. – DPC este curativă pentru pacienţii cu 
tumori periampulare N0.

Bottger et al. – limfadenectomia creşte supravieţuirea 
pentru pacienţii cu N. pancreatic şi ampular.

Sohn et al. – rezecţiile pancreatice sunt indicate în 
pancreatita cronică – calitatea vieţii imbunătăţită.

Huguier et al. – creşterea supravieţuirii la pacienţii cu 
N. pancreatic la care s-a practicat DPC vs paleaţie, atât 
pentru cei N0 cât şi pentru N1

 Lepădat C. – intervenţii paleative la vârstnici, DPC 
fiind asociat cu o rată mare a morbidităţii şi mortalităţii 
postop. (Cancerul de cap de pancreas – rezecţie vs. paleaţie. Chirurgia 101(1):35-39)

Brown et al. – DPC este curativă pentru pacienţii cu 
tumori periampulare N0.

Bottger et al. – limfadenectomia creşte supravieţuirea 
pentru pacienţii cu N. pancreatic şi ampular.

Sohn et al. – rezecţiile pancreatice sunt indicate în 
pancreatita cronică – calitatea vieţii imbunătăţită.

REZECŢIE sau PALEAŢIE ?

Pedrazoli et al. – rezecţia lărgită se asociază cu 

morbidiate superioară rezecţiei clasice şi nu există 

beneficiu dpdv al supravieţuirii.

Lygidakis et al. – rezecţia în bloc creşte supravieţuirea 

(exereza şi a venei porte cu reconstrucţie).

Taschieri et al. – “We share with others the opinion that, 

in experienced centers, extensive resections should have a 

role for palliation of carcinoma of the pancreas whenever 

they offer a better quality of life, although life expectancy 

may not be positively influenced.”

Pedrazoli et al. – rezecţia lărgită se asociază cu 

morbidiate superioară rezecţiei clasice şi nu există 

beneficiu dpdv al supravieţuirii.

Lygidakis et al. – rezecţia în bloc creşte supravieţuirea 

(exereza şi a venei porte cu reconstrucţie).

Taschieri et al. – “We share with others the opinion that, 

in experienced centers, extensive resections should have a 

role for palliation of carcinoma of the pancreas whenever 

they offer a better quality of life, although life expectancy 

may not be positively influenced.”

REZECŢIE LĂRGITĂ SAU STANDARD ?

•Seiler et al. – nu există diferenţe semnificative statistic 

între DPC std. şi DPC pp dpdv al supravieţuirii şi calităţii 

vieţii.

•Lin et al. – nu există diferenţe între DPC std şi DPC pp

în tratamentul cancerului de pancreas, cu excepţia 

tulburărilor de evacuare gastrică. Pe statistica noastră 

tulburările de evacuare gastrică au fost prezente în ambele 

loturi (p>0,5).

•Greve et al. – nu există diferenţe semnificative statistic 

între DPC std şi DPC pp (170 cazuri, randomizat).

•Seiler et al. – nu există diferenţe semnificative statistic 

între DPC std. şi DPC pp dpdv al supravieţuirii şi calităţii 

vieţii.

•Lin et al. – nu există diferenţe între DPC std şi DPC pp

în tratamentul cancerului de pancreas, cu excepţia 

tulburărilor de evacuare gastrică. Pe statistica noastră 

tulburările de evacuare gastrică au fost prezente în ambele 

loturi (p>0,5).

•Greve et al. – nu există diferenţe semnificative statistic 

între DPC std şi DPC pp (170 cazuri, randomizat).

REZECŢIE WHIPPLE STANDARD SAU CU PREZERVAREA PILORULUI ?

Yeo et al. – nu există diferenţe dpdv al fistulelor 

pancreatice între PJ şi PG.

Utilizarea octreotidului – nu scade semnificativ rata 

fistulelor pancreatice.

Gouillat et al. – anastomoza PJ TL “duct to mucosis” 

este cea mai sigură.

Pe statistica noastră rata fistulelor pancreatice este de 

13,43%, majoritatea anastomozelor fiind realizate TT 

invaginat. 

Gagner – DPC laparoscopică

St d h t l DPC h d it d l

Yeo et al. – nu există diferenţe dpdv al fistulelor 

pancreatice între PJ şi PG.

Utilizarea octreotidului – nu scade semnificativ rata 

fistulelor pancreatice.

Gouillat et al. – anastomoza PJ TL “duct to mucosis” 

este cea mai sigură.

Pe statistica noastră rata fistulelor pancreatice este de 

13,43%, majoritatea anastomozelor fiind realizate TT 

invaginat. 

Gagner – DPC laparoscopică

St d h t l DPC h d it d l

CE TIP DE ANASTOMOZĂ PANCREATICO-DIGESTIVĂ ESTE MAI SIGURĂ ?

Gagner – DPC laparoscopică

Staudacher et al. – DPC hand assited laparoscopy

 nu există studii randomizate referitoare la avantajele 

tehnicii laparoscopice în pancreatectomiile drepte !

Gagner – DPC laparoscopică

Staudacher et al. – DPC hand assited laparoscopy

 nu există studii randomizate referitoare la avantajele 

tehnicii laparoscopice în pancreatectomiile drepte !

ESTE SIGURĂ DPC LAPAROSCOPICĂ ?
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Rezecţiile pancreatice sunt intervenţii laborioase, 

asociate cu morbiditate şi mortalitate postoperatorie 

importantă.

 DPC este indicată atât în neoplazii cât şi în 

pancreatitele cronice, dar numai după un bilanţ clinico-

biologic şi imagistic al bolnavului.

DPC pp se poate efectua şi în cancerul pancreatic, 

după examinarea extemporanee a limfonodulilor

pilorici. 

Rezecţiile pancreatice sunt intervenţii laborioase, 

asociate cu morbiditate şi mortalitate postoperatorie 

importantă.

 DPC este indicată atât în neoplazii cât şi în 

pancreatitele cronice, dar numai după un bilanţ clinico-

biologic şi imagistic al bolnavului.

DPC pp se poate efectua şi în cancerul pancreatic, 

după examinarea extemporanee a limfonodulilor

pilorici. 

 Pe statistica noastră DPC pp se asociază cu o 

morbiditate şi mortalitate superioară DPC std.

Calitatea vieţii după DPC este în curs de evaluare, dar 

rezultatele preliminare nu arată diferenţe semnificative 

statistic. De asemenea, refluxul biliar şi gastrita cronică 

(asociată în unele cazuri cu metaplazie intestinală) se 

regăsesc atât la cei cu DPC std cât şi la cei cu DPC pp.

 Pe statistica noastră DPC pp se asociază cu o 

morbiditate şi mortalitate superioară DPC std.

Calitatea vieţii după DPC este în curs de evaluare, dar 

rezultatele preliminare nu arată diferenţe semnificative 

statistic. De asemenea, refluxul biliar şi gastrita cronică 

(asociată în unele cazuri cu metaplazie intestinală) se 

regăsesc atât la cei cu DPC std cât şi la cei cu DPC pp.
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CONTRIBUŢII LA ISTORICUL DECORTICĂRII PULMONARE 
S. Vasiliu, Şt. Georgescu 

Clinica I Chirurgie, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 

 
Pleurezia purulentă nespecifică sau tuberculoasă, cu 

toate consecinţele ei, a avut un prognostic grav în perioadele 
anterioare descoperirii antibioticelor. De aceea, chirurgii au 
fost preocupaţi de găsirea unor tehnici care să înlăture focarul 
supurativ pleural.  

Se poate afirma că istoricul tratamentului chirurgical 
modern al acestor boli începe în anul 1890, odată cu lucrările 
lui Leticvant, Gayet, Eastlander care demonstrau că 
desfiinţarea pungii de empiem se poate realiza prin aducerea 
peretelui la plămân, adică prin toracoplastie. Dar, în aceeaşi 
perioadă, au apărut metode care, dimpotrivă, urmăreau 
suprimarea pungii prin aducerea plămânului la perete. 

În anul 1889, generalul medic Edmond Delorme 
descrie decorticarea pulmonară. Prima intervenţie de 
decorticare a fost însă executată în actombrie 1893 în USA, de 
Reyerson Fowler, iar Delorme a efectuat prima decorticare în 
ianuarie 1894 [1,2]. 

În luna august 1895 Delorme comunică la Congresul 
al X-lea de chirurgie de la Paris primele 14 decorticări, dintre care şase personale [3]. Totuşi 
intervenţia nu intră în arsenalul metodelor chirurgicale ale empiemului datorită şocului 
operator şi altor complicaţii [3]. 

În 1920 Tuffier şi Roux-Berger încearcă o reactualizare a metodei sub forma 
pleurectomiei totale, dar după câteva intervenţii insuficient de semnificative realizate de 
Santy, intervenţia este total abandonată [4]. 

În cel de al doilea război mondial decorticarea pulmonară este reactualizată de Buford, 
Tuttle, Langston şi Crowley pentru cura chirurgicală a hematoamelor pleurale, infectate sau 
nu, consecutive plăcilor de război [5,6]. 

În 1947 Frazer-Gurd preconizează decorticarea pentru empiemul bacilar. 
Tehnica modernă a decorticării pulmonare este însă codificată de Vaccareyya, 

Waterman şi mai ales Métras, care au demonstrat nu numai necesitatea pleurectomiei parietale 
şi ablaţia la maximum a membranei corticale, dar şi eliberarea scizurilor şi a zonelor de 
parenchim plicaturate, creând conceptul de „decorticare-eliberare” [7,8]. 

În jurul anului 1950 se impune asocierea rezecţiilor parţiale ale parenchimului 
patologic, iar în 1951 Mathey preconizează reducerea hemitoracelui în caz de reexpansiune 
insuficientă [9]. 

În literatura autohtonă se menţionează că, în ţara noastră, prima decorticare pulmonară 
a fost realizată în anul 1949 de C. Cărpinişan [10]. O lucrare amplă cu această tematică o 
constituie teza lui Coman [1] (1960). Prima lucrare privind decorticarea în ţara noastră a fost 
publicată de O. Ivanceco în anul 1952. urmează apoi studiile lui Beraneţki şi colab., Hica şi 
colab., Ruşdea şi colab. [11]. 

Datele de mai sus pot fi sintetizate în sensul delimitării a două perioade: prima, după 
imaginarea metodei, care în condiţiile tehnice de atunci, punea problemele eficienţei şi mai 

Prof. Leon Sculy 
1853 - 1912 
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ales a riscului operator, şi a doua, când intervenţia este reluată în condiţii tehnice mult 
ameliorate, inclusiv acoperirea antibiotică. 

Din literatura de specialitate s-ar părea că, pentru prima perioadă, nu se semnalează în 
ţara noastră abordarea acestei intervenţii, fapt care nu corespunde realităţii, întrucât, la Iaşi, 
Prof. Leon Sculy a efectuat decorticări în primul deceniu al secolului nostru. Acest lucru a 
fost semnalat în treacăt şi de către Prof. Vladimir Buţureanu în 1963, de C. Romanescu în 
1969 şi de S. Vasiliu în 1972 [11]. 

Posibilitatea de a prezenta observaţiile primelor două cazuri operate, precum şi 
ignorarea în continuare a acestei „premiere” chirurgicale ieşene, justifică lucrarea de faţă. 

Redăm cele două observaţii ale bolnavilor operaţi, rezumativ, păstrând unele 
particularităţi de limbă ale vremii respective. 

Obs. I. Grünberg N., de 19 ani este primit în vura Clinicii I Chirurgicale la 31 
decembrie 1904 

Antecedente - tatăl şi un frate decedaţi de scarlatină în toamna anului 1904. 
Istoric - Bolnavul face şi el scarlatină odată cu ceilalţi membri ai familiei. La patru 

săptămâni după vindecare scarlatinei prezintă junghi în partea drepată, dispnee. I se fac băi de 
muşeţel; fenomenele par a se ameliora, însă hemitoracele drept se bombează. Este internat în 
Hârlău, undei I se face pleurotomie în al VI-lea spaţiu intercostal drept. Se evacuează 3 kg 
puroi. Timp de 6 săptămâni continuă scurgerea puroiului prin dren. Bolnavul slăbeşte, nu are 
poftă de mâncare. 

Starea prezentă la internare în Clinica Chirurgicală. Slăbiciune, lipsa poftei de 
mâncare, febril. Toracele plat, asimetric, jumătatea dreaptă imobilă şi mai mare, spaţiile 
intercostale mai largi; în spaţiul al VI-lea intercostal drept prezintă o fistulă cu direcţia înapoi. 
Percuţie: sonoritate pe dreapta. Ascultaţie: în dreapta suflu armonic, murmurul vezicular nu 
se aude. 

Protocolul operator din 16 ianuarie 1905: 
Echipa chirurgicală condusă de Prof. L. Sculy. Anestezie cu cloroform. 
Se face o incizie paralelă cu coasta a 8-a lungă de 30 cm ale cărei extremităţi se ridică 

până la coasta a 5-a, croindu-se astfel un almbou larg în U, cu baza în sus spre axilă. Se 
secţionează pielea şi restul părţilor moi până la os; se deperiostează fiecare coastă pe faţa ei 
externă şi se ridică astfel un loambou cutano-musculo-periosteu. Se rezecă câte 10 cm din 
coastele 6-7-8, se face hemostaza arterelor intercostale şi în urmă se ridică lamboul osteo-
pleural care este extirpat. Se spală larg cavitatea pleurală cu ser cald şi apoi cu apă oxigenată. 
Plămânul este complet strâns în jurul hilului şi acoperit cu o groasă falsă membrană cu 
depozite de fibrină şi concreţiuni purulente. Incizie de 12 cm, care este adâncită cu mare 
precauţie până se ajunge la plămân. Se introduc degetele între falsa membrană şi plămân. Cu 
mâna se eliberează plămânul aproape în întregime şi acesta umple aproape complet golul 
pleurei. După ce se mai curăţă pleura parietală, se reaplică lamboul mesculo-cutanat, care se 
suturează cu crin, iar în partea declivă se pune un dren. Pansament compresiv. 

Postoperator la 8 zile se schimbă pansamentul, supuraţie puţină; la asculataţie se aude 
murmurul vezicular. 

După 2 şi apoi după 5 luni este din nou revăzut în serviciu, bolnavul fiind complet 
vindecat. 

Obs. II Costache S., 30 ani se prezintă în serviciu în ziua de 15 noiembrie 1904. 
Antecedente - tatăl decedat de tuberculoză pulmonară. 
Istoric - În toamna anului 1903 a răcit şi a căpătat un junghi în dreapta. Puncţia 

pleurală evacuează 1500g lichid seros puţin tulbure. În luna iulie 1904 i se face pleurotomie, 
extrăgându-se 2 kg puroi gros. După ce a fost spălat i s-a pus un dren de cauciuc. Timp de 6 
luni prin tub a curs necontenit puroi. 
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Stare prezentă (la internare) - Musculatura şi ţesut celular foarte redus. Toracele 
asimetric; partea dreaptă mai bonbată, prezintă în al 7-lea spaţiu intercostal drept, pe linia 
axilară, o fistulă în care se pătrunde cu un stilet 10 cm în profunzime. Marginile fistulei 
neregulate, iar pielea dimprejur foarte iritată. Percuţie: timpanism pe toată partea posterioară 
dreaptă. Ascultaţie: suflu amforic pe dreapta, murmurul vezicular nu se aude. 

Protocolul operator din 27 dembrie 1904: 
Se face o incizie curbă pe peretele lateral, dedesubtul fistulei existente. Se descoperă 

arcurile costale corespunzătoare. Se deperiostează 4-5 coaste şi se secţionează cu costatomul 
lui Collin. Se deschid pleura parietală, ridicându-se un lambou cu baza spre axilă. Se vede în 
fundul cavităţii pleurale, plămânul turtit şi acoperit cu false membrane inextensibile. După ce 
se încearcă a se răzui cu lingura Valkmann aderenţele şi falsele membrane ce acoperă ambele 
pleure, se face o incizie de 7 cm pe suprafaţa viscerală a pleurei pulmonare până se zăreşte 
coloraţia albăstrie a plămânului. Se decortichează apoi cu degetul un gros lambou de 
membrană de nouă formaţiune de pe plămân. Ne se reuşeşte a se deslipi în întregime 
membrana de nouă formaţie din cauza grozavei aderenţe. Plămânul umple aproape complet 
cavitatea pleurală. Dren în partea declivă, pansament compresiv. 

După operaţie bolnavul se simte mai bine, continuă însă să tuşească mult; expectoraţia 
devine purulentă şi fetidă. 

La 20 ianuarie 1905 (după 3 săptămâni de la intervenţie) bolnavul sucombă cu 
fenomene de tuberculoză avansată. 

O demonstraţie de modestie a maestrului îl constituie faptul că acesta nu a publicat 
cazurile, cedându-le unui tânăr colaborator Dimitri Caudopol, care le prezintă în teza sa de 
doctorat intitulată „Tratamentul chirurgical al pleureziilor purulente cronice”, editată în 1908 
[12]. 

Profesorul Leon Sculy a fost un demn reprezentant al strălucitei şcoli Ieşene de 
chirurgie. Fondatorul acestei şcoli a fost marele chirurg Ludovic Russ, cel care a practicat 
primul în ţară anestezie cu ether şi care la vârsta de 61 de ani a participat voluntar la Războiul 
Independenţei, atrăgând admiraţia tuturor pentru virtuozitatea profesională, pentru noile 
tehnici chirurgicale conservative ca şi pentru înaltul său spirit umanitar [11]. L. Sculy a avut 
fericirea de a fi asistentul, colaboratorul şi apoi urmaşul lui Russ. 

Leon Sculy-Logothety s-a născut în anul 1853 la Piatra Neamţ. Studiile secundare le-a 
făcut la Piatra, iar cele superioare la Montpellier, unde obţine licenţa în medicină şi apoi la 
Paris, unde şi-a luat doctoratul cu o teză privind tratamentul reumatismului cu salicilat de 
sodiu. 

Întors în ţară se stabileşte la Iaşi, unde îşi începe activitatea chirurgicală alături de 
Russ. 

În 1879 ia fiinţă Facultatea de Medicină din Iaşi. Ludovic Russ este numit profesor de 
chirurgie operatorie. Sculy devine profesor suplinitor de anatomie, iar pentru energia şi 
capacitatea organizatorică este ales decan. Deci Sculy este primul decan şi primul profesor de 
anatomie al Facultăţii de Medicină din Iaşi având doar vârsta de 26 ani. La 1 decmbrie 1879 
încep cursurile Facultăţii printr-o prelegere de anatomie şi histologie a prof. Sculy. În 1881 
preia prin transfer catedra de clinică chirurgicală pe care o va deţine până la moarte sa, 
survenită în 1912. 

Sculy a fost un mare chirurg, pasionat de profesiunea sa. A considerat că posibilităţile 
chirurgiei sunt foarte mari, el însăşi fiind de o mare îndrăzneală. Receptiv la tot ce este nou, 
adoptă principiile asepsiei şi antisepsiei, introducând în clinică autoclavul, apa sterilă pentru 
spălatul mâinilor. Înlocuieşte sublimatul cu alte substanţe mai puţin toxice, preconizând apa 
oxigenată. Călăuzit de un remarcabil spirit ştiinţific este tot timpul în pas cu noutăţile 
medicale. În 1899 este printre primii din ţară care instalează un aparat de röntgen-diagnostic. 
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Este primul chirurg care execută la noi gastro-enteroanastomoze, primele 
laminectomii, histerectomii şi numeroase intervenţii asupra organelor uro-genitale. Opera cu 
aceeaşi uşurinţă în intervenţiile mari pe abdomen ca şi operaţiile de mare fineţe pe ochi (de 
altfel a girat un timp şi catedra de oftalmologie). 

Câteva date interesante asupra caracterului său ne furnizează Prof. Paul Anghel. El 
spune că L. Sculy, „deşi era bine legat, avea o figură fină, simpatică; era foarte inteligent şi 
foarte mucalit”. 

Profesorul Riegler consideră că cele două trăsături de caracter cu totul deosebite ale 
Sculy erau spiritul etic medical, evidenţiat mai ales în protestul său la ideea epitropiei de a 
percepe taxă de spitalizare străinilor şi dezinteresul material manifestat prin refuzul oricărui 
onorariu. 

Datorită activităţii sale, meritelor şi prestigiului de care s-a bucurat este ales în 1898 
membru în Comitetul Naţional pentru Congresul medicilor de la Paris. 

După Sculy, şcoala ieşeană de chirurgie şi-a continuat seria unor iluştri reprezentanţi 
care au făcut cinste medicinii româneşti: Gheorghe Battez, Ernest Juvara, Amza Jianu, Paul 
Anghel, Ion Tănăsescu, Nicolae Hortolomei, iar apoi prin Vladimir Buţureanu, Oscar Franche 
şi Gheorghe Chipail. 
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INTRA-ABDOMINAL SEPSIS UNRESOLVED ISSUES 
C. Vasilescu, H.G. Beger 

Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006, 298 pagini, ISBN 978-973-27-1344-0 
 

Volumul Intra-abdominal sepsis 
unresolved issues editat de Cătălin Vasilescu şi 
Hans G. Beger apare sub auspiciile presitigioasei 
Fundaţii Alexander von Humbold aducând intr-o 
structură unitară articolele prezentate la First 
Humbold Workshop on Surgical Reseach 
desfaşurat la Bucureşti. Schimbările majore 
apărute în ultimii ani în definiţia terminologiei în 
legătură cu sepsisul face ca primul capitol să fie 
esenţial oricărui practician, prin crearea unui 
limbaj comun care să depăşească cadrul unei 
singure specialităţi. Sunt prezentate de 
asemenea, sistemele de scoruri folosite în 
evaluarea pacientului critic şi rolul lor în 
evaluarea disfuncţiei organice. Interelaţiile 
complexe ale răspunsului inflamator sistemic 
sunt puse în discuţie prin prisma unor cercetări 
fundamentale, dar cititorul trebuie să aibă un 
background serios pentru a putea urmări detaliile 
acestor mecansime. 

Trei capitole mari prezintă studii legate 
de peritonite şi pancreatita acută, fiind mult mai 
apropiate de practicianul din diverse specialităţi 

(chirurgie, terapie intensivă, ginecologie, etc). Lucrările prezentate sunt studii clinice vizând 
domenii de interes major şi mai puţin puneri la punct ale unei patologii extrem de complexe. 
În aparenta lor diversitate, articolele sunt grupate în funcţie de tematica majoră, făcând astfel 
lectura relativ continuă. 

Problematica infecţioasă legată de dializa peritoneală este atinsă în două articole 
bazate pe experienţe clinice semnificative şi vizează o patologie cu o incidenţă în creştere şi 
particularităţi de diagnostic şi tratatment.  

Ultimul capitol este unul de graniţă, în care matematica şi ingineria găsesc o cale de 
comunicare cu medicina. Modelarea matematică a proceselor moleculare din sepsis este 
spectaculoasă, dar concepetele sunt totuşi rezervate cunoscătorilor. De asemenea, folosirea 
tehnicilor optice în diagnosticul in vivo deschide noi porţi de cercetare şi nu este exclus ca în 
câţiva ani, concepte aparent futuriste să devină o realitate în practica medicală. 

 
G. Dimofte 
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MANUAL DE CHIRURGIE GENERALĂ (VOL. I) 
R.Ş. PALADE 

Editura BIC ALL, Bucureşti, 1999, 444 pagini, ISBN-973-571 - 293-8 
 

În 1999 a apărut Manualul de 
chirurgie generală, tipărit la Editura BIC 
ALL, sub redacţia prof.dr.Radu Şerban 
Palade, şeful catedrei chirurgie I, Spitalul 
Municipal Bucureşti, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie “Carol Davilla”.  

Lucrarea abordează cele mai 
importante probleme de practică 
chirurgicală şi oferă tinerilor medici 
noţiuni esenţiale de patologie chirurgicală 
şi principii de tratament chirurgical. Pe 
parcursul a 444 de pagini, volumul I, 
structurat în 13 capitole, pune la dispoziţia 
studenţilor, tinerilor medici, a specialiştilor 
toate datele necesare instruirii lor în 
chirurgia modernă.  

După prefaţă, în capitolul I, se 
prezintă concis istoricul chirurgiei 
precizându-se etapele dezvoltării a 
chirurgiei universale.  

Capitolul 2 oferă toate datele actuale 
necesare medicului practician pentru a trata 
infecţia chirurgicală. 

În capitolul 3 este abordată 
antibioticoterapia modernă în chirurgie. 

Importanţa infecţiilor acute ale degetelor şi mâinii, datorită frecvenţei şi potenţialului 
invalidant, tratamentul lor corect sunt subliniate în capitolul 4. 

Capitolul 5 sistematizează traumatismele părţilor moi. 
Arsurile şi degerăturile sunt prezentate în următoarele 2 capitole. 
În capitolul 8 este abordată patologia chirurgicală a  a vaselor periferice: traumatisme, 

fistule arterio-venoase, anevrismele arteriale, ischemia acută periferică, arteriopatii cronice 
obstructive, boala varicoasă, varicocelul, boala tromboembolică, embolia pulmonară, 
limfedemul). 

Capitolul 9 este dedicat patologiei chirurgicale a peretelui abdominal: hernii, 
eventraţii, evisceraţii, care este foarte clar prezentată. 
În capitolul 10 este abordată patologia chirurgicală a glandei tiroide, descriindu-se pricipalele 
afecţiuni (tiroiditele, gusile, hipertiroidiile, neoplasmul tiroidian), aspectele anatomo-clinice, 
rolul explorarilor paraclinice moderne, atitudinea terapeutică actuală.  

Problemele deosebite pe care le ridică patologia glandei mamare în practica medicală 
sunt descrise în capitolul 11, insistându-se asupra cancerului mamar. 

În capitolul 12 este prezentată patologia chirurgicală a toracelui (traumatisme, 
pleurezii purulente, chistul hidatic pulmonar, hernii diafragmatice) cu date aduse la zi.  

Capitolul 13 descrie amanunţit patologia chirurgicală a esofagului, tehnicile de bază în 
chirugia afecţiunilor esofagiene, explorările moderne, avantajele tratamentului chirugical. 
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Bazat pe o bogată experienţă chirurgicală şi pe studiul unei bibliografii recente 
manualul conceput în stil european este uşor de parcurs datorită manierei concise, ordonate şi 
clare, fiind sistematizat didactic.  

Condiţia grafică deosebită face lectura agreabilă. 
Deşi a apărut în urmă cu şapte ani, cartea îşi menţine actualitatea fiind considerată un 

adevărat ghid european de chirurgie pentru studenţi, rezidenţi de chirurgie şi specialişti.  
 

E. Târcoveanu 
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FLEBOLIMFOLOGIE PRACTICĂ 
A. Andercou, O. Andercou 

Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 2006, 161 pagini, ISBN 973-704-046-5 
 

 
Monografia Flebolimfologie practică 

coordonată de Prof. Dr. Aurel Andercou de la 
U.M.F. Cluj Napoca, cunoscut chirurg, 
medaliat recent cu premiul de excelenţă, 
umple un gol în literatura medicală 
românească asupra unui capitol important şi 
frecvent de patologie chirurgicală, ţinând cont 
că 40-50% din populaţie suferă de afectare 
venoasă şi 3-5% de o suferinţă limfatică.  

Lucrarea îşi propune, şi reuşeşte pe 
deplin, să se constituie într-un îndreptar 
teoretic şi mai ales practic în aprofundarea 
cunoştinţelor de flebolimfologie, în condiţiile 
în care şi în ţara noastră se conturează o 
profilare a specialiştilor şi în acest domeniu.  

Primele două capitole semnate de şef 
lucrări Dr. Octavian Andercou prezintă clar 
noţiunile moderne de anatomie funcţională 
venoasă şi fiziologia circulaţiei venoase. 
Capitolul trei expune sintetic boala varicoasă, 
boală care are un caracter evolutiv condiţionat 
de modificările patologice ale înaintării în 
vârstă. Se prezintă clar fiziopatologia bolii, 
semnele clinice şi evolutive pe stadii, 

clasificarea actuală a insuficienţei venoase cronice (CEAP – Clinical manifestations, 
tiological factors, Anatomical lesions, Physiopathological mecanism) şi tratamentul complex 
medico-chirurgical. 

În capitolul patru, se prezintă tromboflebita proundă a membrelor inferioare: etio- şi 
fiziopatogenie, tablou clinic, cu toate semnele ce pot fi întâlnite, elemente de diagnostic 
paraclinic şi pe larg tratamentul profilactiv şi curativ. Complicaţiile posibile grave a 
tromboflebitei profunde a membrelor inferioare – boala tromboembolică şi sindromul 
posttrombotic sunt dezvoltate în capitolele următoare.  

Capitolul şase abordează un segment rar de patologie vasculară – tumorile venelor. 
Ultimul capitol al cărţii este dedicat afecţiunilor limfatice chirurgicale. 
Fiecare capitol are o bibliografie proprie, cu lucrări recente din ţară şi străinătate care 

subliniază aportul important al şcolii chirurgicale româneşti în flebolimfologie. 
Monografia, cuprinde noţiuni teoretice moderne, armonios corelate cu elemente 

practice, concis prezentate în scheme şi tabele. Se adresează studenţilor medicinişti care 
găsesc date clare uşor de asimilat, rezidenţilor de chirurgie generală şi chirurgie vasculară şi 
mai ales specialiştilor în domeniu, pentru care reprezintă în ghid practic util în activitatea lor 
chirurgicală. 
 

E. Târcoveanu 
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HIPERTENSIUNEA INTRACRANIANĂ 
Şt. M. Ienicean 

Editura Institutul European, Iaşi, 2006, 249 pagini, ISBN 973-611-393-0 
 

Hipertensiunea intracraniană este o 
problemă fundamentală a neurologiei şi 
neurochirurgiei, cu implicaţii importante şi 
în alte specialităţi medico-chirurgicale, 
deoarece poate fi o complicaţie în evoluţia 
multor afecţiuni din oftalmologie, 
ginecologie, endocrinologie etc. 

Această monografie este binevenită 
în peisajul publicistic medical, ţinând cont 
că ultima monografie Hipertensiunea 
intracraniană a fost publicată în 1972 sub 
îndrumarea profesorilor C. Arseni şi Al. I. 
Constantinescu şi se simţea nevoia 
actualizării subiectului pe baza rezultatelor 
cerecetărilor moderne. 

Monografia reprezintă încununarea 
eforturilor autorului care a avut de-a lungul 
timpului multiple preocupări în privinţa 
acestui subiect, având numeroase lucrări 
publicate pe această temă în reviste de 
specialitate atât în ţară cât şi în străinătate. 

Lucrarea este structurată pe 16 
capitole şi are o bibliografie bogată ce 
cuprinde lucrări recente din literatura 
străină dar şi română.  

După ce în primele capitole autorul prezintă consideraţii generale şi date de anatomie 
şi fiziologia cerebrală, în capitolele IV-IX ne sunt prezentate elemente actuale de patogenie, 
clinică, explorări paraclinice, clasificarea actuală a hipertensiunii intracraniene şi diagnostic 
diferenţial al acestei patologii cu implicaţii în diverse patologii medicale şi chirurgicale. 

În capitolele X-XIII sunt tratate fiecare tip de hipertensiune intracraniană, după 
clasificarea bazată atât pe mecanismele etiopatogenice cât şi pe datele clinice: hipertensiune 
intracraniană parenchimatoasă, hipertensiune intracraniană vasculară, hipertensiune 
intracraniană prin tulburările dinamicii LCR-ului, hipertensiune intracraniană idiopatică. 

În ultimele capitole sunt tratate evoluţia şi prognosticul hipertensiune intracraniană, 
tratamentul acestei afecţiuni. Ultimul capitol descrie hipotensiunea intracraniană. 

Lucrarea clarifică aspectele esenţiale ale hipertensiunii intracraniene, o patologie care, 
indiferent de specialitate, trebuie diagnosticată rapid şi tratată eficient, oferind medicului aflat 
în faţa unei asemenea patologii, puncte de sprijin pentru o abordare complexă a acestei 
patologii. 

Monografia se adresează atât studenţilor în medicină, dar mai ales specialiştilor în 
neurologie, neurochirurgie şi în terapia de urgenţă. 

 
 

A. Vasilescu 




