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ÎNVĂȚĂMÂNTUL VIRTUAL ÎN CHIRURGIA MINIM INVAZIVĂ 

E. Târcoveanu, R. Moldovanu, A. Vasilescu 
Clinica I Chirurgie, „I. Tănăsescu – Vl. Buţureanu” 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 
 
 
Clasic, tehnicile chirurgicale se învățau în sala de operaţie sub coordonarea unui 

chirurg cu experienţă. După introducerea tehnicilor de chirurgie minim invazivă în 
practica chirurgicală curentă, au fost dezvoltate alte metode care să asigure însuşirea 
acestora. 

Dacă, în chirurgia deschisă, chirurgul are un contact direct cu pacientul şi 
vizualizează direct câmpul operator, manipulând viscerele cu ajutorul instrumentelor 
clasice, în chirurgia minim invazivă operatorul are un contact limitat cu pacientul. El  
manipulează viscerele prin instrumente special concepute și vizualizează câmpul 
operator folosind o interfață video bidimensională [1]. Ultimul nivel tehnologic a 
permis, în ultimii ani, dezvoltarea chirurgiei robotice. În această abordare chirurgul 
operează şi manipulează instrumente specifice, fără contact direct cu pacientul. 

Trainingul în chirurgie, un sector în care pregătirea tradițională halstediană a 
avut și are un rol principal și a dat rezultate verificate în timp, se confruntă astăzi cu 
aceste noi tehnologii pe care trebuie să învațăm să le utilizăm, fapt ce impune noi 
modalități de învățare în trepte (model Rasmussen):  

- deprinderea unor abilităţi de bază (Skill based behavior - SBB),  
- comportament bazat pe reguli (Rule based behavior RBB) și  
- comportament bazat pe cunoaştere (Knowledge based behavior - KBB)[2]. 
Noile tehnologii apărute în ultimii ani în chirurgia minim invazivă au impus 

educarea continuă a întregului personal medical - rezidenți, specialiști, asistente 
medicale de bloc operator și chiar a formatorilor . 

Formarea, pregătirea și evaluarea competențelor dobândite pe nivele, reprezintă 
o provocare pentru facultățile de medicină și societățile științifice de profil, în condițiile 
în care patologia iatrogenă este de mare actualitate. 

Abilităţile necesare chirurgiei minim invazive sunt dificil de însuşit folosind 
modelul clasic de învăţământ chirurgical. De aceea, au fost dezvoltate multiple tipuri de 
simulatoare destinate învăţământului chirurgical minim invaziv [3].  

Actualmente, simulatoarele sunt acceptate pentru trainingul tehnicilor minim 
invazive, asigurând îmbunătăţirea performanţelor tinerilor chirurgi. Simulatoarele 
folosite curent asigură, însă, numai însuşirea abilităţilor practice de bază şi, parţial, a 
comportamentului bazat pe reguli [4].  

Folosirea modelelor animale, ca şi a viitoarelor modele de simulatoare de 
realitate virtuală va oferi posibilitatea însuşirii şi a comportamentului bazat pe 
cunoaştere. 

S-a demonstrat că acest tip de formare pentru chirurgia minim invazivă este 
absolut necesară pentru a evita sau a reduce la minimum erorile intraoperatorii.  

Referitor la acest fapt, R. Satava afirma: “Among the many attributes of 
simulation, one of the most important is that it permits exploration and repeated 
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practice in a setting that fosters “permission to fail” - the opportunity to learn from 
owns mistakes” [5].  

Iatrogenia reprezintă cauza importantă de deces în țările occidentale (100 
pacienți/zi în S.U.A.), cu un mare consum de resurse (plata daunelor in SUA se ridică la 
4 milioane de euro/an), iar cazurile chirurgicale reprezintă 50% din totalul cazurilor de 
malpraxis. Pentru a scădea această rată, mai ales pentru tehnicile noi este nevoie de un 
training îndelungat. Astfel, în chirurgia obezității studiile arată că pentru un bypass 
gastric chirurgul trebuie să realizeze 100 de astfel de proceduri virtuale [cit. 6]. 

Datorită progreselor constante în chirurgia minim invazivă, în țările europene, ca 
și în SUA, se discută de a se se efectua verificări periodice folosind simulatoarele după 
o curiculă multimodală stabilită de experți [6]. 

Toate intervențiile chirurgicale necesită o anumită abilitate a chirurgului, dar în 
chirurgia minim invazivă este nevoie de un spectru larg de abilități (tehnice, motorii, 
cognitive, rapiditate, decizie chirurgicală, munca în echipă etc), deci în acest domeniu se 
impune un training intensiv și specific [7]. 

Pregătirea pe animale și cadavre poate fi încă utilizată, dar aceste metode se 
izbesc de obstacole mari de tip organizatoric și financiar [6]. Astfel, a apărut nevoia de a 
crea sisteme noi care să redea anatomia umană, simulând senzațiile tactile și vizuale, să 
permită efectuarea virtuală și repetarea intervenției până la obținerea unor rezultate 
satisfacătoare [6].  

Primele simulatoare (training box, structuri anatomice din polimeri) erau și mai 
sunt simple, ieftine și accesibile, sunt bazate pe principii fizice eficace în învățarea 
tehnicilor de bază. Creșterea performanței calculatorului permite realizarea unor 
simulatoare integrate; în alte cazuri, se combină componenta fizică cu cea virtuală 
realizându-se simulatoare hibride. Modelele fizice pot reda bine consistența țesuturilor, 
pe când cele virtuale, combinate cu tehnologia robotică au un potențial mai mare de a 
efectua manevre complexe [8].  

Învățământul virtual dispune de 3 posibilități: cazuri clinice virtuale, modele 
anatomice tridimensionale, modele virtuale interactive [6]. 

Tehnicile de robotică și realitate virtuală aplicate în trainingul chirurgical, cu 
modele similare simulatoarelor aeronautice, permit chirurgului în formare să 
interactioneze cu corpul uman virtual, să învețe anatomia chirurgicală, tehnici de 
diagnostic și tratament [9]. 

Simulatorul bazat pe realitate virtuală 3D poate permite: 
- efectuarea unor perioade lungi de antrenament pentru un spectru larg de 

tehnici, fără îndrumator; 
- repetarea exercițiului, efectuarea diverșilor timpi operatori pentru a dobândi o 

mai mare fluență în execuție, reducând astfel curba de învățare; 
- utilizarea de modele flexibile, adaptate unor variante anatomice; 
- autoevaluarea după protocoale predefinite a abilităților dobândite; 
- formarea unor rețele de simulatoare, realizarea unei baze de date, atlase 3D, 

prezentări multimedia și proceduri “in vivo” într-o singura platformă informatică; 
- stimularea cursanților cu o abordare pedagogică inovativă, care poate 

îmbunătăți motivarea tinerilor chirurgi de a-și perfecționa abilitățile tehnice și de a 
experimenta noi intervenții [6]. 

Problemele tehnice legate de dezvoltarea acestei noi tehnologii sunt multiple și 
complexe; reproduerea caracteristicilor mecanice ale țesuturilor biologice, adaptarea 
tehniciilor tradiționale la ambientul virtual, integrarea în timp real a sistemelor de 
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imagine cu modele virtuale tridimensionale și interacțiunea cu modelele matematice 
care reproduc proprietățile tisulare sunt câteva din provocările puse în fața bioingineilor 
[6]. 

Dificultatea creerii unui simulator perfect este legată de complexitatea 
structurilor anatomice, varietatea structurală a organelor de la un pacient la altul, a 
numeroaselor condiții fiziopatologice prezente în practia chirurgicală. Varietatea 
mișcărilor și a consistenței organelor și țesuturilor, corelate cu efectele fluxului sanguin, 
ale pulsațiilor cardiace, ale contracțiilor reflexe cauzează dificultatea realizării unui 
simulator perfect al corpului uman. În plus, atunci când țesuturile sunt supuse unor forțe 
externe (presiune, tracțiune, tăiere etc) provocate de instrumentarul chirurgical ele 
răspund diferit.Utilizarea de modele matematice computerizate devine indispensabilă 
pentru a obține un efect realistic, dar acesta este punctul slab al acestei tehnologii [6]. 

După Satava, simulatorul perfect trebuie să aibă: fidelitate, caracteristicile și 
reacțiile organelor, interactivitate, simț tactil [5]. Suntem încă departe de a-l realiza, dar 
cercetarea în acest sens este ajutată de creșterea capacității computerelor, care vor putea 
produce modele mobile complexe în timp real. Un rol important îl are deja dezvoltarea 
sistemelor robotice, care vor permite simulări și planning chirurgical variat, datorită 
memorării intervențiilor efectuate pe simulator [7]. 

Simulatorul MIST-VR a fost dezvoltat în ultimii ani ai secolului al 20-lea și 
constă într-o platformă hardware (200 MHz Pentium PC ® cu 64 Mb RAM si 16 Mb 
placă video, rulează un sistem Windows NT de operare şi o interfață virtuală 
laparoscopică (VLI) care include un dispozitiv cu două mânere endoscopice cu 6 grade 
de libertate, dar fără force feed-back) şi un software cu un display grafic în timp real al 
mișcării instrumentelor. Volumul de operare este reprezentat ca un cub tridimensional 
pe ecranul computerului. Dimensiunea imaginii de ansamblu şi dimensiunile obiectelor 
ţintă (bile mici şi un cilindru) pot fi variate pentru fiecare din cele șase nivele pentru a 
simula unele manevre de bază, efectuate în timpul intervențiilor laparoscopice. 
Software-ul înregistrează cu precizie erorile şi timpul de finalizare. Aceste date permit o 
metodă de evaluare obiectivă a cursanților. Sarcinile sunt relativ uşor de realizat, de 
aceea atât instructorii, cât şi cursanții îl consideră ca fiind plictisitor. Cu toate acestea, 
ca mijloc de evaluare este corect, îmbunătățind performanţele. 

Simulatorul MIST-VR este simplu și eficient în deprinderea gesturilor de bază în 
chirurgia minim invazivă. Totuşi, aceste simulatoare au unele limite în simularea 
câmpului operator şi nu au feed-back force.  

Chiar dacă programele pe calculator au ajuns la performanţe ridicate, aceste 
simulatoare sunt astăzi departe de a fi realiste. Din acest punct de vedere, pelvitrainerul 
este superior simulatoarelor VR, mai ales atunci când sunt utilizate modelele animale 
(piese anatomice recoltate de la porc – ficat, veziculă biliară). Acest fapt se explică în 
special prin forţa reală feed-back a instrumentelor laparoscopice [8].  

Simulatorul LapSim VR are un procesor de 2000 MHz, Pentium IV care 
rulează Windows XP, echipat cu un card de grafică GeForce şi un monitor TFT de 17 
inch, şi interfaţă virtuală laparoscopică (VLI). Software-ul este LapSim 3.0 , care are un 
modul de formare de competenţe de bază cu şase sarcini: navigare, fixare, manipulare 
instrumente de navigaţie (prindere, ridicare, tăiere, clipare şi sutură).  

Software-ul inclus a permis formarea până la nivelul RBB pentru 
colecistectomia laparoscopică şi anexectomie. Software-ul înregistrează diferiţi 
parametri care permit o evaluare obiectivă: timp de execuție, traiectoria instrumentelor, 
leziuni tisulare, erori de clipare (clipuri lipsă, prost plasate, sângerare). LapSim 
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simulator RV poate evalua performanțele chirurgilor, în special parametrii de navigare, 
care necesită un grad mai ridicat de coordonare ochi-mână, dar modulul de sutură este 
mai puţin performant. Modulul de disecţie pentru colecistectomia laparoscopică este 
foarte bine conceput şi permite posibilitatea de a atinge nivelul RBB. 

Lap Mentor cuprinde un PC puternic ce rulează Windows XP şi o consolă care 
simulează abdomenul unui pacient cu trei trocare deja introduse. Cea mai importantă 
caracteristică a consolei este force feed-back (consolă haptică). Software-ul este foarte 
complex şi este structurat ca o bibliotecă cu module diferite. Modulul de bază include 
următoarele sarcini: navigare telescop, instrumente de navigaţie, prindere, decupare, 
clipare, tăiere, coagulare. În timpul acestor sarcini instrumentele pot fi modificate pentru 
a alege pe cel adecvat.  

Modulul este conceput ca un tutorial concentrat pe timpii operatori și punctele-
cheie ale colecistectomiei laparoscopice. Modulul ajută chirurgii să identifice reperele 
anatomice permițând atingerea nivelului RBB pentru colecistectomia laparoscopică. 
Sistemul simulează o varietate de situații clinice, cu variante vasculo-biliare diferite 
care, în fapt, asigură formarea până la nivelul KBB. Software-ul înregistrează un număr 
mare de parametri cinematici pentru evaluarea performanţelor cursanților. Mentor 
Graphics oferă posibilitatea de a diferenția cursanți cu diferite experienţe laparoscopice 
[8]. 

SINERGIA laparoscopic virtual reality simulator este cel mai nou simulator 
virtual dezvoltat de Lamata P şi colaboratorii de la Universitatea din Madrid pentru 
învăţarea tehnicilor de bază din chirurgia laparoscopică. Cuprinde 7 unităţi didactice: 
coordonare ochi-mână, manipulare cameră, apucare, tragere, tăiere, disecţie şi secţiune. 
Are un grad mare de sensibilitate privind distingerea nivelurilor diferite de pregătire 
între subiecţi [9]. Ca şi în cazul celorlalte simulatoare se păstrează acelaşi neajuns şi 
anume prezenţa unui feedback haptic realist [10]. 

Munz Y. et al. au comparat eficacitatea simulatoarelor VR (LapSim) versus 
antrenamentul pe pelvitrainer şi au precizat că ambele modalităţi sunt mijloace eficace 
de predare şi îmbunătăţire a competenţelor psihomotorii, transferabile la nivelul RBB 
[11]. Un tip de simulator promiţător este un simulator de realitate haptică de feed-back 
cu situații complexe operatorii generate de calculator, care va oferi posibilitatea de a 
realiza nivele de pregătire RBB și KBB.  

Resursele multimedia sunt în continuă dezvoltare. Biblioteci diferite online şi 
site-uri (de exemplu, www.websurg.com, www.sls.org) sunt acum disponibile şi oferă 
un real sprijin pentru a atinge nivelul KBB al diferitelor intervenții laparoscopice. Alte 
concepte ca telementoring și teleprezența au fost dezvoltate în ultimii ani şi oferă 
posibilităţi nelimitate de educaţie chirurgicală.  

Fiecare metodă de formare este eficientă, iar folosind modelul Rasmussen al 
învăţării se poate ajunge la cele 3 nivele astfel [12]:  

1) folosind pelvitrainer şi simulatoare VR pentru nivelul SBB; 
2) folosind cursuri, literatură de specialitate, resurse de pe Internet, VR 

simulatoare, videoteaching pentru nivelul RBB;  
3) experimente pe animale, unele simulatoare VR, demonstraţii chirurgicale 

pentru nivelul KBB. 
Gallagher a descris un model ipotetic de a realiza un curs de chirurgie minim 

invazivă. Procedeele chirurgicale vor fi învățate gradat, fără pacient, exersând 
elementele de bază, adică coordonarea “ochi mână “, folosirea instrumentarului 



Editorial                                                                   Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341] 
 

234 
 

laparoscopic prin intermediul trocarelor, efectuare de suturi. Simulatoarele mai ieftine, 
bazate pe modele fizice și-au demonstrat eficacitatea pentru acest stadiu.   

Când se trece la învățarea unor manevre mai complexe, simulatorul trebuie să fie 
capabil să reproducă atât câmpul operator, cât şi diferite scenarii neașteptate (incidente, 
accidente intraoperatorii) pentru a stimula reacțiile și abilitățile chirurgicale ale 
cursantului. Manevrele complexe vor fi integrate gradat în efectuarea unui anumit 
procedeu, măsurându-se capacitatea de coordonare [13,14]. De aici rezultă necesitatea 
realizării unei scheme de învățare prin pași succesisvi, care își propune să dezvolte 
abilități complexe În primul rând este necesară precizarea unei curicule exacte și apoi 
definite unități de măsură a abilităților identificând exerciții cu adevărat utile pentru a 
ajunge la obiectivul final [6]. 

Simulatoarele simple au dezavantajul de a nu stimula și motiva din punct de 
vedere al tehnicii vizuale cursantul care efectuează trainingul, ducând în scurt timp la 
abandonarea exercițiilor dacă nu sunt obligatorii sau cursantul nu este  
supravegheat [6]. 

Un alt dezavantaj îl constituie prețul ridicat. Chiar dacă prețul instrumentelor este 
mare, beneficiul îl reprezintă scurtarea perioadei de training cu o rată mare de 
introducere pe “piața muncii” de specialiști bine pregătiți. Societățile științifice de profil 
vor sprijini centrele de excelență, așa cum a procedat ARCE în țara noastră în 
achiziționarea acestor sisteme și în programul de training, care permit învățarea și 
deprinderea unor gesturi complexe. 

Un aspect important al educaţiei în chirurgia laparoscopică este evaluarea 
cursanților. Obiectivul principal al evaluării este stabilirea nivelului de competenţă.  

Există diferite instrumente de evaluare utilizate: Turing Test, Objective 
Structured Clinical Examination (OSCE), Objective structured assessment of technical 
skill (OSATS), McGill Inanimate System for Training and Evaluation of Laparoscopic 
Skills (MISTELS), Minimally Invasive Surgical Trainer Virtual Reality (MIST-VR) [6]. 

VR sunt, în fapt, dispozitive specializate pentru a oferi un feed-back formativ şi 
o evaluare obiectivă a cinematicii înregistrate. Evaluarea constă în măsurarea precisă a 
timpului, a traiectelor instrumentelor, a unghiurilor de introducere a diferitelor 
instrumente, precum şi a erorilor în funcție de volumul de sânge virtual pierdut, 
amplasarea defectuoasă a clipurilor, leziuni biliare şi leziuni tisulare. Rezultatele sunt 
interpretate prin scoruri. Cea mai bună performanţă a fost desemnată ca o sarcină 
efectuată în cel mai scurt timp, cu scorul cel mai mic din punct de vedere al leziunilor 
tisulare. Un scor mai mare înseamnă o performanţă mai slabă. Cu toate acestea, 
rezultatele şi nivelul de competenţă sunt greu de interpretat şi sunt posibile doar pentru 
primul nivel de competență 

O altă metodă de evaluare a performantelor este Global Rating Score (GRS) care 
are avantajul de a fi corelată cu datele cinematice înregistrate care sunt evaluate de 
experți. Metoda ar putea fi folosită pentru autoevaluare pentru a identifica şi pentru a 
corecta erorile [8,15]. Numai o evaluare a înregistrărilor video de către experţi şi 
sistemul de telementoring ar putea asigura o evaluare eficientă. 

Conceptul warm up este nou. S-a demonstrat că, efectuarea procedurii 
preoperator pe simulatorul virtual, îmbunătăţeşte performanţele operatorii chiar şi la 
chirurgii experimentaţi [16].  

Și în țara noastră este necesară realizarea unor programe de învățământ complete 
pentru a putea conduce rezidentul în chirurgie să ajungă la un grad de abilitate ce îi va 
permite să își scurteze timpul de învățământ. 
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De asemenea, chirurgii experimentați pot învăța o tehnică nouă, își pot evalua 
abilitățile chirurgicale și obține rezultate mai bune. 

Chiar dacă majoritatea chirurgilor acceptă pregătirea pe simulatoare, 
achiziționarea unui simulator electronic complex cu integrarea unei console robotice ce 
permite simularea chiar și a unor intervenții chirurgicale la distanță, este realizată de 
foarte puține centre [17].  

Chiar modalitatea de a învăța pe simulator nu este suficient reprezentată în 
curicula de specialitate europeană așa cum este acum definită de programul de pregătire 
al Royal Colege of Surgeons și în SUA. 

 
CONCLUZII 
Principala aplicare a realității virtuale în chirurgie este legată de studierea, 

învățarea și trainingul chirurgilor începători pentru noi tehnici de diagnostic și 
tratament.  

Introducerea instrumentarului robotic și a sistemelor de simulare va permite 
chirurgilor învățarea, repetarea și îmbunătățirea efectuării diferitelor proceduri 
chirurgicale, testarea unor noi instrumente și dezvoltarea unor noi tehnici într-un 
ambient virtual care reproduce anatomia umană. 

Folosirea tehnicilor virtuale va permite îmbunătățirea procesului de învățare, cu o 
scurtare a perioadei de training, o evaluare continuă a erorilor și a rezultatelor obținute.  

Învățământul pe simulatoare a dus la o îmbunătățire a performanțelor 
chirurgicale și va conduce în viitorul apropiat la scăderea incidentelor și a accidentelor. 
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SCCA VERSUS THE AFP ASSESSMENT IN EARLY DIAGNOSIS OF HEPATOCARCINOMA 
(Abstract): Hepatocellular carcinoma is on the fifth place among malign tumours, with almost one 
million new cases yearly. Its incidence is raising as well its mortality. Because the only thing corelated 
with long term survival is its early detection all the efforts targeted the finding of the best screening and 
surveillance method in order to provide an early diagnosis. Hepatocellular carcinoma, having a 
wellknown premalign condition [liver cyrrhosis], can be early diagnosed by using biomarkers. Until now 
AFP, the only  marker used for diagnosis, has failed mainly because its poor sensitivity. Ultrasonography 
is a very important tehnique for detecting early hepatocellular carcinoma but because it is operator 
dependent and machine dependent can give false positive results. It has been chosen to combine this 
method with AFP level detecting in order to early diagnose hepatocellular carcinoma. The biologic 
properties of new markers [SCCA, immune complexes with SCCA, AFP and immune complexes with 
AFP] as well as their combined use with ultrasonography bring new hope for the early diagnosis of 
hepatocellular carcinoma. 
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INTRODUCERE 
Cancerul hepatocelular ocupă locul cinci ca frecvenţă printre tumorile maligne, 

cu aproape un milion de cazuri noi anual, iar ca localizare digestivă, reprezintă a doua 
cauză de cancer dupa cel gastric. Rata de supravieţuire pentru cancerul simptomatic 
netratat, variază între 0 şi 1% la 2 ani. Având o supravieţuire atât de scurtă, incidenţa sa 
este sensibil egală cu mortalitatea. Un alt lucru îngrijorător este acela că incidenţa sa 
este în creştere, la fel ca şi mortalitatea, asta în timp ce decesele prin ciroză hepatică 
sunt în scădere [1]. 

Incidenţa cancerului hepatocelular variază amplu pe glob. Aceste variaţii 
geografice derivă din intervenţia unor factori de risc diferiţi. În Europa, America de 
Nord, Japonia principalii factori predispozanţi sunt virusul hepatitic C, consumul cronic 
de alcool şi hemocromatoza, pe când în Asia şi Africa infecţia cronică cu virusul 
hepatitic B şi consumul de alimente contaminate cu aflatoxină B1 sunt asociate cu un 
puternic risc de dezvoltare a carcinomului hepatocelular. 
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În ceea ce priveşte mortalitatea, cancerul hepatocelular reprezintă a treia cauză 
de deces prin cancer în lume si principala cauză de deces la cirotici în Europa de Vest 
tratamentul mai eficient al hemoragiilor digestive prin efracţie variceală, al insuficienţei 
hepatice etc a dus la o creştere a duratei de viaţă a ciroticilor cu mărirea riscului de 
apariţie a cancerului [2]. 

Toate aceste date explică de ce carcinomul hepatocelular a devenit o problemă 
de sănătate publică, determinând apariţia unor programe de supraveghere a pacienţilor 
cu ciroză. Totuşi, chiar în aceste condiţii mortalitatea s-a modificat puţin în ultimii ani, 
deşi interesul pentru depistarea precoce a crescut, prognosticul rămănînd în continuare 
sever chiar la pacienţii care beneficiază de transplant hepatic, singurul element corelat 
cu supravieţuirea pe termen lung fiind depistarea la dimensiuni mici [3]. 

 
MARKERI TUMORALI 
Definiţia acceptată de National Cancer Institute (NCI) desemnează ca marker 

tumoral o substanţă produsă de tumoră sau de gazdă, detectabilă în fluidele biologice 
sau ţesuturi a cărei utilitate rezidă din a diferenţia o boală neoplazică de una 
neneoplazică. Aceşti markeri susţin diagnosticul, pot ajuta la localizarea procesului de 
neoformaţie, la determinarea prognosticului, dar rolul lor esenţial este de a monitoriza 
evoluţia sub terapie, de a detecta recidivele locale sau la distanţă si de a ajuta la 
screeningul populaţiei cu risc [4]. 

Există mai multe tipuri de markeri tumorali: enzime, izoenzime, hormoni, 
antigene oncofetale, epitopicarbohidraţi, etc. Din nefericire, pănă în prezent niciunul 
dintre biomarkerii cunoscuţi  nu are specificitate satisfăcătoare. 

Principalele calităţi ale unui marker tumoral sunt: măsurare facilă, cost redus, 
reproductibilitate, minimă invazivitate, sensibilitate şi specificitate ridicate. Există un 
interes continuu pentru descoperirea a noi biomarkeri utili în efortul de diagnosticare 
precoce a proceselor tumorale [5]. 

Având o condiţie premalignă bine cunoscută (ciroza hepatică), 
hepatocarcinomul celular reprezintă o patologie la al cărui diagnostic precoce se 
pretează  cu succes utilizarea biomarkerilor. Prognosticul hepatocarcinomului avansat 
este sever, în timp ce doar leziunile mici pretabile la tratament curativ sunt singurele 
asociate cu o durată de supravieţuire mai lungă. Este lesne de înţeles că diagnosticul 
precoce este singurul care oferă o şansă acestor bolnavi. Din aceste raţiuni s-a hotărât 
prin consens, ca pacienţii cu ciroză hepatică să fie înrolaţi în programe de supraveghere, 
care constă în examinare ultrasonografică şi măsurarea alfa fetoproteinei (AFP) la 
fiecare şase luni. În aceste condiţii, deşi programul de supraveghere s-a dovedit cost – 
eficient, creşterea perioadei de supravieţuire rămâne încă un subiect în dezbatere. 
Recent s-a sugerat că , costurile rezultate din supravegherea pacienţilor cu ciroză 
hepatică şi cele ale tratamentului cancerului hepatocelular diagnosticat utilizând aceste 
programe depăşesc cu mult pe cele ale unui  tratament în stadii precoce [6]. 

Până acum AFP, unicul marker serologic care este curent utilizat în diagnostic, a 
eşuat în a fi un marker de încredere în principal din cauză că prezintă o sensibilitate și o 
specificitate mică (39–65%, respectiv 76–97%). Această mare variabilitate rezultă din 
valorile diferite considerate ca limită diagnostică folosite de diverse studii dar şi din 
cauză că cele mai multe rezultate au fost obţinute din studii retrospective. AFP pare a 
avea utilitate diagnostică la valori mai mari de 400 UI / ml dar procentul de pacienţi cu 
asemenea niveluri crescute este foarte mic; aceasta este cea mai importantă limitare a 
acestui marker.Nu există îndoială că ultrsonografia este o tehnică foarte utilă pentru 
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identificarea apariţiei nodulilor suspecţi de hepatocarcinom celular, iar îmbunătăţirile 
tehnice ale acestei metode (apariţia ultrasonogrfiei cu substanţă de contrast) vor creşte şi 
mai mult acuitatea diagnostică. Cu toate acestea avantajele ultrasonografiei constituie în 
acelaşi timp şi marile ei limite deoarece, fiind o tehnică dependentă de operator şi de 
performanţa aparaturii, poate da rezultate fals negative. Din raţiunile expuse mai sus s-a 
ales să se combine această metodă cu detectarea nivelului AFP pentru diagnosticarea 
precoce a carcinomului hepatocelular [7]. 

AFP - L3 
Căutarea unor noi markeri pentru diagnosticul hepatocarcinomului celular a 

devenit o importantă preocupare pentru clinicieni, fapt dovedit de numeroasele articole 
pe această temă publicate în ultimii 15 ani. Posibilitatea de a analiza mai multe 
molecule în timp relativ scurt utilizând tehnologii avansate a constituit un adevărat 
imbold pentru cercetările din acest domeniu. Pentru a evita riscul de a manevra sute de 
molecule cu relevanţă discutabilă, National Cancer Institute a aprobat o reţea de 
cercetare cu scopul de a stabili şi controla criteriile pentru evaluarea puterii predictive a 
unui biomarker. 

Varianta fucozilată a AFP, având o mare afinitate a lanţului polizaharidic pentru 
Lens culinaris (AFP-L3), a fost propusă ca fiind mai specifică decât AFP pentru 
diagnosticul hepatocarcinomului celular. Cu toate acestea, datele de mai sus au fost 
obţinute de autori din Europa de Est şi nu au fost confirmate în vest. Procentajul de 
AFP-L3 a fost calculat ca raport între AFP-L3 şi AFP total utilizând electroforeza, iar 
intensitatea benzii s-a analizat cu un densitometru [8]. 

AFP-L3 a fost propusă ca un marker mai bun al hepatocarcinomului celular 
având sensibilitatea de 55,3% şi specificitatea de 93,9 % la o valoare prag de 15%. Într-
un alt studiu s-a determinat o sensibilitate şi specificitate mai bune (75% şi respectiv 
83%) şi deci acurateţe diagnostică mai mare dar utilizând o valoare prag de 35% a 
nivelului AFP-L3. Mai recent, utilizând o valoare prag de 15% au fost raportate o 
sensbilitate de 96% şi o specificitate de 92%. Cu toate acestea, aceste rezultate 
promiţătoare nu au putut fi reproduse într-un alt studiu, în care sensibilitatea şi 
specificitatea au fost de 36,1 % şi 93,4% utilizând 10% ca valoare prag a AFP-L3, 
versus 30,9% şi 99,5% utilizând un prag de 15%. În fiecare caz acuitatea diagnostică a 
rămas slabă la un nivel de 53,2%. Inconsistenţa datelor este foarte probabil explicată de 
proba citită pentru determinarea procentajului AFP-L3, deoarece este foarte dificil să se 
standardizeze conversia unei tehnici calitative cum este imunoblotting-ul într-una 
cantitativă prin densitometrie [9]. 

Mai multe studii au prezentat utilizarea AFP-L3 ca factor prognostic în corelare 
cu mărimea, diferenţierea, prezenţa metastazelor şi în general cu evoluţia clinică a 
cancerului. Totuşi nu există consens despre ce anume este în mod real corelat cu AFP-
L3 în diverse studii. În concluzie, bazându-ne pe datele de mai sus, AFP-L3 nu poate fi 
considerat un marker mai bun decât AFP pentru detectarea hepatocarcinomului celular 
şi deci nu este utilă în studiile de supraveghere/diagnostic [10]. 

Des-gamma carboxiprotrombina (DCP) 
DCP este o protrombină anormală care apare ca  rezultat a unui defect 

posttranslaţional dobândit al precursorului protrombinei în celulele hepatocarcinomului. 
Este vorba de un deficit al unei carboxilaze dependentă de prezenţa vitaminei K 
rezultănd des-gamma carboxiprotrombina sau antagonistul II (PIVKA-II), care nu are 
activitate procoagulantă. 
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În 1984 Liebman a fost primul care a raportat un nivel crescut al DCP la 
pacienţii cu hepatocarcinom celular şi de asemenea niveluri crescute la cei cu recurenţă 
a acestuia după rezecţia chirurgicală sugerând utilitatea DCP ca marker pentru 
hepatocarcinomul celular [11]. DCP a fost investigat în câteva studii dar s-au obtinut 
rezultate diferite în funcţie de valoarea prag utilizată. În prezent valoarea de 40 mAU/ml 
este valoarea prag cea mai des folosită şi pornind de la această valoare plaja 
sensibilităţii variază între 48 şi 62% iar cea a specificităţii între 81% şi 98%. În aceleaşi 
studii nu s-a demonstrat că DCP este mai bun ca marker decât AFP care are o 
sensibilitate de 40 – 54% şi specificitate de 88 – 97% [12]. 

Nu sunt corelaţii între nivelul seric al AFP şi DCP, numeroase cazuri cu 
negativitatea AFP fiind pozitive pentru DCP.Determinarea concomitentă a ambilor 
markeri are astfel valoare complementară  şi poate creşte acurateţea diagnosticului. În 
alte studii s-a raportat că DCP identifică invazivitatea vasculară tumorală, în particular 
în sectorul venos portal. În concluzie DCP este poate mai util ca factor prognostic 
pentru predictibilitatea evoluţiei clinice la pacienţii cu hepatocarcinom celular decât ca 
factor de detencţie precoce [13]. 

Proteina Golgi 73 (GP73) 
GP73 este o proteină din aparatul Golgi care s-a demonstrat că are un nivel 

crescut la pacienţii cu carcinom hepatocelular. Marrero a prezentat o sensibilitate de 
69% şi o specificitate de 75% la pacienţii cu hepatocarcinom celular faţă de cei cu 
ciroză hepatică folosind valoarea de 10 unităţi relative ca prag, calculate prin scanarea 
densitometrică a imunoblotului. Deşi acesta este un studiu promiţător sunt necesare mai 
multe studii pentru a confirma aceste date şi pentru a clarifica rolul acestui marker în 
detectarea precoce a cancerului. Totuşi este foarte puţin probabil ca acest marker să fie 
folosit în practica clinică deoarece tehnica folosită pentru cuantificare nu face molecula 
să fie adecvată ca marker de rutină întrucăt nu corespunde criteriilor tehnice ideale ce 
definesc un marker clinic potrivit pentru utilizare pe scară largă [14,15]. 

Glipican 3 (GPC3) 
GPC3 este o proteină oncofetală făcând parte din familia glipicanilor. S-a 

demonstrat că GPC3 este scăzută în cancerul ovarian, mamar şi adenocarcinom 
pulmonar şi este crescută în hepatocarcinom celular. GPC3 a fost investigstă în 
principal la nivelul ţesuturilor, deşi unele studii au demonstrat prezenţa GPC3 în serul a 
aproape 50% din pacienţii cu hepatocarcinom celular şi absenţa ei la pacienţii sănătoşi. 
Nu sunt valabile date sistematice privitoare la sensibilitatea şi specificitatea ei, mai 
mult, folosirea  acestui marker mai ales în proceduri histologice, îl face neutilizabil în 
programele de supraveghere şi în condiţii clinice [15-17]. 

 
„NOILE” GENERAŢII DE MARKERI PENTRU HCC 
Antigenul carcinomului cu celule scuamoase este un membru al unei familii de 

molecule de inhibitori ai proteazelor serice cu greutate mare (serpine). Au fost 
identificate două isoforme diferite codate de două gene homozigote foarte apropiate 
SCCA1 şi SCCA2. Ambele proteine sunt exprimate fiziologic în stratul suprabazal al 
epiteliului scuamos multistratificat. SCCA a fost identificată într-un număr de diferite 
tumori maligne derivate din epiteliul multistratificat incluzând cervixul, plămânul şi 
faringele. Pontiso si colab. au fost primii care au raportat expresia variantelor de SCCA 
în ţesuturile hepatocarcinomului celular la nivel proteic si translaţional. Mai recent s-a 
demonstrat o diferenţă puternică între expresia SCCA în ţesuturile hepatocarcinomului 
celular şi în cele peritumorale la acelaşi pacient sugerând utilitatea acestui marker fie în 



Articole de sinteză                                                  Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341] 
 

241 
 

diagnosticul imunohistochimic al hepatocarcinomului celular sau în depistarea de 
micrometastaze. Detecţia SCCA în ţesuturile hepatocarcinomului celular este destul de 
surprinzătoare deoarece nu sunt prezente celule epiteliale scuamoase în ficat deşi se 
găsesc în alte tumori epiteliale ale unor organe cu care ficatul are o origine 
embriogenică comună. O ipoteză fascinantă, care mai trebuie demonstrată, este aceea că 
SCCA ar reprezenta o amprentă biologică a diferenţierii care are loc în geneza 
hepatocarcinomului celular, cum este şi producţia de AFP [18,19]. 

Mai mult SCCA a fost detectată la niveluri înalte în serul pacienţilor cu 
hepatocarcinom celular comparativ cu cei cu ciroză hepatică, deşi nu s-a găsit o 
corelaţie clară între nivelurile tisulare şi serologice, probabil pentru că SCCA este 
prezentă la nivelul citosolului, nefiind asociată cu organitele membranare. Astfel, SCCA 
circulant este un rezultat al citolizei mai degrabă decât al unui proces de secreţie. Cu 
toate acestea SCCA a fost folosit în diagnosticul hepatocarcinomului celular şi a arătat o 
sensibilitate de 84,2% şi o specificitate de 48,9%. Din acest motiv SCCA pare a fi 
partenerul perfect pentru AFP, care are sensibilitate redusă dar înaltă  
specificitate [20,21]. 

De fapt, s-a demonstrat că utilizarea în combinaţie a acestor biomarkeri creşte 
sensibilitatea diagnostică la 90,83%. Recent s-a arătat că IgM pot forma complexe 
imune fie cu AFP fie cu SCCA reprezentând noi markeri pentru hepatocarcinomul 
celular. Mai mult, complexele imune cu SCCA au fost utilizate pentru a urmări pacienţii 
cu ciroză hepatică şi a identifica pe cei cu risc crescut de a face hepatocarcinom celular. 
Combinaţii ale următorilor biomarkeri: SCCA, complexe imune cu SCCA, AFP şi 
complexe imune cu AFP sunt în prezent investigate în studii în derulare şi pare că oferă 
o bună acuitate diagnostică în concordanţă cu etiologia bolii şi nivelul de AFP, al cărui 
rol a fost reconsiderat datorită crecutei sale specificităţi. În plus combinaţia acestor 
biomarkeri permite identificarea a aproape 80% din tumorile cu nivel normal de AFP 
reprezentând cel mai important beneficiu pentru clinicieni. În fine SCCA pare a fi un 
marker promiţator fiind invers proporţional cu mărimea tumorii deci util de utilizat în 
detecţia precoce a cancerului iar combinaţia tuturor biomarkerilor ameliorează 
semnificativ valoarea lor în diagnostic. Un studiu cost – beneficiu ar putea întări 
folosirea acestor markeri pe scară largă în practica clinică [22,23]. 

 
CONCLUZII 
Utilizarea combinaţiei SCCA cu AFP a îmbunătăţit substanţial sensibiliatea 

testului pentru depistarea HCC. Întrucât nu este încă clar de ce un antigen ca SCCA este 
exprimat puternic în hepatocarcinomul celular iar funcţiile ambilor (AFP şi SCCA) sunt 
necunoscute, nu putem exclude posibilitatea ca unele caracteristici biologice ale 
malignităţilor ar putea afecta expresia acestor antigeni. Îmbunătăţirea specificităţii 
SCCA ar putea constitui o descoperire importantă pentru screeningul şi diagnosticul 
serologic al HCC. 
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ENDOSCOPIC TREATMENT OF PANCREATIC PSEUDOCYSTS (Abstract): Pancreatic 
pseudocysts may appear as sequellae of acute or chronic pancreatitis or pancreatic trauma. Endoscopic 
drainage of pancreatic pseudocysts was introduced in the nineteen eighties. Three different types of 
drainage can be performed: transpapillary, transmural, and rendezvous techniques. Classic transgastric or 
transduodenal drainage of pseudocysts can be performed only when a bulging lesion is seen on 
endoscopy. Endosonography (EUS) provides essential information prior to endoscopic drainage of 
pancreatic pseudocysts, leading to a change in therapy in one third of patients. With diagnostic EUS, 
interposed vessels, too large distance between pseudocyst and digestive lumen, and suspicion of neoplasic 
lesions can be identified, leading to a change in management. To increase the success rate of endoscopic 
drainage of pancreatic pseudocysts, interventional EUS seems to be very helpful. Interventional EUS 
offers the possibility to drain non-bulging pseudocysts and abscesses. Various methods to drain 
pancreatic pseudocysts by using EUS guidance have been reported in the literature. The first generation 
of interventional echo endoscopes provided only a 2 mm working channel and required reintroduction of 
a therapeutic duodenoscope over the guide wire to place the catheter. Today, several echo-endoscopes 
with working channels of at least 2.8 mm allow one step cyst drainage procedures with placement of 8.5 
and 10 French stents or nose-cystic catheters. Endoscopic ultrasound guided pseudocyst drainage can 
have complications such as bleeding, perforation, infection, and stent migration. Haemorrhage, which is 
the main complication of endoscopic drainage of pancreatic pseudocysts, occurs in 6-15% of cases. The 
use of colour Doppler ultrasonography and balloon dilation of the drainage site may minimize the risk of 
vascular perforation during puncture. Bleeding at the puncture site is usually mild and rarely requires 
surgical intervention. Perforation of the peritoneal cavity is uncommon and usually responds well to 
conservative treatment. The placement of multiple stents and routine use of prophylactic antibiotics 
minimize the risk of infection. Difficulty in obtaining a specimen of the cyst wall is a limitation of the 
endoscopic procedure. 
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INTRODUCERE 
Tratamentul pseudochistului de pancreas, la început chirurgical, a intrat treptat 

în aria de interes a tehnicilor intervenţionale miniinvazive: iniţial radiologia 
intervenţională, ulterior, odată cu dezvoltarea tehnologiei, endoscopia intervenţională. 
Principiile de realizare a intervenţiilor endoscopice sunt proprii sau  împrumutate din 
chirurgia clasică. Relansarea chirurgiei în competiţia cu tehnicile endoscopice şi de 
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radiologie intervenţională s-a produs, în fapt, odată cu introducerea laparoscopiei în 
terapia pseudochisturilor pancreatice. 

 
SCURT ISTORIC 
Progrese remarcabile în abordul endoscopic al pseudochisturilor de pancreas s-

au făcut după apariţia ecoendoscopiei. Ecoendoscopia (EUS) a fost iniţial un instrument 
folosit pentru explorarea mai bună a pancreasului. Cu ecoendoscopul radiar se putea 
realiza o stadializare mai bună a neoplasmelor digestive şi diagnosticul leziunilor 
submucoase. La începutul anilor 1990 a fost creat ecoendoscopul liniar pentru puncţia-
aspiraţie ghidată ecoendoscopic. Odată cu perfecţionarea metodelor neinvazive de 
explorare (CT, RMN) şi dispariţia interesului pentru mijloacele invazive de diagnostic, 
puncţia-aspiraţie ghidată EUS a fost motorul care a impulsionat dezvoltarea 
ecoendoscopiei, având aplicaţii atât în neoplaziile digestive cât şi în cele pulmonare şi 
mediastinale. Apariţia ecoendoscopiei intervenţionale a reprezentat următorul pas 
pentru dezvoltarea acestei ramuri a endoscopiei terapeutice [1]. 

Primele drenaje endoscopice au fost comunicate de Kozarek [2], Sahel şi 
colab.[3], Cremer şi colab. [4] la sfârşitul anilor 1980. Drenajul endoscopic reprezintă o 
alternativă minim invazivă a chirurgiei şi are la bază aceleaşi principii ca şi chirurgia 
clasică. Ecoendoscopia, chiar diagnostică, efectuată de rutină schimbă managementul în 
multe situaţii. La începutul anilor 1990, Pentax Corporation a dezvoltat un ecoendoscop 
cu imagine în lungul axului, cu un canal de lucru de 20 mm prin care se puteau realiza 
biopsii cu ac (fine needle biopsy - FNB) sub ghidaj EUS. Primul drenaj ghidat 
ecoendoscopic al pseudochistului de pancreas a fost realizat în 1992 [5]. Utilizarea 
acestui tip de endoscop pentru drenajul pseudochisturilor de pancreas necesita 
schimbarea ecoendoscopului cu un duodenoscop terapeutic pentru introducerea unui 
stent sau a unui dren nazo-chistic. Pentru a evita acest lucru, au apărut ecoendoscoapele 
terapeutice dezvoltate de Pentax (canale de lucru de 3,2 mm. – FG38X sau 3,8 mm. – 
EG38EUT prin care pot fi introduse stenturi de 8,5F respectiv 10F) sau Olympus 
(GFUC30P – 2,8 mm. sau GFUCT30 – 3,7 mm. pentru stenturi de 7F, respectiv 10F) 
[6]. Wiersema în 1996 a comunicat primul caz de pseudochist pancreatic drenat cu un 
ecoendoscop intervenţional [7], iar Vilmann în 1998 a comunicat primul drenaj efectuat 
într-o singură etapă. 

 
METODE 
Există trei metode de tratament endoscopic al pseudochisturilor de pancreas: 

transpapilar, transmural sau o metodă care combină cele două abordări. Alegerea 
metodei se bazează pe următoarele criterii: 

- relaţiile anatomice ale pseudochistului cu stomacul sau duodenul ; 
- mărimea colecţiei 
- comunicarea cu ductul pancreatic. 

1. Drenajul transpapilar 
Dacă există o comunicare a colecţiei cu ductul pancreatic iar aceasta se află la 

nivelul capului sau corpului pancreatic, drenajul transpapilar pare a fi soluţia optimă. 
Acesta constă în plasarea unei endoproteze însoţită sau nu de sfincterotomie. Capătul 
proximal al stentului poate fi plasat în interiorul colecţiei sau poate fi trecut dincolo de 
zona de ruptură a ductului pancreatic; există şi varianta în care stentul este plasat la 
nivelul zonei papilare scăzând presiunea intraductală dacă există un obstacol la acest 
nivel (fig.1).  
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Datele recente sugerează că plasarea stentului până dincolo de zona de ruptură 
este însoţită de cele mai bune rezultate [8,9]. 

Realizarea unei colangio-pancreatografii retrograde endoscopice (CPRE) 
permite endoscopistului să aprecieze posibilitatea realizării acestui tip de drenaj; 
indicaţia certă o constituie pseudochisturile care prezintă o comunicare certă cu ductul 
pancreatic. Aceasta comunicare apare în 60% - 70% din cazuri în pancreatita cronică 
[10,11]. 

Avantajul drenajului transpapilar este acela că nu este necesară existenţa unei 
apropieri între pseudochist şi un organ cavitar (stomac, duoden), grosimea peretelui 
pseudochistului nu are importanţă, iar riscul perforaţiilor digestive sau leziunilor 
vasculare este minim. Dezavantajul este reprezentat de faptul că nu poate fi plasat decât 
un stent de dimensiuni mici comparative cu drenajul transmural, astfel încât conţinutul 
trebuie să fie puţin vâscos şi nu trebuie să conţină detritusuri necrotice [12,13]. 

Se utilizează un fir ghid şi un cateter pentru fir ghid pentru a obţine o canulare 
selectivă. Cateterul are proprietăţi hidrofile, în sensul că este acoperit cu un polimer care 
îl face mai alunecos când este umed. Firul este umezit injectând apă prin teaca care îl 
conţine.  

 

 

Fig. 1 Reprezentare schematică a drenajului endoscopic transpapilar al unui pseudochist 
pancreatic cronic 

A. Formarea unui pseudochist pancreatic cronic la nivelul unei rupturi ductale situată în 
amonte faţă de o strictură a ductului pancreatic principal. B. Plasarea endoscopică a firului ghid 
dincolo de strictură. C. Dilatarea stricturii cu un cateter cu balonaş. D. Plasarea unui stent dincolo de 
ruptura ductului Wirsung contribuie la drenarea sucului pancreatic în duoden şi vindecarea 
pseudochistului.  
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Odată umezit, cateterul are un coeficient redus de frecare, pătrunzând cu 
uşurinţă prin ductul pancreatic. Se foloseşte un fir ghid de 0,8 mm. cu o lungime de 260 
cm. şi un vârf modelat în formă de “J” [8,14]. 

Drenajul transpapilar este deosebit de util în cazul pseudochisturilor multiple, 
ascitei şi pleureziei de origine pancreatică; uneori este utilă folosirea unui cateter nazo-
biliar prin care poate fi urmărită vindecarea ductului prin injectarea substanţei de 
contrast, desfundarea acestuia în cazul colmatării. Acesta este retras foarte simplu în 
cazul vindecării fără a fi nevoie de repetarea CPRE [15]. 

Uneori, când firul ghid nu poate fi trecut în canalul Wirsung dincolo de ruptură, 
stentul poate fi trecut în pseudochist. 

2. Drenajul transmural constă în plasarea unuia sau mai multor stenturi prin 
peretele gastric sau duodenal care să asigure o comunicare între pseudochist şi lumenul 
digestiv. Tehnica se bazează pe principiul aderenţei pseudochistului la peretele gastric 
sau duodenal. Pentru a crea o comunicare patentă trebuie introduse minimum două 
stenturi (drenajul de fapt se realizează printre cele două stenturi). Diferitele tehnici 
descrise sunt legate de folosirea ecoendoscopiei şi a diferitelor accesorii care să 
realizeze drenajul prin cât mai puţine treceri (instrumentarea repetată poate duce la 
pierderea accesului). 

Evaluarea EUS înainte de drenaj contribuie la evitarea complicaţiilor; EUS poate 
fi folosită atât pentru evaluarea şi marcajul înainte de drenaj al locului puncţiei (metoda 
EUS asistată), cât şi pentru ghidarea în timp real a procedurii folosind un ecoendoscop 
terapeutic (metoda EUS ghidată). Lipsa EUS nu contraindică drenajul transmural decât 
în următoarele situaţii: lipsa compresiunii pseudochistului asupra organului cavitar, 
existenţa hipertensiunii portale, raporturi dificile documentate CT. 

Tehnica drenajului fără EUS 
Explorările necesare înaintea intervenţiei sunt ecografia, CT şi endoscopia 

digestivă superioară şi au drept scop stabilirea localizării şi rapoartelor pseudochistului. 
ERCP este necesară pentru stabilirea comunicării pseudochistului cu ductul Wirsung şi 
identificarea posibilelor cauze de recidivă. Este utilă puncţia percutană înaintea 
intervenţiei cu extragerea de lichid pentru analiză biochimică, citologică, bacteriologică 
şi marcheri tumorali. 

Tehnica clasică de drenaj se efectuează sub sedare conştientă în fluoroscopie cu 
pacientul în decubit lateral stâng sau decubit ventral. Profilaxie cu antibiotice cu spectru 
larg înainte şi după intervenţie pentru a reduce riscul de suprainfecţie. Examinare 
ecografică transabdominală înainte de intervenţie pentru a stabili ultimele detalii 
anatomice. 

Puncţia şi drenajul transmural al pseudochistului se fac cu un duodenoscop 
terapeutic cu un canal de lucru de 4,2mm şi se bazează pe tehnica Seldinger. Vederea 
laterală favorizează abordul frontal al leziunii şi elevatorul favorizează plasarea 
stentului. Pentru drenajul fără ajutorul EUS este nevoie ca pseudochistul să bombeze 
evident în pseudochist şi să lipsească semnele imagistice sugestive pentru o tromboză 
segmentară de venă splenică cu circulaţie colaterală. Mucoasa din zona de bombare este 
lipsită de pliuri şi prezintă un aspect caracteristic. 

Puncţia se face cu un ac diatermic în locul de maximă compresiune; aplicarea 
curentului electric face ca acul să penetreze cu uşurinţă în pseudochist fapt perceput de 
endoscopist ca o bruscă pierdere a rezistenţei. Pătrunderea acului în chist este indicată 
de aspirarea lichidului caracteristic şi confirmată de injectarea substanţei de contrast în 
fluoroscopie. Este introdus un fir ghid de 0,9 mm. şi este retrasă teaca acului diatermic. 
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Dilatarea traiectului se poate face cu un cateter cu balonaş de 6 mm. sau cu ajutorul unui 
sfincterotom cu dublu lumen. Dilatarea cu ajutorul cateterului cu balonaş este cea mai 
sigură, lipsită de riscul sângerării sau perforaţiei; folosirea sfincterotomului este 
rezervată cazurilor cu perete extrem de dur. Stentul este introdus cu ajutorul unui 
împingător. 

Tehnica EUS asistată 
Folosirea EUS poate schimba conduita terapeutică în mai mult de o treime dintre 

cazuri. Într-o primă etapă este măsurată distanţa dintre pseudochist şi lumenul digestiv 
care trebuie să fie mai mică de 1 cm., iar prin folosirea Dopplerului sunt identificate 
vasele sangvine din perete, lucru deosebit de util la bolnavii cu hipertensiune portală. 
Locul ales pentru puncţie este marcat cu tuş de India sau printr-o biopsie. În acest 
moment ecoendoscopul este schimbat cu un duodenoscop terapeutic iar timpii ulteriori 
sunt identici cu drenajul fără folosirea EUS. 

Tehnica EUS ghidată (fig. 2) presupune folosirea unui ecoendoscop liniar 
terapeutic cu un canal de lucru de 3,7 mm. Locul puncţiei este ales cu grijă ţinând cont 
de zona de apoziţie maximă a pseudochistului la lumenul digestiv, vascularizaţie şi 
posibilitatea de a executa manevrele intervenţionale într-o poziţie confortabilă şi stabilă. 
Folosirea electrocauterului pentru crearea şi lărgirea pseudochisto-gastrostomiei este 
preferabil de efectuat în direcţia pătrunderii în pseudochist şi mai puţin prin secţiune 
liniară a peretelui. 

 

Fig.2 Reprezentare schematică a drenajului unui pseudochist de pancreas prin metoda EUS 
ghidată 

A. Puncţia pseudochistului cu acul de EUS-FNA de 19G; B. Introducerea firului ghid de 0,9 mm 
vizibil ecografic(EUS) sau fluoroscopic; C. Dilatarea traiectului cu un balon de 8-10 mm.; D. După 
introducerea stentului 10Fr un al doilea stent poate fi introdus recanulând orificiul de chisto-
enterostomie pe care se introduce un alt fir ghid şi se repetă etapele.  
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Se pătrunde în pseudochist cu un ac de puncţie de 19G. Se extrage o cantitate de 

lichid pentru analiză(biochimie, bacteriologie, markeri). Prin acest ac este introdus un 
fir ghid de 0,9 mm. vizualizabil EUS sau în fluoroscopie. Firul ghid este introdus astfel 
încât să formeze mai multe bucle în pseudochist. Toate aceste manevre se fac cu 
vizualizarea dispozitivelor în endosonografie. Ulterior este introdus un balon de dilatare 
de 8-10 mm. pentru a lărgi traiectul. Acesta poate fi vizualizat atât endosonografic, cât 
şi în fluoroscopie folosind substanţă de contrast pentru umflarea balonului. Atunci când 
peretele pseudochistului este foarte tare şi nu poate fi dilatat cu ajutorul balonului, pe 
firul ghid este introdus un sfincterotom (needle knife) pentru lărgirea iniţială a 
traiectului, folosind electrocauterul. Un stent dublu de 10F este introdus pe firul ghid. 
Acesta prezintă marcaje care arată începerea cudurii distale; stentul este trecut până 
când marcajul arată poziţionarea în interiorul pseudochistului şi este retras firul ghid. 
Poziţia finală poate fi confirmată endoscopic şi fluoroscopic.  

Importanţa folosirii EUS în drenajul pseudochisturilor pancreatice 
Există numeroase discuţii cu privire la importanţa folosirii EUS în drenajul 

colecţiilor pancreatice. Acestea sunt determinate de folosirea încă restrânsă a 
ecoendoscopiei terapeutice în lume şi de faptul că nu toţi ecoendoscopiştii sunt şi 
intervenţionişti.  

Superioritatea folosirii EUS în cazul drenajului endoscopic a fost demonstrată 
prin trei studii prospective [18-20]. Este demonstrată utilitatea drenajului ghidat EUS 
mai ales în cazul pseudochisturilor care nu bombează în lumenul digestiv.  

Rezultatele la distanţă sunt similare prin ambele tehnici dacă cateterizarea 
pseudochistului a fost realizată cu succes. 

Superioritatea EUS a fost demonstrată şi în cazul diagnosticului, existând cazuri 
în care examinarea ultrasonografică a evidenţiat tumori chistice pancreatice în cazuri la 
care explorările paraclinice premergătoare stabiliseră diagnosticul de pseudochist.  

O altă entitate identificată EUS, dar greu vizualizabilă CT este necroza 
pancreatică (walled-off pancreatic necrosis) [21]. 

Rata complicaţiilor este mai scăzută în cazul drenajului ghidat ecoendoscopic, în 
special în cazul complicaţiilor hemoragice majore; EUS este capabilă să identifice 
circulaţia colaterală şi să găsească o fereastră sigură pentru puncţia transmurală. 

3. Drenajul combinat (transparietal şi transductal) este utilizat atunci când este 
vorba de pacienţi cu pseudochist pancreatic şi pancreatită cronică cu modificări ale 
ductului pancreatic; după drenajul transparietal, se încearcă corectarea endoscopică a 
oricăror obstrucţii ductale care ar putea determina recidivă. 

Evaluarea predrenaj [22] are ca scop:  
- Diagnosticul diferenţial al altor formaţiuni chistice pancreatice şi 

peripancreatice. De o importanţă deosebită este diferenţierea de neoplasmele 
chistice pancreatice pe baza antecedentelor (lipsa episodului de pancreatită 
acută), CT, RMN şi ecoendoscopiei asociată cu FNA. 

- Identificarea în interiorul colecţiei a detritusurilor de mari dimensiuni; 
- Stabilirea rapoartelor colecţiei cu structurile vecine vasculare şi cavitare; 
- Identificarea unor cauze mai rare ca neoplasmul pancreatic, pancreatita 

autoimună, neoplasmele intraductale mucinoase pancreatice.   
Materiale necesare  
Ecoendoscopul liniar prezintă un transductor ecografic de mici dimensiuni 

convex situat la capătul unui endoscop standard. Acesta poate urmări acul de puncţie 
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încă de la ieşirea din canalul de biopsie şi ghidarea lui în interiorul pseudochistului. 
Puncţia se efectuează după examinarea ecoendoscopică Doppler pentru identificarea 
structurilor vasculare care se pot interpune şi măsurarea distanţei între lumenul digestiv 
şi pseudochist. Ecoendoscopul terapeutic este similar cu un duodenoscop terapeutic şi 
foloseşte aceleaşi accesorii utilizate în endoscopia biliară (fig. 3). 

 
 
Accesorii utilizate în drenajul endoscopic al pseudochisturilor de pancreas. 

- Acul diatermic pentru puncţia transmurală a pseudochistului. Acul constă 
dintr-un miez retractabil conţinut într-o teacă de teflon. Curentul este aplicat pe 
ac (1,5cm. lungime, 0,9 mm. grosime) printr-un fir diatermic care trece prin 
interiorul cateterului. Vârful tecii externe se îngustează de la 6 la 4 Fr, permiţând 
pasajul uşor în interiorul pseudochistului. Un fir ghid de 0,9 mm. poate fi trecut 
prin interiorul tecii [21]. 

- Sfincterotomul (needle–knife catheter) 
După puncţia pseudochistului cu un ac de 19G pentru FNA, pe firul ghid este 
introdus sfincterotomul şi traiectul este dilatat cu ajutorul electrocauterului. 
Acest lucru este avantajos în cazul pseudochistului datorită peretelui gros al 
acestuia, greu de dilatat cu mijloacele convenţionale [35]. Folosirea acestui 
dispozitiv este însoţită de o rată crescută a complicaţiilor deoarece este dificil 
uneori să păstrezi direcţia de tăiere, în special în localizările atipice (cardia, 
joncţiunea eso-gastrică). Acul are tendinţa de a urma o direcţie tangenţială, şi are 
o vizibilitate redusă în EUS. 
Unii folosesc un sfincterotom modificat (Fig.4C.) prin îndoirea vârfului pentru a 

minimaliza complicaţiile [23]. Folosirea acestui dispozitiv asigură o coagulare şi 
secţiune controlate la nivelul orificiului de drenaj. 

- Fire ghid hidrofilice 0,9 mm. 
- Firele ghid trebuie să aibă următoarele calităţi: acoperire hidrofilă pentru o 

cateterizare uşoară, vizibilitate în fluoroscopie, marcaje pentru a identifica corect 
poziţia, rezistenţă la îndoire. 

- Balonul de dilataţie are rolul de a lărgi accesul iniţial pentru a facilita 
introducerea stentului. Folosirea dilataţiei gradate fără a utiliza electrocauterul 
(canulă CPRE – balon de dilataţie) este însoţită de o rată redusă a complicaţiilor 
(sângerare, perforaţie) comparativ cu folosirea sfincterotomului [11]; peretele 
dur al pseudochistului nu poate fi însă penetrat întotdeauna de canula CPRE 
[21]. 

Fig.3 Puncţie ghidată cu ajutorul ecoendoscopului liniar cu vedere oblică 
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- Stenturi dublu J (pigtail) 10Fr : canalul de lucru al ecoendoscoapelor 
terapeutice permite introducerea unor stenturi cu dimensiuni maxime de 8,5 sau 
10Fr. Utilizarea unor stenturi mai subţiri se însoţeşte de colmatarea precoce a 
acestora şi eşecul procedurii. 

- Electrocauterul este folosit în unele tehnici pentru puncţia pseudochistului şi la 
o putere de coagulare de 25-30W şi tăiere de 80-100W [27]. Unii autori nu 
utilizează electrocauterul în drenajul pseudochisturilor de pancreas pentru a evita 
sângerarea sau perforaţia [23]. 

- Aparatul de fluoroscopie echipat cu braţ în formă de C: După puncţia 
pseudochistului se injectează substanţă de contrast pentru stabilirea topografiei 
(mărimea şi rapoartele) şi siguranţa procedurii [25]. De asemeni, poate fi 
vizualizată fluoroscopic comunicarea pseudochistului cu ductul pancreatic. 
Majoritatea dispozitivelor folosite în procedura de drenaj endoscopic sunt 
radioopace şi pot fi vizualizate fluoroscopic. A fost descris drenajul endoscopic 
al pseudochisturilor pancreatice cu ajutorul EUS în lipsa  fluoroscopiei, fără 
consecinţe asupra siguranţei intervenţiei [26]. 
 

 
Anestezia 
Procedurile de drenaj endoscopic se efectuează sub sedare moderată şi 

analgezie, procedeu cunoscut în practică sub numele de sedare conştientă (statusul 
vascular şi ventilator se menţin) prin administrarea unei benzodiazepine şi a unui 
narcotic. Uneori este necesară sedarea profundă (propofol), ce necesită asistenţă 
respiratorie. 

Procedura necesită prezenţa unui anestezist şi aparatura adecvată (oxigen, 
monitorizare EKG, pulsoximetru, asistenţă ventilatorie, etc.) [28]. Este necesară 
evaluarea pentru afecţiuni cardiace, pulmonare, ale căilor aeriene superioare şi alte 

Fig.4 Reprezentare schematică a unui sfincterotom tip «needle-knife» 
A. Reprezentare schematică a vârfului unui sfincterotom tip « needle-knife » ;B. Secţiune la nivelul 
sfincterotomului pentru a evidenţia structura acestuia; C. (Cartuş) Sfincterotom « modificat » prin 

îndoirea acului de tăiere pentru o secţiune controlată. 
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afecţiuni cronice şi încadrarea în scorul ASA. Sunt discuţii cu privire la utilizarea 
sedării profunde de către non-anestezişti în acord cu legislaţia din fiecare ţară şi ţinând 
cont de raportul cost-eficienţă.  

Oricum, personalul care administrează această medicaţie trebuie să fie instruit în 
tehnicile de resuscitare avansată, pacientul trebuie să fie monitorizat (linie venoasă, 
EKG continuă, pulsoximetrie, capnometru, oxigen, aparat de ventilaţie), iar prezenţa 
anestezistului este necesară ori de câte ori este anticipată o durată mare a procedurii, 
comorbidităţi severe, variante anatomice).  

După procedură, pacienţii trebuie urmăriţi în serviciul de endoscopie până la 
trezire. În ziua procedurii şi sedării pacientul nu are permisiunea de a conduce 
autovehicule. 

Complicaţiile cardiorespiratorii uzual atribuite sedării se întâlnesc cu o frecvenţă 
de 2-5/1000 proceduri, 10% dintre acestea determinând decesul pacientului.  

Complicaţiile respiratorii se datorează hipoventilaţiei, monitorizarea 
pulsoximetrică fiind esenţială pentru recunoaşterea rapidă a acestora şi resuscitarea 
pacientului. Reacţiile vaso-vagale reprezintă cea mai comună cauză de aritmie cardiacă 
în cursul endoscopiei; reducerea stimulilor dureroşi şi administrarea de atropină sunt 
manevre suficiente pentru corectarea bradicardiei (American Society of Gastrointestinal 
Endoscopy) [29]. 

Variante tehnice 
Variantele tehnice încearcă să soluţioneze principalele dificultăţi care pot apare 

în procesul de drenaj endoscopic:  
- Pierderea accesului în cavitatea pseudochistului datorită manevrelor multiple pe 

care le presupune tehnica Seldinger. Pentru a evita această complicaţie au apărut 
numeroase dispozitive capabile să execute drenajul pseudochistului într-o 
singură etapă : chistotomul, acul Giovannini; 

- Suprainfecţia cavităţii apare în cazul folosirii unui singur stent în prezenţa 
detritusurilor necrotice. Pentru a evita această complicaţie au fost folosite mai 
multe stenturi; drenajul cavităţii se face printre acestea în cazul colmatării lor. 
Au fost imaginate dispozitive pentru introducerea simultană a două fire ghid 
pentru a uşura introducerea celor două stenturi; 

- Folosirea ecoendoscopului liniar terapeutic cu vedere oblică este însoţită de 
apariţia unor dificultăţi legate de axul tangenţial al puncţiei care scade forţa de 
introducere a diferitelor dispozitive în pseudochist. Au apărut astfel 
ecoendoscoapele cu vedere frontală care încearcă să evite aceste neajunsuri; 

- Prezenţa detritusurilor necrotice în interiorul pseudochistului impune un abord 
agresiv. Acest lucru poate fi făcut prin introducerea unui endoscop pediatric în 
interiorul pseudochistului şi înlăturarea acestora la vedere cu ajutorul sondei 
Dormia; au fost descrise şi alte tehnici, printre care şi cea laparo-endoscopică cu 
triplu abord. 
A. Accesorii endoscopice dedicate pentru drenajul pseudochistului într-o 

singură etapă: 
Chistotomul este un dispozitiv destinat puncţiei şi drenajului transgastric sau 

transduodenal al pseudochisturilor care  bombează în lumenul digestiv. Este alcătuit 
dintr-o porţiune internă cu un dispozitiv de tip needle knife, un cateter intern de 5Fr şi 
un cateter extern de 10Fr echipat cu un inel diatermic la capătul distal. Capătul proximal 
al dispozitivului este echipat cu un mâner, conectori pentru electrocauter şi pentru 
injectarea substanţei de contrast [27]. 
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Incizie iniţială cu un ac de 1 mm. introdus într-un cateter de 5Fr. Incizia este 
lărgită folosind inelul diatermic şi este introdus cateterul extern de 10Fr.  

Dispozitivul este compatibil cu firul ghid de 0,9 mm. pentru menţinerea poziţiei 
şi introducerea unor stenturi sau altor chituri de drenaj. Acest dispozitiv care combină 
acul de puncţie cu inelul diatermic reduce necesitatea schimbării instrumentelor 
reducând timpul intervenţiei. 

Acul Giovannini este un dispozitiv dezvoltat de Wilson Cook pentru drenajul 
într-un singur pas al pseudochisturilor de pancreas. Dispozitivul este compus din trei 
părţi: un fir ghid pentru administrarea curentului de tăiere, un dilatator de 5,5Fr şi un 
stent de 8,5/10Fr cu împingător, toate asamblate într-un singur dispozitiv – „Needle-
Wire Oasis System”. 

Accesotomul cu balon transluminal (transluminal balloon accesotome) este 
format dintr-un sfincterotom de 7,5Fr cu un ac diatermic de 1 cm. la capăt şi un balon 
de 10 cm. lungime şi grosimi variabile (12-18mm.) situat la 2 cm. de vârf. După 
retragerea acului diatermic poate fi trecut un fir ghid de 0,9 mm. Dispozitivul poate fi 
trecut prin canalul de lucru de 3,7 mm. al unui ecoendoscop.  

După puncţia diatermică a pseudochistului, sfincterotomul este retras împreună 
cu mânerul şi este introdus firul ghid. După dilatarea traiectului cu ajutorul balonului, 
dispozitivul este retras şi pe firul ghid este introdus stentul [30]. 

Deşi nu există studii randomizate care să compare cele două tipuri de drenaj 
(dilatarea progresivă pe fir ghid/drenajul într-un singur pas), acestea par a avea rezultate 
similare în mâini specializate.  

B. Tehnica inserţiei simultane a două fire ghid 
Tehnica inserţiei secvenţiale a unor fire ghid multiple poate fi dificilă datorită 

axului tangenţial al puncţiei, colabarea cavităţii chistului sau vizibilităţii reduse cauzate 
de evacuarea lichidului din pseudochist [60]. Pentru a evita recanularea cavităţii 
pseudochistului după plasarea primului stent, a fost imaginat un chit de puncţie care să 
introducă două fire ghid odată cu puncţia iniţială.  

Kitul de puncţie conţine un cateter intern de 5Fr, un altul extern de 8,5Fr şi un ac 
de FNA de 22G situate în interiorul primului cateter. Pseudochistul este puncţionat cu 
acul utilizând electrocauterul, ulterior cele două catetere concentrice sunt introduce în 
cavitatea pseudochistului.  

După ce este confirmată pătrunderea în pseudochist şi aspirarea fluidului, acul 
de FNA şi cateterul de 5Fr sunt retrase şi prin interiorul cateterului de 8,5Fr sunt 
introduse două fire ghid de 0,9 mm. pe care ulterior sunt introduse două stenturi de 
8,5Fr sau un stent şi un dren nazo-chistic de 7Fr. Atunci când este folosită tehnica 
introducerii simultane a două fire ghid, prin canalul de lucru de 3,7 mm. al 
ecoendoscopului nu poate fi introdus decât un stent de 8,5Fr datorită spaţiului ocupat de 
celălalt fir ghid [31].  

Pentru introducerea unui stent de 10 mm. este necesară schimbarea 
ecoendoscopului cu un duodenoscop terapeutic cu canal de lucru de 4,2 mm. Alți autori 
au descris inserţia iniţială a unui chistotom sau a unui dilatator biliar de 10Fr Soehendra, 
ulterior fiind introduse două fire ghid prin interiorul acestuia [32].   

Tehnică: după puncţia cu acul de 19G sub ghidaj ecoendoscopic şi inserţia unui 
fir ghid, ecoendoscopul (canal de lucru de 3,7 mm.) este scos şi este introdus un 
duodenoscop terapeutic (canal de lucru de 4,2 mm.). Prin canalul de lucru al acestuia 
este introdus dilatatorul de 10Fr Soehendra şi, după dilatarea traiectului, sunt introduse 
două fire ghid de 0,9 mm. pe care sunt introduse două stenturi [33]. 
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C. Ecoendoscopul terapeutic cu vedere frontală 
Un alt tip de ecoendoscop utilizat în practică este cel cu vedere frontală şi canal 

larg terapeutic (dezvoltat de firma Olympus). Avantajul acestuia este reprezentat de 
unghiul sub care se execută manevrele terapeutice (forţa aplicată sub un unghi de 45˚ ca 
în cazul endoscopului precedent nu se exercită asupra vârfului instrumentului) (fig. 5).  

Ecoendoscopul cu vedere directă prezintă avantajul abordului facil al colecţiilor 
care sunt în raport cu peretele gastric, uneori dificil de abordat cu ecoendoscopul cu 
vedere laterală, dar nu şi pentru colecţiile din vecinătatea duodenului, datorită poziţiei 
relative fixe a endoscopului în interiorul acestuia [34,59]. 

 

 
D. Tehnici folosite pentru abordul colecţiilor ce conţin detritusuri necrotice 
Drenajul naso-chistic presupune introducerea unui cateter de 7Fr pentru lavajul 

continuu; cavitatea este spălată cu 1,5 litri de soluţie salină pe zi pentru a preveni 
acumularea de puroi şi detritusuri (fig. 6).  

Dacă pseudochistul este deja drenat, se introduce un fir ghid printr-un cateter de 
CPRE pe lângă stent în chist. Un cateter de 7Fr este trecut pe firul ghid şi încolăcit în 
interiorul pseudochistului. Se verifică funcţionalitatea prin injectarea de ser fiziologic 
prin cateterul nazo-chistic şi ieşirea lui prin stentul de 10Fr. Folosirea drenajului nazo-
chistic este însoţită de unele avantaje (lavajul şi controlul radiologic facil), dar se 
însoţeşte şi de inconveniente: disconfort, se dislocă uşor, imobilizează pacientul [25]. 

Tehnica combinată laparoendoscopică 
Pseudochisturile care conţin detritusuri necrotice beneficiază de o metodă de 

tratament miniinvaziv combinată care are drept scop crearea unei comunicări largi între 
cavitatea pseudochistului şi stomac comparabilă cu cea obţinută prin chirurgia clasică. 

Tehnica începe cu plasarea unui tub de gastrostomie (20Fr) pe cale endoscopică 
şi fixarea acestuia la peretele anterior abdominal pentru a evita trecerea aerului în 
cavitatea peritoneală. Prin gastrostomă este introdus un trocar special (Gastrokar-
Stortz). Puncţia chistului se face cu ajutorul unui ac de laparoscopie (3mm) prin 
gastrostomă [43]. 

Fig.5 Ecoendoscop cu vedere frontală; 
 reprezentare schematică a puncţiei cu ajutorul ecoendoscopului liniar cu vedere frontală. 
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Pseudochisturile care conţin detritusuri necrotice pot beneficia de un triplu 
abord: 

1. drenajul transparietal cu două stenturi sau un stent şi un tub nazo-chistic prin 
care este introdus lichidul de spălătură (1500 ml soluţie salină zilnic); 

2. dilatarea traiectului şi necrozectomia folosind un endoscop pediatric sau o sondă 
Dormia; 

3. închiderea comunicării între pseudochist şi ductul pancreatic cu cianacrilat 
(Histoacryl, BraunMelsungen,Germany) [37]. 
 

 
Folosirea stenturilor autoexpandabile 
A fost descrisă folosirea unui stent metalic autoexpandabil pentru drenarea unui 

pseudochist pancreatic suprainfectat cu detritusuri necrotice care nu a fost rezolvat după 
plasarea unui stent de 10Fr şi a unui dren naso-cistic de 8Fr. Stentul autoexpandabil de 
40x10 mm. a fost plasat transduodenal şi a permis evacuarea detritusurilor necrotice. 
Rezoluţia pseudochistului a fost demonstrată imagistic după 10 zile, iar acesta a fost 
extras după 4 săptămâni. Procedura nu este recomandată de rutină din cauza costului 
ridicat al protezei, marginilor ascuţite care pot determina sângerări la nivelul pereţilor şi 
posibilităţilor de migrare cu închiderea traiectului şi capturarea stentului în interiorul  
cavităţii [38]. 

Fig.6 Irigarea unui pseudochist suprainfectat:  
Aspectul final al drenajului unui pseudochist suprainfectat cu un cateter nazo-chistic de 7Fr 

şi un stent dublu pigtail de 10Fr. La nivelul extremităţii cefalice este prezentat artificial prin care 
drenajul este trecut din gură în nas. 
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Drenajul endoscopic al pseudochistului de pancreas utilizând laser 
Nd:YAG  

Prima chisto-gastrostomie endoscopică cu Nd:YAG Laser a fost efectuată de 
Buchi şi colaboratorii în 1986. Coagularea profundă indusă de unda laser ajută la 
solidarizarea celor doi pereţi (pseudochist şi stomac), împiedicând apariţia fistulelor. De 
asemenea, scade riscul de sângerare şi este utilă în special în cazul pseudochisturilor cu 
perete gros, care este mai greu de incizat cu mijloacele clasice. Se folosesc endoscoape 
terapeutice cu canal de lucru capabil să permită trecerea fibrei optice care conduce unda 
laser. Pacientul în poziţie laterală stângă, conştient sau sedare cu midazolam. Au fost 
descrise mai multe tehnici de drenaj endoscopic utilizând laser Nd:YAG: 

1.Tehnica clasică care presupune crearea primei comunicări între stomac şi 
pseudochist utilizând unda laser; fibra laser se află într-un cateter de plastic; după 
crearea breşei dintre stomac şi pseudochist fibra este retrasă şi este introdus firul ghid, 
pe care este avansat stentul (10Fr) până în interiorul pseudochistului. După aceasta, firul 
ghid este retras lăsând pe loc stentul [41,42]. 

2.Se practică o gastro-chistostomie cu ajutorul undei laser în zona de bombare 
maximă a pseudochistului în stomac. Ulterior, alte 5-10 orificii sunt practicate într-o 
manieră asemănătoare pentru a forma un cerc cu diametrul de aproximativ 5 cm. Zona 
de necroză dintre acestea se elimină singură formându-se o chistogastrostomie largă ce 
poate fi confirmată endoscopic după 2-3 zile [42]. 

Urmărirea bolnavilor 
Durata de păstrare a drenajului este de aproximativ 6 săptămâni şi rămâne un 

subiect controversat. Prelungirea acestei durate este indicată la pacienţii cu rupturi ale 
ductului pancreatic principal. La aceşti pacienţi este indicat abordul combinat 
(transparietal şi transpapilar). La pacienţii cu pancreatită cronică poate fi considerată 
menţinerea stentului o durată nedefinită [39]. Există studii randomizate care arată că 
retragerea stenturilor în cazul pseudochisturilor de pancreas cu ruptură la nivelul 
ductului principal se însoţesc de refacerea pseudochistului, mult mai greu de manageriat 
endoscopic [82]. 

Alegerea procedeului 
Există multiple încercări de stabilire a unui algoritm de tratament endoscopic în 

pseudochistul de pancreas (Baillie – 2004, Vosoghi -2002 [74], Will – 2006, Barthet – 
2008 [43]) (fig. 7). 

Regulile drenajului endoscopic în pseudochistul de pancreas[44]. 
Ce să faci: 
1.Fii sigur că leziunea este un pseudochist; 
2.Colaborează cu colegii radiologi şi chirurgi; 
3.Informează pacientul asupra tuturor riscurilor; 
4.Foloseşte ecoendoscopia dacă o ai; 
5.Fă un orificiu mic de puncţie şi lărgeşte-l cu un balon; menţine accesul cu un 

fir ghid;foloseşte stenturi dublu pigtail largi; 
6.Spitalizează pacientul peste noapte pentru supraveghere; 
7.Repetă endoscopia pentru a scoate stenturile după dispariţia pseudochistului. 
Ce să nu faci: 
1.Nu efectua procedura dacă nu ai experienţă în ERCP şi proceduri 

intervenţionale; nu evacua chisturile ce conţin material necrotic; 
2.Nu efectua drenaj endoscopic pentru pseudochisturile multiple pentru că există 

un risc important de suprainfecţie; 
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3.Nu drena endoscopic pseudochisturile asimptomatice, la bolnavii bătrâni, 
fragili: ”Priveşte şi aşteaptă”; 

4.Nu fă un orificiu mare în stomac sau duoden cu un sfincterotom (needle-knife); 
fă un orificiu mic de puncţie şi dilată-l cu un balon pentru a scădea riscul de sângerare; 

5.Nu ezita să te opreşti dacă apar probleme în cursul procedurii. Nu fă puncţii 
oarbe; 

6.Cheamă pacienţii la control regulat; 
7.Nu uita că un pseudochist poate fi un neoplasm chistic. Fii sigur de diagnostic 

înainte de drenaj. 
 

 
Complicaţii 
Cele mai frecvente complicaţii ale drenajului endoscopic al pseudochisturilor de 

pancreas sunt: sângerarea (cea mai frecventă), infecţia, perforaţia retroperitoneală, 
ocluzia stentului şi migrarea acestuia. Au fost raportate şi complicaţii rare cum ar fi 
crearea unei fistule gastro-duodenale prin perforarea peretelui duodenal de către stent 
sau perforarea peretelui gastric de către un stent introdus transpapilar.  

Hemoragia 
Hemoragia poate fi minoră când este autolimitată, nu necesită transfuzie de 

sânge şi se rezolvă spontan fără a necesita manevre endoscopice sau chirurgicale. 
Sângerarea este majoră atunci când necesită tratament endoscopic (hemoclipuri, 
injectări perilezionale) sau chirurgical şi susţinere volemică. 

Există două cauze majore de sângerare: una dintre ele este determinată de 
sângerarea din perete la locul de pătrundere şi poate fi prevenită prin folosirea EUS iar 
cealaltă este determinată de vasele din interiorul pseudochistului care sunt tamponate 
temporar prin presiunea crescută din interiorul acestuia; folosirea EUS nu permite 
vizualizarea acestora [45]. 

Fig.7 Algoritm de tratament endoscopic în pseudochistul de pancreas: Barthet-2008 [43] 
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Perforaţia 
Au fost descrise perforaţii şi în cazurile ghidate ecoendoscopic atunci când a fost 

folosită tehnica „needle–knife”. Este uneori dificil de controlat direcţia de tăiere a 
cateterului de acest tip în special în cazul localizărilor atipice (cardiale), acesta luând o 
direcţie tangenţială. Chiar şi vizualizarea cateterelor de acest tip este dificilă în EUS. 

Diagnosticul se stabileşte prin prezenţa pneumoperitoneului 
(pneumomediastinului) şi a semnelor de iritaţie peritoneală. 

Pentru a minimaliza complicaţiile hemoragice unii autori recomandă dilatarea 
treptată a traiectului de drenaj folosind canula ERCP şi baloanele de dilataţie [24] după 
aşa numita intrare „rece”(fără utilizarea electrocauterului) şi utilizarea restrânsă a 
secţionării cu ajutorul sfincterotomului; utilizarea ecoendoscopiei cu vizualizarea 
vascularizaţiei a redus mult incidenţa acestor complicaţii. Perforaţia gastrică poate apare 
în cazul pseudochisturilor care nu aderă la peretele gastric şi poate fi tratată conservator 
dacă este diagnosticată în timp util. Rezolvarea acelor complicaţii care nu pot fi tratate 
conservator este chirurgicală. 

Ocluzia stentului  şi infecţia pot apare în cazul folosirii unor catetere 
neadaptate conţinutului pseudochistului(puroi, detritusuri).Introducerea a două sau mai 
multe stenturi favorizează drenajul chiar în condiţiile ocluzionării acestora. 

Ocluzia stentului este mai frecventă pentru stenturile dublu J decât pentru 
stenturile drepte [46]. 

Pancreatita acută poate fi determinată de drenajul transpapilar. Mecanismul de 
producere pare a fi ocluzia ramurilor secundare de către stentul plasat în interiorul 
ductului[47].Nu au fost comunicate cazuri de pancreatită acută severă secundare 
drenajului pseudochistului. 

Migrarea stentului poate fi prevenită prin monitorizare adecvată şi extragerea 
stentului odată cu dispariţia pseudochistului [50-52]. Ea este mai des întâlnită în cazul 
stenturilor drepte [46]. Tratamentul este endoscopic [48] şi constă în dilatarea orificiului 
şi pătrunderea în interiorul pseudochistului cu un gastrofibroscop cu ajutorul căruia 
stentul este reperat şi „agăţat” cu unul dintre accesoriile folosite în endoscopie (pense, 
coşuleţe). 

Drenajul transpapilar, deşi evită unele complicaţii (hemoragia, perforaţia) se 
poate însoţi de ocluzia stentului, migraţia acestuia sau modificări ale ductului 
pancreatic. Modificările apar după 3 luni (36-83%) şi nu sunt reversibile după 
extragerea stentului.  

Modificările care apar pot fi explicate prin două mecanisme: orificiile laterale 
ale stentului nu oferă drenaj corespunzător canalelor pancreatice secundare, iar 
compresiunea exercitată de stent asupra ductului principal induce modificări fibrotice la 
nivelul acestuia. De aceea nu este recomandată folosirea drenajului transpapilar în cazul 
pseudochisturilor cu duct principal integru, fără modificări de pancreatită cronică [49]. 

Rezultate 
A fost descrisă utilizarea drenajului ghidat ecoendoscopic la patul pacientului,în 

unităţi de terapie intensivă, în cazuri grave, care nu permiteau transportul pacientului în 
sala de endoscopie (EUS 2) [53]; această ecoendoscopie intervenţională „la pat” este 
extrem de importantă la bolnavii cu pseudochisturi suprainfectate, în stare gravă. 

A fost descrisă cu succes atât utilizarea drenajului transpapilar cât şi a celui 
endoscopic transmural în drenajul pseudochisturilor multiple [54]. 
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Există multipli factori care influenţează succesul drenajului endoscopic fără 
ghidaj EUS. Unul dintre cei mai importanţi este reprezentat de localizarea 
pseudochistului. 

 

 
Rata de succes a drenajului endoscopic variază după diferiţi autori şi este între 

75 şi 100%; complicaţiile sunt cuprinse între 5 şi 10% iar rata de recurenţă între 5-20%. 
Mortalitatea asociată procedurii este de 0-2% [56]. Recurenţa pseudochistului după 
tratamentul endoscopic poate fi tratată printr-o nouă procedură endoscopică; evaluarea 
comunicării acestuia cu ductul poate fi salutară [57]. 

 Există autori care consideră că drenajul endoscopic repetat în cazul unor 
pseudochisturi recidivante pe fondul unei pancreatite cronice este nerezonabil, în 
condiţiile în care se poate opta pentru o intervenţie chirurgicală cu caracter definitiv 
[61,62]. 

Există un studiu care arată faptul că tratamentul chirurgical al pseudochisturilor 
de pancreas la pacienţii la care endoscopia intervenţională a eşuat este însoţit de 
complicaţii şi mortalitate mai mari decât la pacienţii la care s-a optat de la început 
pentru tratament chirurgical [55]. 
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HAL-RAR PROCEDURE IN HEMORRHOIDAL DISEASE MANAGEMENT (Abstract): 
Introduction: HAL-RAR is a new, minimally invasive, safe and efficient tehniques in the treatment of 
hemorrhoidal disease who combines in one procedure HAL (Hemorrhoidal Artery Ligation) with 
mucopexy (RAR), prolapsed piles “lifting”. Methods: We performed HAL-RAR procedure on 118 
patients (50 females and 68 males) with ages between 21 and 76 years with hemorrhoids grade II-IV 
(4,23% grade II, 24,57% grade III and 71,18% grade IV). Postoperative follow-up consisted in 
examination a week after procedure, then interrogatory and/or examination at 1,6 and 12 months 
thereafter, postoperative comfort, professional reimbursement and patient satisfaction were the main 
parameters we checked out. Results: After procedure 80 of 118 patients had pain for 1-3 days, 35 patients 
between 3 and 7 days and 3 of them for more than 7 days. Most of operated patients (66,10%) returned to 
work in the first 3 days after procedure, 25,42% after 3-7 days and only 8,48% after more than 7 days. 
HAL-RAR promptly resolved all patients’ complaints; postoperative complications were less and minor, 
recurrence occurred only in 2 of 118 treated patients and satisfaction level was consistently high. 
Conclusions: HAL-RAR method is a minimally invasive method, less painful, applicable to ambulatory 
patient which provides a good alternative to any of the other methods of treatment of symptomatic 
hemorrhoids. Although the rate of relapse of hemorrhoidal disease requires a longer record and remains a 
subject assessed, no major complications and, especially, no risk sphincter distance and the possibility to 
repeat the procedure in case of recurrence.  
 
KEY-WORDS: HEMORRHOIDS, HAL-RAR, MINIMALLY INVASIVE 

 
Corespondenţă: Dr. Daniel Lăzescu, medic primar chirurg, Şef lucrări, Clinica I Chirurgie, Sp. Sf. 
Spiridon, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi, b-dul Independenţei, nr. 1, 700111. *.  

 
 
INTRODUCERE 
În 1995 chirurgul japonez Morinaga publică primul articol despre o nouă metodă 

de tratament a hemoroizilor, complet diferită ca şi concept de tehnicile convenţionale: 
metoda HAL (ligatura arterei hemoroidale superioare). Metoda utilizează un proctoscop 
cu efect Doppler pentru identificarea şi ligaturarea arteriolelor fără a produce nicio 
injurie la nivelul ţesutului hemoroidal [1]. Rata de recurenţă foarte mică (2,58%), 
absenţa complicaţiilor postoperatorii şi eficienţa metodei au atras atenţia specialiştilor., 
aceasta devenind în scurt timp prima alegere în tratamentul bolii hemoroidale în 
numeroase centre de proctologie [2]. În anul 2000 metoda a fost îmbunătăţită de 
europeni cu tehnica RAR în care, dupa ligatura arterială, se suspendă pachetele 
hemoroidale prolabate repoziţionându-se astfel linia dentată. 

 
 
                                                 

* received date: 15.09.2009 
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MATERIAL SI METODA 
Între ianuarie 2008 şi septembrie 2009 au fost trataţi prin metoda HAL-RAR 

118 pacienţi, 50 femei şi 68 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 21 şi 76 de ani. La 
momentul tratamentului pacienţii prezentau boală hemoroidală în: stadiul II în 5 cazuri 
(4,23%), stadiul III în 29 din cazuri (24,57%) şi în stadiul IV în 84 din cazuri (71,18%). 
Pacienţii cu boală hemoroidală în stadiul I au fost trataţi conservator: regim igieno-
dietetic pentru normalizarea tranzitului intestinal, medicaţie orală (diosmină) şi 
tratament local cu creme sau supozitoare. 

Metoda HAL-RAR presupune detectarea şi ligaturarea ramurilor arterei 
hemoroidale superioare cu ajutorul unui proctoscop prevăzut cu un transductor 
ecografic cu efect Doppler, ligaturi efectuate la aproximativ 3 cm deasupra liniei 
dentate. Se diminuă astfel afluxul de sânge catre hemoroizi, aceştia reducându-şi 
dimensiunile semnificativ încă din momentul operaţiei. În decurs de 6 săptămâni 
postintervenţional pachetele hemoroidale ajung la dimensiuni normale [1]. Pentru 
hemoroizii procidenţi, dupa ligaturarea ramurilor arteriolare se coboară cu un surjet din 
3 sau 4 paşi până deasupra liniei dentate şi, în momentul strângerii nodului, pachetul 
hemoroidal prolabat este suspendat, astfel încât la nivelul anusului rămâne o cantitate 
foarte mică de ţesut restant sau nimic [3]. 

Începând cu luna august 2008 metoda a fost imbunătăţită prin realizarea unui al 
doilea tur de control la 1 cm deasupra liniei dentate din considerentul existenţei 
variantelor anatomice cu ramuri ale arterei hemoroidale superioare care coboară mai la 
distanţă de peretele rectal pe care il abordează sub nivelul iniţial de ligaturare [4]. Toate 
ramurile arteriolare identificate sunt ligaturate, la acest al doilea nivel identificându-se 
între 0 şi 4 ramuri.  

Pregătirea preoperatorie constă în administrarea a 1-2 plicuri de Fortrans în seara 
ce precede intervenţia. Pacientul este aşezat în poziţie ginecologică, se badijonează 
tegumentele perianale cu soluţie iodată şi se practică anestezia prin infiltraţie 
intrasfincteriană de soluţie anestezică (Lidocaină 1%, Bupivacaină 0,5%, chirocaină 
0,5%) completată de sedare intravenoasă şi instilare intrarectală de gel anestezic. 

Postoperator pacienţii urmează tratament cu Diosmină şi antalgice din clasa 
antiinflamatoarelor nesteroidiene, opioide sau combinaţii între acestea. Chiar de a doua 
zi pacientul işi reia alimentaţia obişnuită, menţinând restricţiile în ceea ce priveşte 
alcoolul rafinat şi condimentele în perioada de vindecare a hemoroizilor. 

 
REZULTATE 
Principalele simptome la prezentarea la medic au fost durere, sângerare, prurit 

anal, scurgeri anale şi senzaţie de eliminare incompletă a scaunului (Tabel 1). La 11 
pacienţi s-a efectuat în acelaşi timp operator, pe lângă tehnica HAL-RAR, una sau chiar 
două intervenţii pentru alte afecţiuni (Tabel 2). 

 
Tabel 1  

Simptome preoperatorii 
Simptome Stadiul II Stadiul III Stadiul IV 
Durere 3 25 58 
Rectoragie 4 15 75 
Prurit anal 3 22 67 
Scurgeri anale  0 0 36 
Eliminare incompletă a scaunului  0 12 18 
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Simptomele acute ale hemoroizilor au fost prompt rezolvate de metoda HAL-
RAR, însă, rezultatul final al intervenţiei s-a constatat la 6 săptămâni după aceasta. 
Durata medie a intervenţiei a fost de 50 de minute (40-60 min.). Parametrii monitorizaţi 
au fost: confortul postoperator, reluarea activităţii profesionale, gradul de satisfacţie a 
pacientului. 

Tabel 2 
Intervenţii combinate 

Tipul intervenţiei Nr. pacienti  
HAL-RAR+ sfincterotomie internă 8 
HAL-RAR+ excizie polip rectal  2 
HAL-RAR+ excizie polip rectal+ sfincterotomie internă 1 

 
În ceea ce priveşte confortul postoperator 38 dintre pacienţi au acuzat dureri 

importante în primele 2 zile după intervenţie fapt ce a interferat cu activitatea lor 
obişnuită, fără a necesita însă spitalizare. Medicaţia antalgică administrată a fost în 
funcţie de intensitatea durerii şi de răspunsul la tratament. Astfel că la 49 dintre 
pacienţii operaţi durerea a fost bine controlată de opioide, alţi 37 de pacienti au răspuns 
bine doar la tratament antiinflamator nesteroidian, în timp ce 32 dintre pacienti au 
necesitat asocieri ale acestora pentru controlul eficient al durerii. La controlul 
postoperator (7 zile după intervenţie) la majoritatea pacienţilor durerea s-a remis după 
1-3 zile, perioadă după care s-au şi reintegrat profesional (Tabel 3). 

 
Tabel 3 

Confort postoperator 
Parametru 1-3 zile 3-7 zile >7 zile 
Durere 78 pacienţi 30 pacienţi 10 pacienţi 
Reintegrare profesională 80 pacienţi 35 pacienţi 3 pacienţi 
 
Dintre complicaţiile postoperatorii menţionăm retenţia acută de urină la 4 dintre 

pacienţi, bărbaţi, cu vârste cuprinse între 26 şi 68 de ani, în contextul sedării 
intravenoase cu propofol şi fentanyl şi al administrării opioidelor ca medicaţie antalgică. 
Pacienţii au răspuns bine la administrarea de antispastice şi căldură locală, doar un 
pacient necesitând cateterism uretro-vezical, pacient care se afla în evidenţa serviciului 
urologic cu hipertrofie benignă de prostată.  

O altă complicaţie postoperatorie a fost reluarea târzie şi dificilă a tranzitului 
intestinal pentru fecale, fapt semnalat la 11 pacienţi.  

Un pacient de 61 de ani cu boală hemoroidală stadiul IV, cu istoric îndelungat, a 
necesitat tratamente succesive după ce a fost tratat prin metoda HAL-RAR cu rezultat 
estetic şi funcţional bun. La aproximativ 7-8 săptămâni de la efectuarea procedurii 
(dupa resorbţia firelor de suspendare hemoroidală) pacientul reclamă reapariţia 
prolapsului rectal, motiv pentru care se intervine chirurgical, practicându-se, iniţial, o 
suspendare a rectului pe cale abdominală şi apoi o rezecţie a unui coleret de mucoasă 
rectală cu ajutorul unui stapler circular, ambele operaţii cu un rezultat final funcţional şi 
estetic mediocru.  

Cinci dintre pacienţii operaţi au suferit tromboze la nivelul pachetelor 
hemoroidale suspendate în primele 48 de ore postintervenţional, remise complet la 7-10 
zile postoperator, fără influenţa asupra efectului terapeutic al intervenţiei. Am remarcat 
că aceste complicaţii au apărut la pacienţi la care ultimul pas al surjetului de suspendare 
a pachetului hemoroidal a trecut inferior de linia dentată. Se pare că interferarea 
pachetelor hemoroidale în cadrul manoperei chirurgicale conduce invariabil la 
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trombozarea acestora. Nu s-au constatat sângerări importante postoperatorii însă 10 
pacienţi au reclamat mici rectoragii la defecaţie în primele 3-5 zile după intervenţie. 
Recurenţa hemoroizilor, deşi cu ponderea cea mai mică între complicaţii (2 cazuri), a 
fost aspectul cel mai important în monitorizarea pacienţilor. La 2 pacienti, un bărbat şi o 
femeie, a apărut proctita la 2-3 zile postoperator, posibil ca reacţie alergică la materialul 
de sutură (fir din acid poliglicolic multifilament 2-0). 

 
DISCUŢII 
Am constatat că pacienţii care au reluat alimentaţia mai târziu, din diferite 

considerente, au fost cei care au descris mai frecvent durere mai intensă şi prelungită, 
asociată cu o reluare mai dificilă a tranzitului intestinal atât pentru gaze cât şi pentru 
fecale, fapt ce este menţionat şi în literatură [5]. Dintre aceştia, unii au prezentat fisură 
anală la 4-10 zile după intervenţie, datorită suferinţei postoperatorii prelungite. 

În ceea ce priveşte gradul de satisfacţie al pacientului, majoritatea celor trataţi, 
115 pacienţi, au declarat că sunt satisfăcuţi de intervenţie. Cei 3 pacienţi nesatisfăcuţi au 
legat insatisfacţia lor de nerezolvarea problemelor de tranzit intestinal sau de apariţia 
sporadică a unor fisuri anale în contextul constipaţiei cronice, cu durere persistentă şi 
rectoragie pasageră.  

Metoda HAL-RAR este o metodă sigură, simplă şi eficientă de tratament a bolii 
hemoroidale, singura tehnică patogenică dintre cele practicate în prezent [6]. Este o 
metodă minim invazivă, puţin dureroasă, aplicabilă la pacientul ambulatoriu care oferă 
o bună alternativă la oricare dintre celelalte metode de tratament a hemoroizilor 
simptomatici. 

Metoda HAL-RAR este asociată cu un bun confort postoperator şi cu un nivel 
ridicat de satisfacţie a pacientului [7], fapt ce o propulsează în topul alegerilor în 
managementul bolii hemoroidale. 

 
CONCLUZII 
Deşi rata de recidivă a bolii hemoroidale necesită o evidenţă mai îndelungată şi 

rămâne încă un subiect de evaluat, lipsa complicaţiilor majore şi, mai ales lipsa riscului 
sfincterian la distanţă, precum şi posibilitatea repetării procedurii în caz de recurenţă, 
fac ca metoda HAL-RAR să câştige din ce în ce mai mult teren în detrimentul tehnicilor 
invazive.  
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IONOMYCIN-INDUCED Ca2+ CYTOSOLIC INCREASE IS NOT INDUCING MASSIVE 
APOPTOSIS OF Ba/F3 CELLS (Abstract): It was shown that a novel immunotherapy using ex vivo 
activated splenocytes is capable of promoting survival and hematopoietic recovery after syngeneic and 
semiallogeneic bone marrow transplantation in BALB/c mice subjected to a lethal dose of total body 
irradiation. We tested the hypothesis that the low number of B cells obtained in the above conditions 
might be due to the effects of calcium overload, induced by calcium ionophore ionomycin, through the 
apoptosis of the early B cells. We used flow cytometry, together with calcein and propidium iodide as 
indicators of mitochondrial permeability transition pore (MPTP) activation and apoptosis. From the 
normal Ba/F3 cells 69.83±3.90% were associating high calcein fluorescence of mitochondria in the 
presence of 80 M cobaltous chloride. In some experiments Ba/F3 cells were treated with 2 M 
ionomycin and 2.5 mM Ca2+ in culture medium for 24 hours. In this case, 85.68±2.66% of the Ba/F3 cells 
were associating high calcein fluorescence of mitochondria, thus a large proportion of them remaining 
living cells, being unaffected by the calcium overloading induced by ionomycin. Moreover, only about 
8% of cells are necrotic as shown by propidium iodide. Thus, calcium ionophore ionomycin induced 
higher mitochondrial calcein fluorescence than in normal cells. For comparison we used as positive 
control the effects of staurosporine 10 M, a well known inducer of apoptosis. After 24 h of treatment 
only 5.98±1.32% of cells were having mitochondria loaded with calcein (live cells), more than 80% being 
necrotic. To demonstrate the involvement of MPTP activation we administered the inhibitor cyclosporine 
A (CsA), also administered in parallel in some experiments (1 M) for 24 hours. CsA dramatically 
reduced the staurosporine apoptotic effects on Ba/F3 cells, having no significant influence on ionomycin 
treatment. Thus, we can consider that the calcium ionophore ionomycin is not inducing MPTP opening 
and apoptosis of Ba/F3 cells, although is increasing [Ca2+]c and [Ca2+]mt. This conclusion is further 
supported by the propidium iodide staining, since a very low proportion of Ba/F3 cells treated with 
ionomycin for 24 h were accumulating specific red fluorescence. These results are also in contrast to 
those obtained by staurosporine treatment, which induced accumulation of specific red fluorescence 
characteristic to propidium iodide (necrotic and apoptotic) in more than 80% of Ba/F3 cells. We can 
conclude that the calcium overload induced by ionophore ionomycin is not responsible for the low 
numbers of B cells obtained through selective selection of splenocytes used for hematopoietic recovery 
after syngeneic and semiallogeneic bone marrow transplantation in BALB/c mice.  
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INTRODUCTION 
It was shown that a novel immunotherapy using ex vivo activated immune cells 

is capable of promoting survival and hematopoietic recovery after combined 
chemotherapy and radiotherapy and after syngeneic and semiallogeneic bone marrow 
transplantation in BALB/c mice subjected to a lethal dose of total body irradiation [1].  

Splenocytes were used for cell activation. During the 2 days of culture, some 
cells survived and expanded upon the stimulation with granulocyte-macrophage colony 
stimulating factor (GM-CSF), interleukin-2 (IL-2), and calcium ionophore. Many 
unresponsiveness cells died. Cell numbers after the cell culture were significantly 
smaller than those before the cell culture and the cell yields were usually 50%. The 
therapeutic cells consisted of a mixture of immunologically active cells, including T 
cells, B cells, monocytes, NK cells and CD14 negative monocytes. Analysis of lineage 
markers revealed expression of CD3 (T cells) in 66.08%, CD19 (B cells) in 8.13%, 
CD14 (monocytic cells) in 11.7%, and CD56 (natural killer cells) in 3.06% of the 
nucleated cells. The major change was found in the subpopulation expressing CD14 
marker which was greatly down-regulated by calcium ionophore [2]. 

The low number of B cells obtained in the above conditions might be also due to 
the effects of calcium overload, induced by calcium ionophore, on the early B cells 
stages of development. 

It is known that the dysregulation of Ca2+ (down- or upregulation) has long been 
involved to be important in cell injury. A Ca2+-linked process important in necrosis and 
apoptosis (or necrapoptosis) is the mitochondrial permeability transition (MPT). In the 
MPT, large conductance permeability transition (PT) pores open that make the 
mitochondrial inner membrane abruptly permeable to solutes up to 1500 Da. The 
importance of Ca2+ in MPT induction varies with circumstance. Ca2+ overload is 
sufficient to induce the MPT. By contrast, after ischemia-reperfusion to cardiac 
myocytes, Ca2+ overload is the consequence of bioenergetic failure after the MPT rather 
than its cause. In other models, such as cytotoxicity from Reye-related agents and 
storage-reperfusion injury to liver grafts, Ca2+ appears to be permissive to MPT onset. 
Lastly, in oxidative stress, increased mitochondrial Ca2+ and oxygen radicals generation 
act synergistically to produce the MPT and cell death. Thus, the exact role of Ca2+ for 
inducing the MPT and cell death might depend on the particular biologic setting [3]. 

The goal of our study was represented by the characterization of ionomycin 
(calcium ionophore)-induced effects on Ba/F3 (pro-B) cells using flow cytometry, 
together with calcein and propidium iodide as indicators of MPTP activation and 
apoptosis. 

 
MATERIALS AND METHODS 
The IL-3-dependent mouse pro-B cell line Ba/F3 was maintained in RPMI 1640 

(Sigma-Aldrich) supplemented with 2 mM L-glutamine, 100 U/ml penicillin, 100 g/ml 
streptomycin, 10% heat-inactivated fetal bovine serum and 10% WEHI-3-conditioned 
media as a source of murine IL-3, in an atmosphere with 5% CO2 and at 37oC [4].  

Cells were grown at a density of around 5x105 per ml before experiments, each 
one being performed using 1x106 cells/ml. For some experiments (in triplicate) Ba/F3 
cells were treated with 2 M ionomycin and 2.5 mM Ca2+ in culture medium for 24 
hours. For comparison we used as control the effects of staurosporine 10 M, a well 
known inducer of apoptosis, also in triplicate. To demonstrate the involvement of MPTP 
activation we administered the inhibitor cyclosporine A (CsA), also administered in 
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parallel in some experiments (1 M) for 24 hours. The control Ba/F3 cells received no 
treatment for 24 hours. After that, all batches of Ba/F3 cells were incubated in the 
presence of 1 M calcein-AM and 80 M cobaltous chloride as well as propidium 
iodide 1 g/ml (Sigma-Aldrich) at 37oC for 30 minutes. For the determination of calcein 
loading in mitochondria, in the presence of cobaltous chloride, and propidium iodide 
staining we used a FACS Calibur (Beckton-Dickinson).  The final concentration for 
dimethyl sulfoxide (DMSO) in the medium, used as a drug solvent, did not exceed 
0.1%, having no cellular effects at this concentration.  

The statistical significance of test results was highlighted using the Variance 
One-Way ANOVA, All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Holm-Sidak 
method) and the results were expressed as mean ± S.E.M (n = 3). Value of p<0.05 was 
considered statistically significant always. 

 
RESULTS  
From the normal Ba/F3 cells (20.000 events gated) 69.83±3.90% are associating 

high calcein fluorescence of mitochondria in the presence of 80 M cobaltous chloride 
as shown in fig. 1, R1 region (triplicate experiment). As shown, 69.83±3.90% of the 
cells are associating high calcein fluorescence of mitochondria (R1 region). p<0.001 as 
compared to control cells with no calcein, data are expressed as mean ± S.E.M. (n = 3). 

 

 
The calcein uptake is evident if we compare these cells with the control ones (no 

treatment) (Fig. 2). For the control cells, the vast majority is found in the R2 region 
(bottom left), that means 96.80±1.41%, data are expressed as mean ± S.E.M. (n=3). 

For comparison we used as positive control the effects of staurosporine 10 M, a 
well known inducer of apoptosis, also in triplicate. After 24 h of treatment the R1 region 
contains only 5.98±1.32% of cells having mitochondria loaded with calcein (live cells), 
more than 80% being necrotic (the R3 region, fig. 3, n=3). p<0.001 as compared to cells 
with only calcein and to cells with no calcein, data are expressed as mean ± S.E.M. 

Fig. 1 Representative flow cytometry recordings of 1x106 Ba/F3 cells/ml in the 
presence of 1 M calcein-AM and 80 M cobaltous chloride at 37oC for 30 minutes. 
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(n=3). 
In some experiments (in triplicate) Ba/F3 cells were treated with 2 M 

ionomycin and 2.5 mM Ca2+ in culture medium for 24 hours (fig. 4). In this case, 
85.68±2.66% of the Ba/F3 cells are associating high calcein fluorescence of 
mitochondria, thus a large proportion of them remaining living cells, being unaffected 
by the calcium overloading induced by ionomycin. Moreover, only about 8% of cells 
are necrotic as shown by propidium iodide (R3 region). p<0.001 as compared to cells 
with only calcein and to cells with no calcein, data are expressed as mean ± S.E.M 
(n=3). 

 
 

Fig. 2 Representative flow cytometry recordings of 1x106 control Ba/F3 cells/ml.  

Fig. 3 Representative effects of 24 h treatment with staurosporine 10 M on 1x106 Ba/F3 
cells/ml. The cells were stained with 1 M calcein-AM and 80 M cobaltous chloride at 

37oC for 30 minutes. 
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To demonstrate the involvement of MPTP activation we administered the inhibitor 
cyclosporine A (CsA), also administered in parallel in some experiments (1 M) for 24 
hours. CsA dramatically reduced the staurosporine apoptotic effects on Ba/F3 cells, 
having no significant influence on ionomycin treatment (personal observation, data not 
shown). 

 

 
DISCUSSIONS 
Inhibition of mitochondrial oxidative phosphorylation progresses to uncoupling 

when opening of cyclosporin A-sensitive permeability transition pores increases 
permeability of the mitochondrial inner membrane to small solutes. Involvement of the 
mitochondrial permeability transition (MPT) in necrotic and apoptotic cell death is 
implicated by demonstrations of protection by cyclosporin A against oxidative stress, 
ischemia/reperfusion, tumor necrosis factor-alpha exposure, Fas ligation, calcium 
overload, and a variety of toxic chemicals. Confocal microscopy directly visualizes the 
MPT in single mitochondria within living cells from the translocation of impermeant 
fluorophores, such as calcein, across the inner membrane. Simultaneously, mitochondria 
release potential-indicating fluorophores. Subsequently, mitochondria swell, causing 
outer membrane rupture and release of cytochrome c and other proapoptotic proteins 
from the intermembrane space. In situ a sequence of decreased NAD(P)H, increased 
free calcium, and increased reactive oxygen species formation within mitochondria 
promotes the MPT and subsequent cell death. Necrotic and apoptotic cell death after the 
MPT depends, in part, on ATP levels. If ATP levels fall profoundly, glycine-sensitive 
plasma membrane permeabilization and rupture ensue. If ATP levels are partially 
maintained, apoptosis follows the MPT. The MPT also signals mitochondrial 
autophagy, a process that may be important in removing damaged mitochondria. 

Fig. 4 Representative effects of 24 h treatment with 2 M ionomycin and 2.5 mM Ca2+ in culture 
medium on 1x106 Ba/F3 cells/ml. The cells were stained with 1 M calcein-AM and 80 M 

cobaltous chloride as well as with propidium iodide 1 g/ml at 37oC for 30 minutes. 
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Cellular features of necrosis, apoptosis, and autophagy frequently occur together after 
death signals and toxic stresses. A new term, necrapoptosis, describes such death 
processes that begin with a common stress or death signal, progress by shared pathways, 
but culminate in either cell lysis (necrosis) or programmed cellular resorption 
(apoptosis), depending on modifying factors such as ATP [5]. 

Combining direct assays for the mitochondrial permeability transition pore 
(MPTP) and changes in mitochondrial membrane potential provides a unique window 
on early events in apoptosis. The MPTP is activated in response to environmental 
conditions in the mitochondria such as depleted ATP levels, increased reactive oxygen 
species production and, in particular, mitochondrial calcium {[Ca2+]mt} overload. 
Activation of the pore has been associated with release of apoptogenic molecules from 
mitochondria such as cytochrome c, resulting in apoptosome formation, activation of 
caspases, and execution of apoptosis [6,7]. 

Downstream events of pore activation range from normal pore flicker to 
irreversible opening of the pore leading to programmed cell death, both associated with 
changes in mitochondrial membrane potential (Ψmt). Pore activation is observed by 
changes in mitochondrial calcein fluorescence, when cytoplasmic fluorescence is 
quenched by cobalt. Using the cobalt quenched assay (CoQC) by flow cytometry, there 
was possible to demonstrate cyclosporine A (CsA)-sensitive ionomycin-induced pore 
opening in Jurkat cells, MH1C1 hepatocytes, BPAE cells, HeLa cells. While it is likely 
that collapse of Ψmt indicates irreversible pore opening, MPTP measurement by CoQC 
detects more subtle changes with respect to pore opening. A combination of the CoQC 
method with potentiometric probes should facilitate the elucidation of the subtle 
phenomena associated with mitochondrial permeability transition leading to 
programmed cell death [8]. 

The role of calcium elevations in apoptotic and necrotic cell death has been a 
focus of research in recent years. Evidence has been presented that calcium oscillations 
can effectively trigger apoptosis under certain conditions and that dysregulation of 
calcium signalling is a common cause of cell death. These effects are regularly mediated 
through calcium signal propagation to the mitochondria and the ensuing mitochondrial 
membrane permeabilization and release of pro-apoptotic factors from mitochondria to 
the cytoplasm [9].  

In HepG2 cells and primary hippocampal neurones in culture ionomycin, a well 
known neutral calcium ionophore, promoted the equilibration of Ca2+ gradients between 
cellular compartments, including endoplasmic reticulum, mitochondria and cytosol. 
Thus, cytosolic [Ca2+]c and mitochondrial [Ca2+]mt calcium increased together and then 
recovered in parallel on removal of the ionophore [10].  

At the same time, ionomycin is inducing apoptosis through cytosolic and 
parallel mitochondrial Ca2+ overload in several cell types as HL-60 human 
promyelocytic leukaemia cells [10], thymocytes [11], in cultured cortical neurons from 
embryonic rats [12], but not in peripheral blood lymphocytes [13] or thymic  
lymphomas [14]. 

Mitochondrial depolarisation induced by ionomycin in HepG2 cells and primary 
hippocampal neurones in culture was often modest, independent of cyclosporin A 
(CsA), was suppressed in the absence of extracellular Ca2+ and was enhanced by pre-
incubation of cells with the inhibitor of the mitochondrial Ca2+/2Na+-exchanger, 
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CGP37157, suggesting that the change in potential reflects the prior state of 
mitochondrial calcium loading [9]. Ionomycin caused some mitochondrial 
depolarization also in our previous experiments on Ba/F3 cells, although this was low in 
degree [15]. In addition, since CsA did not significantly influence the ionomycin effects 
on mitochondrial potential in Ba/F3 cells and mitochondrial calcein loading in the 
presence of ionomycin (personal observation, data not shown), it might be evident that 
these effects of ionomycin are not related to MPTP functioning. This is in contrast with 
the obtained effects of staurosporine on Ba/F3 cells, regarding the MPTP functioning 
and mitochondrial membrane potential modulation. 

Moreover, in our experiments, calcium ionophore ionomycin induced higher 
mitochondrial calcein fluorescence than in normal cells. Loss or reduction of calcein 
fluorescence in various circumstances (at least after 24 h treatment) properly reflect the 
MPTP opening and induction of apoptosis [8]. Thus, we can consider that the calcium 
ionophore ionomycin is not inducing MPTP opening and apoptosis of Ba/F3 cells, 
although is increasing [Ca2+]c and [Ca2+]mt. This conclusion is also supported by the 
propidium iodide staining, since a very low proportion of Ba/F3 cells treated with 
ionomycin for 24 h were accumulating specific red fluorescence. These results are also 
in contrast to those obtained by staurosporine treatment, which induced accumulation of 
specific red fluorescence characteristic to propidium iodide (necrotic and apoptotic) in 
more than 80% of Ba/F3 cells. 

These results are in accordance with the previous obtained data which showed 
that the immortalized IL-3-dependent progenitor cell line, Ba/F3, undergoes 
programmed cell death (apoptosis) when deprived of IL-3. In the absence of IL-3, DNA 
fragmentation and cell death could be prevented by the calcium ionophores A23187 (1 
M) and ionomycin (0.5 M). This addition of calcium ionophore maintains cell 
viability while reversibly arresting the cell cycle [16].  

 
CONCLUSIONS 
It was shown that a novel immunotherapy using ex vivo activated splenocytes is 

capable of promoting survival and hematopoietic recovery after syngeneic and 
semiallogeneic bone marrow transplantation in BALB/c mice subjected to a lethal dose 
of total body irradiation. Some cells survived and expanded upon the stimulation with 
granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF), interleukin-2 (IL-2), and 
calcium ionophore. We tested the hypothesis that the low number of B cells obtained in 
the above conditions might be due to the effects of calcium overload, induced by 
calcium ionophore ionomycin, through the apoptosis of the early B cells. We used flow 
cytometry, together with calcein and propidium iodide as indicators of mitochondrial 
permeability transition pore (MPTP) activation and apoptosis.  

In our experiments, calcium ionophore ionomycin induced higher mitochondrial 
calcein fluorescence than in normal cells. Thus, we can consider that the calcium 
ionophore ionomycin is not inducing MPTP opening and apoptosis of Ba/F3 cells, 
although is increasing [Ca2+]c and [Ca2+]mt. This conclusion is also supported by the 
propidium iodide staining, since a very low proportion of Ba/F3 cells treated with 
ionomycin for 24 h were accumulating specific red fluorescence. These results are also 
in contrast to those obtained by staurosporine treatment, which induced accumulation of 
specific red fluorescence characteristic to propidium iodide (necrotic and apoptotic) in 
more than 80% of Ba/F3 cells. 
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We can conclude that the calcium overload induced by ionophore ionomycin is 
not responsible for the low numbers of B cells obtained through selective selection of 
splenocytes used for hematopoietic recovery after syngeneic and semiallogeneic bone 
marrow transplantation in BALB/c mice.  
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NON-ADHERENCE TO ADJUVANT HORMONAL TREATMENT IN EARLY BREAST 
CANCER (Abstract): The benefit of hormonal adjuvant treatment is well established by clinical trials 
for the women with early breast cancer with hormonal receptors. Though, the information about 
adherence of the patients to this treatment are little known. We sought to estimate adherence and 
predictors of nonadherence in women starting hormonal adjuvant treatment in early breast cancer. 
Methods: Subjects were age 18 years or older initiating hormonal therapy(tamoxifen, letrozole, 
exemestane, anastrozol) for primary breast cancer , treated in Center of Medical Oncology from Iasi, 
Romania, in the period 2001-2009. The patients have completed a questionnaire about predictors of non-
adherence to treatment and about their level of adherence to hormonal treatment. Results: Twenty-nine 
percent of patients missed taking hormonal therapy more than 2 months/ year.  Predictors of non-
adherence are: adverse events (flushes, arthralgia), extreme ages (particularly after 70 years ), 
psychological aspects. The percent of adherence during the treatment period (5 years), was find that the 
first 3 years was a period of 80% total adherence with a decreasing in the last years of treatment (50%). 
Conclusion: More of one fourth of patients may be at risk for inadequate clinical response because of 
poor adherence. Because of the efficacy of hormonal  therapy in preventing recurrence and death in 
women with early-stage breast cancer, further efforts are necessary to identify and prevent suboptimal 
adherence.  
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INTRODUCTION 
The benefit of adjuvant treatment with tamoxifen or aromatase inhibition 

therapy using letrozole, anastrozole, or exemestane in early stage breast cancer for 
women with hormone-receptor–positive breast cancer was documented in many clinical 
trials, correlated with reducing of the risk of contralateral breast cancer and increasing 
overall survival [1-3].  

Main side effects of tamoxifen and aromatase inhibitors include the worsening 
of menopausal symptoms and a small but significantly increased risk of thrombosis and 
endometrial cancer for tamoxifen and artralgia and osteoporosis for aromatase 
inhibitors. Clinical trials revealed that that the benefits of tamoxifen are greater with 5 
years of therapy than with 1 or 2 years but that longer durations (beyond 5 years) 
provide no further advantage [2-4]. The advantages of 5 year treatment with aromatase 
inhibitors comparative with tamoxifen are on overall survival and time to progression. 
But for all the drugs, tamoxifen, anastrozole, letrozole and exemestane, the doses are 
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well defined and there are not information about the survival and time to progression 
with lower doses.  

Adherence rates for many chronic drug therapies have been shown to be low, 
often ranging between 40% and 50% [5-7]. Available data on adherence to tamoxifen 
are from limited study populations. Overall adherence to adjuvant tamoxifen has been 
reported to range from 25% to 96%, although the assessment  methodology often has 
not been reported [1,4,8-10]. Waterhouse et al [11] found in a group of 26 women with 
breast cancer, that patient self-report and pill counts significantly overestimated the 
degree to which patients adhered to their tamoxifen regimen, compared with data 
recorded by a microelectronic monitoring device. In this study, 18 of 24 patients (75%) 
were less than 80% adherent with the tamoxifen regimen.  
 

METHODS 
The study population was from Center of Medical Oncology, Iasi county , 

Romania, in the period 2001- 2009. We measured the adherence of 256 of women 
treated with tamoxifen, anastrozol, letrozol and exemestane as adjuvant breast cancer 
therapy and identified clinical and demographic factors associated with poor adherence 
in this population. These women were treated with tamoxifen, letrozole, anastrozole and 
exemestane. The information about the prescriptions (doses, time of prescription) were 
from the source documents from this center. In the same time, every patient treated was 
evaluated with a questionnaire at the beginning, during or at the end of 5 years of 
adjuvant treatment.  

The questionnaire included 2 parts. The first part includes elements possible to 
modify the adherence to treatment : questions about psychologic aspects (depression, 
anxiety), about the consistency of patient – provider relationship (5 degrees from poor 
to excellent, including the trust of the patient in physician), associated diseases with 
concomitant medications (pills), difficulty obtaining prescriptions from their physicians, 
adverse effects of medication and the intensity. 

The second part of the questionnaire was a self-report of the patient regarding 
the adherence to treatment ; the report consisted of a questionnaire that asked patients 
whether their adherence was of 100% per year (were not consider the discontinuations 
of 1-5 days), if patients have interrupted the treatment for 2-5 months per year and if the 
patients have stopped the treatment for more than 6 months/year (Table 1). 

 
Table 1  

The elements of questionnaire completed by the patients 
Factors influencing the adherence to treatment 

Age 
Psychological aspects (depression, anxiety) 

Patient - physician relationship 
Associated diseases with concomitant medication 

Accesibility to treatment 
Adverse effects of medication and intensity 

Adherence to treatment 
Discontinuation only 1-5 days/year 
Discontinuation 2-5 months/ year 

Discontinuation more than 6 months/year 
 
The questionnaires were completed by the patients in the period 2001 – 2009.  
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Adherence was defined as the proportion of eligible days during the 365 days 
following a patient’s first hormonal treatment prescription for which the patient had 
filled prescriptions [12-16]. Eligible days were considered those days before any 
evidence of recurrence or new breast cancer, or an adverse event possibly related to 
hormonal drug (tamoxifen, letrozole, exemestane, anastrozole). The hormonal adjuvant 
treatment swats stopped by the physician when exists an evidence for recurrent disease 
or new primary breast cancer included use of another hormone or hormonal 
manipulation, new chemotherapy or radiation therapy (if > 60 days after the initiation of 
tamoxifen), any biopsy, or new breast cancer surgery. The other reasons for stopping the 
treatment were the evidences for adverse events potentially related to tamoxifen 
included evidence of thrombosis, pulmonary embolism, pancreatitis, hepatitis, liver 
failure and other liver abnormalities, or any endometrial pathology or surgery.  

The questionnaires were correlated with the period of treatment with medical 
indication for hormonal treatment.  

The principal objective of the study was to evaluate the percent of women which 
have an adherence of 100% per year (were not consider the discontinuations of 1-5 
days), how many patients have interrupted the treatment for 2-5 months per year and 
how many patients have stopped the treatment for more than 6 months/year.  

The secondary objective was to evaluate the correlation of possible factors with 
the sub/non-adherence.  

 
RESULTS 
We indentified all women 18 years or older who were continuously enrolled at 

Center of Medical Oncology with hormone receptor – positive early breast cancer, with 
the indication of adjuvant hormonal therapy.  

There were a number of 435 of patients . From these patients, 216 patients were 
premenopausal and 219 patients were postmenopausal. From premenopausal patients 
(receiving tamoxifen) , 29 of patients were stage I of disease, 56 of patients were stage 
II of disease and 131 of patients were stage III of disease. From 219 postmenopausal 
patients, 12 patients were stage I of disease, 68 patients were stage II of disease and 139 
of patients were stage III of disease.  

Many of the patients have begun the treatment before 2001. For these patients, 
the completion of the questionnaire was at the end of the 5 years of adjuvant treatment. 
For the rest of the patients, the completion was in the period 2008 – 2009. 

From the postmenopausal patients, 142 of patients have received letrozole, 29 of 
patients have received anastrozole and 48 of patients have received exemestane (Fig. 1). 

The findings of questionnaires completed by 435 patients with adjuvant 
hormonal therapy for breast cancer indicated that 71% of the patients have a total 
adherence with the treatment and 16 % of these patients have stopped the treatment 
maximum 5 days/year. The 14% of the patients have an interruption of 2-5 monts/year 
(sub-adherence) and 15% of the patients have non-adherence to hormonal therapy.  

The percent of adherence during the treatment period (5 years), was find that the 
first 3 years was a period of 80% total adherence with a decreasing in the last years of 
treatment (50%).  

Predictors of non-adherence are: adverse events (flushes, arthralgia), extreme 
ages (particularly after 70 years ), psychological aspects . Women with increased co-
morbidity (concomitant medication with pills) have not correlated with non-adherence. 
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Patient - physician relationship and accessibility to treatment were not correlated with 
non-adherence too.  

For the groups receiving different drugs, the main predictors for non-adherence 
in patients receiving tamoxifen remain side effects(flushes) and psychological aspects; 
for patients receiving aromatase inhibitors, the main predictor for non-adherence is 
arthralgia.  

 

 
DISCUSSION 
In this study of non-adherence of hormonal treatment of early breast cancer in 

adjuvant settings, we found that 71% of the patients have total adherence. Thus, more 
than one fourth of patients in this cohort had poor adherence and may have been at risk 
for inadequate clinical response as a result. 

In an analysis of long-term follow-up, results caused particular concern: after 
four years of therapy, adherence rates among eligible women decreased from 85% to 
50%.  

Women with cancer are thought to be highly motivated by the gravity of their 
disease, with too much to lose by being nonadherent [11]. Yet, adherence is poor with 
other regimens well documented to reduce mortality or the risk of catastrophic 
outcomes (eg, statins after myocardial infarction, antihypertensive agents in patients 
with hypertension).[17-19] Adherence rates from studies of oncology patients range 
between 20% and 100%. 

The International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research 
(ISPOR) recently defined adherence as synonymous with compliance, that is, "the 
degree or extent of conformity to the recommendations about day-to-day treatment by 
the provider with respect to the timing, dosage, and frequency [20]. Adherence is a term 
that is often preferred to compliance because it is generally believed to have a less 
pejorative and less judgmental connotation. 

Adherence to oral medication is a complex and multifaceted issue. Non-
adherence can generate the variability of a drug’s therapeutic effect, with the clinician 
possibly incorrectly attributing a patient’s worsening condition to an absence of drug 
activity [21]. Non-adherence can be also associated with an increase in physician visits 
and higher hospitalization rates. Suboptimal adherence can compromise the patient-

216, 49%

142, 33%

48, 11%
29, 7%

Tamoxifen Letrozole Exemestane Anastrozole

Fig. 1 Hormonal treatment from the postmenopausal patients 
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provider relationship and may lead to a breakdown in communication and negatively 
affect the patient’s views about treatment .  

In this study, reliable predictors of nonadherence were few and included side 
effects of the drugs , extreme age and psychological aspects. These findings shows that 
is very important for the patient the relationship with her doctor. In the same time, the 
detailed explanations about the results of treatment, explanation of side effects and the 
psychotherapy remain essentials in the treatment programme.  

The number of subjects from this study made it possible to evaluate several 
possible predictors of non-adherence. In light of the efficacy of hormonal therapy in 
preventing recurrence and death in women with early-stage breast cancer, further efforts 
are necessary to detect and address suboptimal adherence, particularly in vulnerable 
populations such as the elderly and the poor. These results provide insight into potential 
nonadherence to oral antineoplastic agents in general. Future studies focusing on 
adherence to oral antineoplastic agents would likely reveal that adherence in typical care 
settings is dramatically worse than that seen in clinical trials. 

 
CONCLUSIONS 
More of one fourth of patients may be at risk for inadequate clinical response 

because of poor adherence. Because of the efficacy of hormonal  therapy in preventing 
recurrence and death in women with early-stage breast cancer, further efforts are 
necessary to identify and prevent suboptimal adherence. 
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RADIOTERAPIA ADJUVANTĂ ÎN CHIRURGIA FUNCŢIONALĂ 
A CANCERULUI LARINGIAN:  

STUDIU RETROSPECTIV PE 5 ANI 

Carmen Sîrbu, Alina Bacalbaşa 
Secţia Chirurgie Oncologică II, Institutul de Fono-Audiologie şi  
Chirurgie Funcţională ORL, „Prof. Dr. D. Hociotă” Bucureşti 

 
 
ADJUVANT RADIOTHERAPY IN FUNCTIONAL SURGERY OF LARYNX CANCER – 
RETROSPECTIVE STUDY ON 125 PATIENTS (Abstract): Aim: This scientific report is trying to 
achieve a detailed analyze about the indication criterions and the effects of postoperative radiotherapy in 
functional surgery of the larynx cancer, knowing that the major dilemma in the treatment of larynx cancer 
is the negotiation between storage the functional role of the organ and the achievement of a reasonable 
limit of oncology safety. Postoperative radiotherapy is increasing without doubt this safety coefficient, 
but from the point of view of acute and chronic toxicity, the price is highly elevated many times.  
Methods: From January 1, 2004 to December 31 2008, 125 cases of larynx cancer were surgically treated 
with partial or reconstructive laryngectomy. 40 patients underwent postoperative radiotherapy (32%) and 
85 patients did not (68%). We analyzed the radiotherapy toxicity using RTOG/EORTC scale for the 
patients who underwent irradiation postoperative therapy. We also analyzed oncological and functional 
results for all the patients. Results: Acute irradiation toxic effects were noted at 75.8% of the patients and 
late toxic effects were noted at 65.5%of the patients. Functional results were better in the cases who 
didn’t receive radiation therapy. Early-term oncological results were similar for both groups: local and 
regional control over 90% at 3 years, survival 90.3% at 3 years. Conclusions: In spite of its serious acute 
and late side-effects, postoperative radiotherapy is still necessary and always indicated after horizontal 
and reconstructive laryngectomy, but its indications may be limited after vertical surgery of larynx 
cancer, only in cases with lymph nodes metastases, especially if extracapsular invasion and also in cases 
of doubts about resection limits.   
 
 
KEYWORDS: PARTIAL AND RECONSTRUCTIVE LARYNGECTOMY, RADIOTHERAPY, 
ACUTE AND LATE SIDE EFFECTS, INDICATIONS, LARYNX CANCER. 

 
Corespondenţă: Dr. Carmen Sîrbu, IFACF ORL „Prof. Dr. D. Hociotă”, Secţia Chirurgie Oncologică II, 
Str. Mihail Cioranu nr.21, sector 5, Bucureşti; e-mail: dr.carmen_sirbu@yahoo.com*.  
 

INTRODUCERE 
Paleta largă de resurse terapeutice în cancerul laringian oferă chirurgului 

oncolog posibilitatea de a alege cea mai bună opţiune de tratament pentru pacientul său. 
Fiecare modalitate terapeutică prezintă însă avantaje şi dezavantaje, provocarea noastră 
fiind aceea de a găsi echilibrul perfect între rezultatele oncologice şi cele funcţionale, 
atunci când indicaţia clinică permite realizarea unei intervenţii parţiale sau 
reconstructive. 

Managementul optim al cancerului laringian ar trebui să ia în considerare atât 
controlul loco-regional şi supravieţuirea, cât şi consecinţele funcţionale ale diverselor 
metode terapeutice folosite. Laringectomiile parţiale pot fi alternative viabile faţă de 
chirurgia radicală, dacă selecţia pacienţilor se face cu mare acurateţe, respectând cu 
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stricteţe indicaţiile diverselor tipuri de intervenţii [1]. Chirurgia parţială şi 
reconstructivă laringiană permite prezervarea organului, atât anatomic, cât şi funcţional, 
motiv pentru care este mult mai uşor de acceptat de către pacient decât chirurgia 
radicală.  

Pentru a obţine rezultate favorabile în privinţa controlului local, este important 
ca în cursul acestor intervenţii să fie obţinute margini de rezecţie negative ale pieselor 
operatorii. În practica chirurgicală însă, există situaţii în care examenul histopatologic al 
pieselor operatorii evidenţiază unul sau mai mulţi factori de risc pentru recidiva 
tumorală, dintre care menţionăm: margini de rezecţie incerte sau pozitive, adenopatii 
multiple, metastatice sau efracţie ganglionară extracapsulară. Acestea sunt situaţiile care 
obligă la efectuarea radioterapiei postoperatorii. Scopul final al tratamentului este 
obţinerea controlului loco-regional, dar cu o toxicitate a radioterapiei cât mai redusă, 
astfel încât să nu fie compromis rezultatul chirurgiei conservatoare [2].  

Scopul acestui studiu este reprezentat de evaluarea indicaţiilor radioterapiei 
adjuvante în chirurgia parţială şi reconstructivă a cancerului laringian. Dintre obiectivele 
studiului menţionăm: 

1. analiza efectelor adverse acute şi tardive ale radioterapiei postoperatorii; 
2. stabilirea unui protocol de codificare a indicaţiilor radioterapiei adjuvante în 

diferite tipuri de laringectomii parţiale şi reconstructive practicate pentru cancer 
laringian, pe baza unor criterii bine definite din punct de vedere clinic, imagistic, 
histopatologic, chirurgical, etc.; 

3. evaluarea rezultatelor obţinute în urma aplicării acestor protocoale terapeutice 
privind cancerul laringian aflat în stadii ce permit intervenţii parţiale sau 
reconstructive, atât sub aspectul controlului loco-regional, cât şi sub aspectul 
rezultatelor funcţionale; 
 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul a fost efectuat pe un lot de 125 pacienţi internaţi în IFACF ORL „Prof. 

Dr. D. Hociotă” – Secţia a II-a, la care s-au practicat laringectomii parţiale şi 
reconstructive pentru neoplasm laringian, în perioada 2004-2008. Am folosit o metodă 
clinico-statistică, prin care am realizat analiza retrospectivă a intervenţiilor chirurgicale 
asupra lotului luat în studiu, pe o perioadă de 5 ani (2004-2008). Urmărirea rezultatelor 
oncologice la distanţă precum şi a celor funcţionale (respiraţie, deglutiţie, fonaţie) a fost 
efectuată la toţi pacienţii luaţi în studiu, limitele de timp ale urmăririi situându-se între 1 
şi 5 ani (media 3 ani).  

Pentru colectarea, analiza şi interpretarea datelor necesare evaluării rezultatelor 
studiului, am utilizat următorul algoritm: anamneza, examen clinic general, examen 
ORL, examene imagistice (radiografii standard, tomografia laringiană în plan frontal, 
examen CT cervical – nu de rutină, ecografie cervicală), endoscopie laringiană pre şi 
postoperatorie, biopsie şi examen histopatologic, în unele situaţii examen 
imunohistochimic şi dozări de markeri tumorali. 

Timpul chirurgical a fost individualizat în funcţie de particularitatea fiecărui caz: 
localizarea şi extensia tumorii, stadializare, caracteristicile histopatologice ale leziunii, 
afecţiunile generale asociate, vârsta şi nu în ultimul rând opţiunea pacientului. 

Factorii de eroare au fost reprezentaţi în principal de pierderea din evidenţă a 
unor pacienţi, prin neprezentarea la controalele postoperatorii stabilite. De asemenea, 
perioada de urmărire a pacienţilor oncologici până la „vindecare” fiind de minim 5 ani, 
studiul va trebui prelungit până în momentul în care ultimul pacient operat va depăşi 
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acest termen, permiţând analiza datelor şi concluziile finale. De aceea, considerăm 
rezultatele acestui studiu ca fiind preliminare.  

 
REZULTATE 
Dintre cei 125 de pacienţi incluşi în studiu, 117 (93.6%) au fost de sex masculin 

şi 8 (6.4%) de sex feminin – sex ratio 14.6/1. Acest raport statistic dintre sexe respectă 
proporţia obişnuită în ceea ce priveşte global toate tipurile de laringectomii (4-6% 
pacienţi de sex feminin). 

Media de vârstă a pacienţilor incluşi în studiu a fost de 57.8 ani, cu limite 
extreme de vârstă între 32 şi 78 ani. Menţionăm faptul că vârsta a reprezentat un criteriu 
important în stabilirea indicaţiei în laringectomiile supraglotice, deoarece peste o 
anumită limită de vârstă (60-65 ani) intervin dificultăţi de reabilitare postoperatorie a 
funcţiei sfincteriene laringiene, cu posibile complicaţii severe ale deglutiţiei 
(imposibilitatea alimentaţiei per os, pneumopatii de aspiraţie). În ceea ce priveşte 
chirurgia verticală, vârsta nu constituie o contraindicaţie a intervenţiei chirurgicale, 
conservarea unui aritenoid şi a sinusurilor piriforme fiind suficientă pentru o deglutiţie 
adecvată. 

Am identificat factori de risc profesionali la 14 dintre cei 125 pacienţi (11.2%): 
industria petrochimică, mediu cu pulberi metalice (polizare metale),  expunerea la 
prafuri textile, rumeguş de lemn, materiale de construcţii, îngrăşăminte chimice. 

Fumatul a fost principalul factor de risc identificat în lotul studiat. Dintre cei 125 
pacienţi, 97 (77.6%) au fost sau erau încă fumători în momentul diagnosticării 
neoplasmului laringian. Numărul ţigaretelor fumate zilnic variază între 5 şi 40. Am 
notat şi cazul a 14 pacienţi care au întrerupt fumatul cu peste zece ani înaintea 
diagnosticării bolii.  

Subliniem în mod particular diferitele forme de laringite cronice tratate şi 
ulterior dispensarizate în anii care au precedat debutul neoplaziei. Dintre aceste stări 
precanceroase notăm: laringite cronice hiperplazice albe (5 cazuri, respectiv 4%), 
papilom hiperkeratozic (2 cazuri, respectiv 1.6%), laringite hipertrofice roşii (2 cazuri, 
respectiv 1.6%), pseudomixomatoza (un caz, respectiv 0.8%). Se confirmă astfel, încă o 
dată, potenţialul de malignizare al laringitelor cronice [3].  

Am efectuat examen clinic general şi examen ORL complet la toţi pacienţii din 
lotul studiat. Prima metodă folosită pentru examinarea laringelui a fost laringoscopia 
indirectă, în cadrul căreia am urmărit atât aspectul leziunii laringiene (localizare, aspect, 
extensie, dimensiuni), cât şi mobilitatea laringiană, de o importanţă vitală în stabilirea 
indicaţiei operatorii pentru laringectomiile parţiale. Un alt aspect urmărit în cadrul 
examinării clinice a fost palparea regiunii cervicale. În cadrul lotului studiat am notat 
existenţa adenopatiilor laterocervicale palpabile în cazul a 7 pacienţi (respectiv 5.6%), 
toţi prezentând leziuni tumorale supraglotice evidenţiate prin laringoscopie indirectă. 
Existenţa adenopatiilor a fost confirmată ecografic. Investigaţiile imagistice au inclus: 
radiografia pulmonară, radiografia de profil a laringelui, tomografia laringiană în plan 
frontal – acestea fiind investigaţiile de rutină, efectuate la toţi pacienţii. În unele cazuri 
am efectuat în plus examen CT sau IRM cervical şi ecografie de părţi moi cervicale. 

Ca modalităţi de examen endoscopic am utilizat fibroscopia flexibilă nazo-
faringo-laringiană şi endoscopia cu tijă optică rigidă de 90 grade. Fibroscopia faringo-
laringiană s-a dovedit foarte utilă în studiul mobilităţii laringiene, pentru examinarea 
comisurii anterioare, stabilirea extensiei tumorale, mai ales la pacienţii cu reflexe 
faringiene exagerate. 
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Următoarea etapă necesară bilanţului preoperator a fost endoscopia sub 
anestezie generală. Obiectivele sale au fost reprezentate de precizarea extensiei locale a 
tumorii, practicarea biopsiei, precum şi examinarea în ansamblu a mucoasei căilor aero-
digestive superioare în scopul identificării unei alte posibile tumori sincrone 
(panendoscopia). Examenul endoscopic a fost realizat prin microlaringoscopie 
suspendată. 

Diagnosticul histopatologic al fragmentelor biopsiate a fost de carcinom 
epidermoid spinocelular cheratininizant „in situ”, microinvaziv sau invaziv, bine 
diferenţiat sau slab diferenţiat, la majoritatea cazurilor (123 cazuri, respectiv 98.4%). 
Am mai notat un caz (0.8%) de osteosarcom laringian şi un caz de leziune mixtă, 
respectiv carcinom epidermoid asociat cu tuberculoza laringiană (0.8%). Datele obţinute 
sunt în concordanţă cu datele din literatura de specialitate (peste 95% din tumorile 
maligne laringiene sunt reprezentate de carcinomul epidermoid) [1-5]. 

Pe baza datelor clinice, biologice, imagistice, endoscopice şi histopatologice am 
realizat bilanţul extensiei tumorale şi stadializarea clinică a leziunii, conform UICC, 
versiunea 2002 [6].  

Majoritatea pacienţilor din lotul de studiu au prezentat stadii tumorale 
incipiente: 71.2% din întregul lot (89 pacienţi) au fost încadraţi în stadiul T1 din 
clasificarea tumorii primare T, adică tumora a fost limitată la o sub-localizare a etajului 
laringian afectat, cu mobilitate laringiană normală. Dimpotrivă, doar 5.6% (7 pacienţi) 
au fost încadraţi în stadiul T3,  adică tumora limitată la laringe, cu fixitate glotică şi/sau 
invazia regiunii retrocricoidiene, a lojei preepiglotice, a spaţiului paraglotic şi/sau 
eroziune minimă (pericondrul intern) a cartilajului tiroid. 

În ceea ce priveşte clasificarea ganglionilor limfatici regionali N, am notat un 
procent de 94.4% din lot (118 pacienţi) fără adenopatii regionale (N0), un procent de 4% 
din lot (5 pacienţi) care au prezentat metastază într-un singur ganglion limfatic 
ipsilateral ≤3 cm în diametrul său cel mai mare (N1) şi 1.6% (2 pacienţi) cu metastază 
unică ipsilaterală >3 cm şi ≤6 cm în diametrul cel mai mare sau metastaze ganglionare 
ipsilaterale multiple toate ≤6 cm (N2). Nu am notat nici un caz de metastaze la distanţă 
în lotul de studiu.  

Pentru stadializarea TNM a leziunilor descrise au fost coroborate datele de mai 
sus, obţinându-se astfel stadiul clinic de boală. Remarcăm faptul că 67.2% din lotul de 
studiu (respectiv 84 pacienţi) au fost încadraţi în stadiul I de boală şi doar 11.2% (14 
pacienţi) în stadiul III.  

În stabilirea indicaţiei operatorii, am ţinut seama atât de bilanţul lezional descris 
în capitolele anterioare, cât şi de starea generală a pacientului, vârsta, complianţa, 
profesia şi dorinţele sale. Ţinând seama de toate aceste date, am practicat la pacienţii din 
lotul de studiu următoarele tipuri de laringectomii parţiale şi reconstructive (Tabel 1). 

Toate intervenţiile chirurgicale au fost precedate de traheotomie şi efectuate sub 
anestezie generală prin intubaţie traheală.  

Am efectuat, de asemenea, în toate cazurile evidare ganglionară funcţională 
jugulo-carotidiană şi spinală bilaterală a ariilor ganglionare II-IV (Agazzi), cu examen 
histopatologic al ganglionilor limfatici de la nivelul fiecărei staţii ganglionare. Am 
urmărit cu mare interes rezultatul anatomo-patologic al ganglionilor ablaţi, ca şi al 
marginilor de rezecţie tumorală, deoarece am introdus aceste aspecte între criteriile de 
indicaţie ale radioterapiei postoperatorii în chirurgia verticală a cancerului laringian. 
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Tabel 1 
Tipuri de laringectomii partiale practicate intre anii 2004-2008 

TIPUL INTERVENŢIEI 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
Cordectomie  1  1  2 (1.6%) 

Laringectomie parţială fronto-laterală 16 11 27 12 18 84 (67.2%) 
Hemilaringectomie  1 1 2 4 8 (6.4%) 

Glotectomie extracartilaginoasă 1 2 3 1  7 (5.6%) 
Hemiglotectomie posterioară 1  1  1 3 (2.4%) 

Laringectomie parţială orizontală supraglotică 2 3 5 2 4 16 (12.8%) 
Laringectomie orizonto-verticală Ettore-Bocca 1   1  2 (1.6%) 

Laringectomie frontală anterioară reconstructivă   1   1 (0.8%) 
Laringectomie supracricoidiană reconstructivă 2     2 (1.6%) 

TOTAL INTERVENTII 23 18 38 19 27 125 

 
Radioterapia postoperatorie 
Subliniem de la început faptul că radioterapia adjuvantă după chirurgia 

conservatoare laringiană prezintă dezavantajul inducerii unei toxicităţii tardive la 
nivelul laringelui restant, ce poate compromite rezultatul funcţional preconizat de 
intervenţia parţială [7].  

În lotul de studiu, radioterapia postoperatorie a fost propusă în funcţie de 
existenţa unor criterii histopatologice dependente de localizarea tumorală şi/sau de 
interesarea ganglionară. Astfel, indicaţia radioterapiei postoperatorii a fost luată în 
considerare în situaţiile cu risc înalt de recidivă loco-regională, precum: margini de 
rezecţie incerte, invazie în cartilajul tiroid, prezenţa de metastaze ganglionare, extensie 
ganglionară extracapsulară, invazie tumorală perineurală şi/sau vasculară. 

Dintre pacienţii incluşi în lotul de studiu, 40 au efectuat radioterapie 
postoperatorie, ceea ce reprezintă procentual 32%, iar în 85 cazuri, respectiv 68%, nu s-
a stabilit această indicaţie. 

În ceea ce priveşte indicaţia radioterapiei după diverse tipuri de laringectomii 
parţiale şi reconstructive, aceasta a fost reprezentată de: 

- 12 cazuri de laringectomie fronto-laterală - reprezentând 14.3% din totalul de 84 
pacienţi la care s-a practicat acest tip de intervenţie; 

- 4 cazuri de glotectomie extracartilaginoasă – reprezentând 57.1% din totalul de 7 
pacienţi la care s-a practicat acest tip de intervenţie; 

- 3 cazuri de hemilaringectomie – reprezentând 37.5% din totalul de 8 pacienţi la 
care s-a practicat acest tip de intervenţie; 

- 16 cazuri de laringectomie orizontală supraglotică - reprezentând 100% din 
totalul de 16 pacienţi la care s-a practicat acest tip de intervenţie; 

- 1 caz de laringectomie frontală anterioară – 100%; 
- 2 cazuri laringectomie orizonto-verticală – 100%; 
- 2 cazuri laringectomie supracricoidiană reconstructivă – 100%. 

Metoda de radioterapie folosită la pacienţii din lotul de studiu a fost radioterapia 
externă transcutanată cu raze gamma de cobalt 60 (radiaţii de mare energie), respectiv 
telecobaltoterapia [8]. În cazul pacienţilor din lotul de studiu, s-au folosit fracţionarea şi 
etalarea „clasice” [9] – cinci şedinţe săptămânale, de câte o fracţiune pe zi, 1.8-2 
Gy/fracţiune, pe o perioadă de 6-7 săptămâni, în funcţie de doza administrată. Astfel, 
durata medie de efectuare a radioterapiei în lotul de studiu a fost de 51 zile (37-65 zile). 
Începerea radioterapiei s-a realizat la majoritatea pacienţilor la 5 săptămîni postoperator, 
după cicatrizarea completă a plăgii operatorii, în scopul limitării riscului de continuare 
de evoluţie tumorală precoce.  
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Doza de radiaţii administrată la nivelul patului tumoral a fost între 50 şi 65 Gy, 
doza medie administrată la nivelul laringelui restant fiind de 57.5 Gy. La nivelul ariilor 
ganglionare cu histologie favorabilă, dozele de radiaţii administrate au fost între 45 şi 50 
Gy (doza medie fiind de 47.5 Gy), iar în cazul prezenţei de metastaze ganglionare sau 
extensie ganglionară extracapsulară dozele administrate pe ariile ganglionare au fost 
cuprinse între 60-70 Gy (doza medie fiind de 65 Gy). S-a practicat reducerea câmpurilor 
de iradiere pentru protejarea măduvei peste doza de 45 Gy, având în vedere faptul că 
iradierea sa excesivă poate declanşa mielite radice [10]. După atingerea acestei doze, 
pentru completarea iradierii câmpurilor cervicale posterioare s-a recurs la o altă tehnică 
de iradiere, făcând apel la electronii proveniţi din acceleratorii liniari, cu energie de 6-
10 MeV.  

În timpul perioadei în care pacienţii au efectuat radioterapie, aceştia au fost 
examinaţi săptămânal de către medicul oncolog şi, la nevoie, de specialistul ORL. În cea 
de a treia săptămână de radioterapie precum şi la sfârşitul tratamentului, specialistul 
ORL a efectuat examen endoscopic faringo-laringian.  

Evaluarea toxicităţii radioterapiei la pacienţii din lotul de studiu s-a efectuat 
utilizând scala RTOG/EORTC (Radiation Therapy Oncology Group / European 
Organization for Research and Treatment of Cancer) [11]. Analiza statistică a 
supravieţuirii a fost realizată prin metoda Kaplan-Meier. Am consemnat principalele 
date legate de efectele adverse acute ale radioterapiei la cei 29 pacienţi dispensarizaţi 
din lotul 1 de studiu (Tabel 2). 

 
Tabel 2 

Evaluarea toxicităţii acute a radioterapiei după scala RTOG/EORTC  
la pacienţii din lotul 1 de studiu 

Organ sau ţesut 
afectat 

Nr. pacienţi Grad 
corelaţie 

(cod) Grad 0 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 

Tegument 5 14 5 3 2 5 
Mucoase 8 11 5 4 1 5 

Glande salivare 15 10 4 0 0 5 
SNC 24 3 2 0 0 3-2 

Laringe 9 9 6 3 2 5-4 
Faringe şi Esofag 6 15 5 2 1 5 
WBC (X 1000) 15 8 5 1 0 5-4 
PLT (X 1000) 20 5 2 2 0 5-4 

Neutrofile 16 8 4 1 0 5-4 
Hb (g %) 11 10 6 2 0 5-4 

Hematocrit (%) 10 11 8 0 0 5-4 
Altele 23 5 1 0 0 4-3 

 
La majoritatea pacienţilor, respectiv 48.2%, am încadrat toxicitatea acută 

cutanată în gradul 1 de severitate, aceştia prezentând ca manifestări clinice eritemul 
tegumentar, descuamarea uscată şi hiperpigmentarea cutanată. Subliniem cazul a 2 
pacienţi (6.89%) care au prezentat fenomene toxice de grad 4, respectiv ulceraţii şi 
necroză tegumentară la nivel cervical anterior. 

În ceea ce priveşte toxicitatea mucoasă, 37.9% dintre pacienţi au prezentat 
leziuni de radiomucită de gradul 1, manifestate prin congestia mucoasei faringo-
laringiene; momentul apariţiei acestora a fost la doza de iradiere de 10-12 Gy, iar 
intensitatea maximă a simptomelor (odinofagie) a fost notată la 30-40 Gy. 17.2% dintre 
pacienţi au prezentat leziuni de radiomucită de grad 2, iar 13.8% au prezentat leziuni de 
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grad 3, obiectivate prin arii ale mucoasei cu eritem şi secreţie serosangvinolentă, 
acoperite de false membrane, aceste leziuni determinând odinofagie intensă. Am notat 
un singur caz (3.44%) de toxicitate post-radică de grad 4 la nivelul mucoaselor, cu 
ulceraţii hipofaringiene acoperite de false membrane, la un pacient la care se practicase 
hemilaringectomie.  

Toxicitatea radică la nivelul glandelor salivare consemnată în lotul 1 de pacienţi 
a fost mai redusă decât fenomenele cutaneo-mucoase: 34.4% dintre pacienţi au 
prezentat hiposialie uşoară (grad 1), iar 13.7% au prezentat hiposialie moderată şi 
disguezie (grad 2); 51.4% dintre pacienţi nu au acuzat prezenţa xerostomiei printre 
manifestările adverse ale iradierii şi nu am înregistrat nici un caz de toxicitate de gard 3 
sau 4 la nivelul glandelor salivare. 

Am consemnat manifestări neurologice apărute în timpul sau în primele 90 de 
zile de la terminarea radioterapiei în cazul a 5 pacienţi, respectiv la 17.2% din lotul de 
studiu. Acestea au fost reprezentate de: manifestări de iritaţie meningeală (cefalee 
intensă, greaţă, vărsături, redoare de ceafă, fotofobie), sindrom vestibular de cauză 
centrală, parestezii şi scăderea forţei musculare la nivelul membrelor superioare.  

La nivelul laringelui restant, a fost identificată prezenţa edemului aritenoidian 
postradic în cazul a 15 pacienţi, respectiv 31% de grad 1 şi 20.6% de grad 2. S-au 
asociat durerea locală intensă şi otalgia reflexă în 10.3% din cazuri (toxicitate grad 3). 
În 2 cazuri (6.8%) s-au instalat fenomene de insuficienţă respiratorie acută pe parcursul 
iradierii, care au necesitat redeschiderea orificiului de traheostomă. Decanularea s-a 
realizat la 6 luni, respectiv 8 luni de la terminarea iradierii, după remiterea edemului 
cronic post-radic. 

Un număr de 15 pacienţi (31% din cazuri) au prezentat disfagie uşoară, în 
special pentru alimente solide şi odinofagie, ceea ce reprezintă grad 1 de toxicitate. În 
17.2% din cazuri fenomenele toxice la nivel faringo-esofagian au fost mai intense, 
necesitând alimentaţie semilichidă (grad 2 de toxicitate). În cazul a 2 pacienţi (6.8% din 
cazuri) disfagia severă a determinat deshidratare şi scădere ponderală >10% din 
greutatea corporală (grad 3 de toxicitate), necesitând nutriţie parenterală şi montarea 
unei sonde alimentare, într-unul din cazuri. Subliniem cazul unui pacient (3.4% din 
totalul cazurilor) cu status post-laringectomie orizontală supraglotică ce a prezentat o 
fistulă faringo-stomală în cursul radioterapiei  (grad 4 de toxicitate), necesitând, de 
asemenea, montarea unei sonde nazo-gastrice de alimentaţie. Intensitatea maximă a 
fenomenelor descrise a fost situată între 40-46 Gy. 

Modificări hematologice au fost întâlnite cu diferite grade de severitate (grad 1-
3) pe toate liniile elementelor figurate ale sângelui la 17 dintre cei 29 de pacienţi 
(58.6%). Majoritatea cazurilor au prezentat modificări uşoare sau moderate al tabloului 
hematologic (toxicitate grad 1-2), cu leucopenie între 2000-4000 leucocite/mm3 în 
44.8% din cazuri, cu neutropenie între 1000-1900 neutrofile/mm3 în 41.3% din cazuri şi 
trombocitopenie între 50000-100000 trombocite/mm3 în 24.1% din cazuri. Anemia, cu 
valori ale Hb între 7.5-11 g/dl (toxicitate grad 1-2), a fost identificată la 55.17% dintre 
pacienţi şi Hct cu valori între 28-32% a fost consemnat la 65.5% din întregul lot de 
studiu. Toxicitate de grad 3 a fost consemnată în cazul a 3 pacienţi (10.3%), doi dintre 
aceştia (6.8%) prezentând pancitopenie, cu valori <2000 leucocite/mm3, <1000 
neutrofile/mm3, <50000 trombocite/mm3, Hb <7.5 g/dl şi Hct <28%. Nu am întâlnit nici 
un caz de toxicitate grad 4 (manifestat prin sepsis sau sângerări spontane), care să 
necesite transfuzii sangvine. În ceea ce priveşte gradul de corelaţie al modificărilor 
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hematologice cu iradierea, am codificat această asociere ca posibilă sau sigură (cod 4-5) 
la toate cazurile.  

Dificultatea precizării cu exactitate a gradului de corelaţie provine din faptul că 
încercăm să codificăm reacţiile adverse ale unui tratament aplicat pentru o boală 
consumptivă, deci pe organisme cu imunitate scăzută şi de multe ori cu numerose co-
morbidităţi asociate. Astfel, chiar dacă la „momentul 0” al începerii radioterapiei 
parametrii biologici erau în limite normale, este dificil de exclus o alterare a tabloului 
hematologic pe fondul unei hepatopatii cronice, a unui diabet zaharat, a unei pielonefrite 
subclinice,  a unei gastrite erozive. 

Alte manifestări de toxicitate acută a radioterapiei (în afara celor codificate după 
scala RTOG/EORTC) au fost: refluxul gastro-esofagian şi faringo-laringian prezent la 6 
pacienţi, respectiv la 20.6% din total. Menţionăm faptul că 4 dintre aceştia (13.7%) au 
prezentat în timpul iradierii o exacerbare a simptomatologiei declanşate şi întreţinute de 
hiperaciditatea gastrică, pe fondul unei boli de reflux preexistente, în pofida 
tratamentului anti-acid şi anti-secretor administrat riguros. În celelalte 2 cazuri nu au 
existat antecedente de reflux gastro-esofagian, iar debutul simptomatologiei gastro-
esofagiene a coincis cu începerea iradierii.  

În concluzie, efecte adverse acute ale iradierii au fost identificate, gradate şi 
codificate la 22 dintre cei 29 de pacienţi incluşi în acest lot, respectiv la 75.8% din total 
(Fig. 1).  

 
Efecte adverse tardive ale iradierii (Tabel 2, Fig.2) au fost identificate, gradate şi 

codificate la 19 dintre cei 29 de pacienţi incluşi în acest lot, respectiv la 65.5% din total. 
Un procent de 37.1% dintre pacienţi au prezentat efecte adverse tegumentare 

tardive de gradul 1, respectiv hiperpigmentare şi uşoară atrofie cutanată. 13.7% dintre 
pacienţi au prezentat toxicitate cutanată tardivă de grad 2, iar 10.3% de grad 3. Am 
consemnat un caz (3.4%) de necroză cutanată cervicală anterioară la un pacient cu 
laringectomie orizonto-verticală, iradiat, la 3 luni de la terminarea iradierii.  

Toxicitatea tardivă la nivelul ţesutului subcutanat a fost reprezentată de fibroza 
cervicală de grad 1 (induraţie moderată) în 24.1% din cazuri, grad 2 în 10.3% din 
cazuri, grad 3 (manifestată prin induraţie severă, contractură cervicală) în 3.4% din 
cazuri şi grad 4 (necroză cu pierdere de ţesut subcutanat, reducerea mobilităţii 
cervicale), de asemenea, în 3.4% din cazuri. 

Distributia toxicitatii acute a radioterapiei functie de severitate
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Fig. 1 – Gradarea severităţii efectelor adverse acute ale iradierii 
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Afectarea toxică tardivă la nivelul glandelor salivare a fost mai puţin severă 
comparativ cu toxicitatea acută. Astfel, 65.5% dintre pacienţi nu au prezentat 
simptomatologie toxică tardivă. Doar 27.5% au prezentat hiposialie uşoară, cu răspuns 
bun la stimularea cu pilocarpină (toxicitate de grad 1), iar 6.8% au acuzat hiposialie şi 
xerostomie moderată (toxicitate de grad 2), cu răspuns slab la stimularea salivară. 

La nivel medular, nu am întâlnit în urma radioterapiei complicaţii tardive severe 
de tipul mielitei radice. Am notat doar 2 cazuri (6.8%) de nevralgii cervico-brahiale 
severe, cu limitarea mişcărilor membrelor superioare (toxicitate grad 1), care s-au 
instalat la 3-4 luni de la terminarea iradierii şi nu postoperator, situaţie în care ar fi putut 
fi suspicionată o cauză chirurgicală. 

 
Tabel 2 

Evaluarea toxicităţii tardive a radioterapiei după scala RTOG/EORTC  
la pacienţii din lotul 1 de studiu 

Organ sau ţesut 
afectat 

Nr. pacienţi  Grad 
corelaţie 

(cod) Grad 0 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 
Tegument 10 11 4 3 1 5 

Ţesut subcutanat 17 7 3 1 1  
Mucoase 13 9 5 2 0 5 

Glande salivare 19 8 2 0 0 5 
Măduva spinării 27 2 0 0 0 3 

Laringe 14 8 4 2 1 5 
Faringe şi esofag 18 6 3 1 1 5 

Altele 26 2 1 0 0 4-3 
 

La nivelul laringelui restant, am consemnat prezenţa disfoniei persistente şi a 
edemului aritenoidian cronic postradic, corespunzătoare manifestărilor de toxicitate de 
grad 1, în cazul a 8 pacienţi (27.5%). 13.7% din cazuri au prezentat edem aritenoidian 
moderat şi disfonie severă (toxicitate grad 2). În două cazuri (6.8%) am notat afectarea 
postradică a cartilajelor laringiene, fenomenele de condrită (toxicitate grad 3) 
instalându-se la aproximativ 2 luni de la terminarea iradierii. Această complicaţie a 
survenit la pacienţi cu status post-laringectomie orizontală supraglotică şi a antrenat 
modificarea arhitecturii laringiene prin fenomene de cicatrizare fibroasă, determinînd 
prăbuşirea cricoidului şi a primelor inele traheale. Aceşti pacienţi nu au fost decanulaţi 
decât la 12, respectiv 16 luni postoperator, după stabilizarea fenomenelor de remodelare 
cicatriceală. Mai menţionăm un caz de laringectomie orizonto-verticală (3.4%) în care 
toxicitatea tardivă postradică (grad 4) s-a manifestat prin necroza cartilajului cricoid. 
Pacientul nu a putut fi decanulat datorită stenozei laringo-traheale postradice secundare 
necrozei cricoidiene. 

Toxicitatea tardivă faringo-esofagiană de grad 1 a fost consemnată la 20.6% 
dintre pacienţi. Aceştia au prezentat disfagie uşoară pentru alimente solide, fără durere 
la deglutiţie. În 10.3% dintre cazuri, am notat disfagie cvasi-completă pentru solide 
(toxicitate grad 2), iar în cazul unui pacient (3.4% din cazuri) alimentaţia semilichidă a 
fost însoţită de durere la deglutiţie (toxicitate grad 3). 

Am mai consemnat două cazuri de hipotiroidie declanşată la 6 luni, respectiv 18 
luni după terminarea radioterapiei (6.8%), dar faptul că nu am documentat valorile 
biologice ale hormonilor tiroidieni înainte de începerea tratamentului oncologic la aceşti 
pacienţi nu ne permit să realizăm o corelaţie sigură între radioterapie şi alterarea funcţiei 
tiroidiene [12]. 
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Doza medie de radiaţii la nivelul laringelui restant în grupul pacienţilor care au 
prezentat toxicitate tardivă a fost de 60.4 Gy (50.4-70.2), iar doza medie la nivelul 
regiunilor laterocervicale a fost 54 Gy (43.2-55.8 Gy).  

Pacienţii care au prezentat toxicitate tardivă severă (grad 2-3) la nivelul căilor 
aero-digestive superioare au prezentat disfagie, edem aritenoidian cronic, stenoză 
laringo-traheală şi disfonie severă. La aceşti pacienţi, doza medie de radiaţii la nivelul 
laringelui restant a fost 55.8 Gy (50.4-70.2 Gy). 

În grupul pacienţilor cu toxicitate tardivă la nivel cervical (fibroză), doza medie 
de radiaţii a fost 50.4 Gy (43.2-54 Gy).  

În cazul pacienţilor care nu au prezentat toxicitate tardivă, doza medie de radiaţii 
la nivelul laringelui restant şi regiunilor laterocervicale a fost de 57.6 Gy (45-64.8 Gy), 
respectiv 48.6 (39.6-54 Gy). 

 
 
Rezultate oncologice şi funcţionale la pacienţii care au efectuat radioterapie 

postoperatorie. 
Urmărirea rezultatelor oncologice la distanţă precum şi a celor funcţionale 

(respiraţie, deglutiţie, fonaţie) a fost efectuată la 32 dintre cei 40 pacienţi luaţi în studiu, 
limitele de timp ale urmăririi situându-se între 1 şi 5 ani (media 3 ani).  

Am exclus următoarele cazuri: 5 pacienţi care nu au putut fi dispensarizaţi;  3 
pacienţi care au decedat din alte cauze decât cele posibil legate de neoplasmul laringian 
la un interval de 2 luni -1 an postoperator (un caz IMA, un caz AVC hemoragic şi un 
caz adenocarcinom pulmonar). 

Analizând datele de mai sus, pentru lotul 1 de studiu am obţinut următoarele 
rezultate: 

- 90.6% dintre pacienţi (29 de cazuri) au prezentat evoluţie bună, fără semne de 
recidivă loco-regională sau evoluţie la distanţă; 

- 6.8% dintre pacienţi (2 cazuri) au prezentat recidivă sau continuare de evoluţie 
locală; 

- 3.4% dintre pacienţi (1 caz) au prezentat recidivă ganglionară; 
- 9.37% dintre pacienţi (3 cazuri) au decedat ca urmare directă a afecţiunii 

neoplazice. 

Toxicitatea tardiva a radioterapiei
functie de severitatea simptomelor
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Fig. 2 Gradarea efectelor adverse tardive ale iradierii 
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În concluzie, în lotul pacienţilor care au efectuat radioterapie postoperatorie, 
controlul local la 3 ani a fost 93.75%, controlul regional la 3 ani a fost 96.87%, iar 
supravieţuirea la 3 ani a fost de 90.62%. 

Rezultatele funcţionale au urmărit: reluarea respiraţiei pe filiera anatomică 
laringo-traheală, calitatea vocii şi deglutiţia. 

Decanularea s-a realizat la 4-6 luni de la terminarea tratamentului radioterapic, 
respectiv după remiterea edemului postradic endolaringian, la 28 dintre cei 32 pacienţi 
dispensarizaţi (87.5%). Cauza eşecului decanulării la restul de 12.5% a fost reprezentată 
de stenozele laringo-traheale postradice. Menţionăm faptul că prelungirea momentului 
decanulării duce la repercusiuni psihologice importante asupra pacientului operat, 
producând în acelaşi timp leziuni secundare stomale, peristomale, endotraheale, ce vor 
perturba recuperarea foniatrică şi integrarea socială. 

Analiza calităţii vocii a evidenţiat faptul că pacientul laringectomizat parţial 
prezintă un nou comportament vocal, realizând o voce de substituţie cu diferite grade de 
performanţă vocală. Dacă la pacienţii care nu au efectuat radioterapie postoperatorie, 
mecanismele fonatorii compensatorii se dezvoltă în timp, prin modelarea biomecanicii 
neoglotei, de la atonia existentă în perioada imediat postoperatorie, până la realizarea 
edemului submucos vibratil (neovibratorul), la cei care au efectuat radioterapie aceste 
mecanisme s-au dezvoltat cu dificultate, în perioade mai îndelungate de timp. Astfel, 
toţi pacienţii din acest lot au prezentat disfonie de diferite grade. Evaluarea vocii cu 
ajutorul scoringului GRBASI a evidenţiat: scor 0 (voce normală) la nici unul dintre 
pacienţi, scor 1 (voce bună) la 7% dintre pacienţi, scor 2 (voce satisfăcătoare) la 54% 
dintre pacienţi şi scor 3 (voce nesatisfăcătoare) la 39% dintre pacienţi. 

Deglutiţia a fost afectată la 43.3% dintre pacienţi, în special în perioada iradierii 
şi în primele 6 luni de la terminarea tratamentului oncologic. Disfagia severă postradică 
a necesitat gastrostomă de alimentaţie în cazul unui pacient cu status post-laringectomie 
orizontală supraglotică iradiat, datorită unei stenoze esofagiene strânse postradice. 

Rezultate oncologice şi funcţionale la pacienţii care nu au efectuat iradiere 
postoperatorie 

Analiza rezultatelor obţinute de la cei 85 pacienţi incluşi în lotul care nu a 
efectuat radioterapie postoperatorie a condus la următoarele date: 

- un număr de 14 pacienţi nu au putut fi dispensarizaţi, motiv pentru care au fost 
excluşi din studiu; 

- un număr de 4 pacienţi (5.63%) au decedat din alte cauze decât cele posibil 
legate de neoplasmul laringian, acestea fiind: un caz IMA, un caz hemoragie 
digestivă superioară prin varice esofagiene rupte, un caz ocluzie intestinală, un 
caz AVC ischemic. 

- un număr de 3 pacienţi (4.22%) au dezvoltat o a doua afecţiune neoplazică pe 
parcursul dispensarizării: un caz adenocarcinom de colon, un caz melanom 
cervical, un caz sarcom de sinovială a genunchiului. 

- un număr de 56 (78.87%) pacienţi au prezentat evoluţie bună, fără semne de 
recidivă loco-regională sau evoluţie la distanţă. 

- un număr de 6 pacienţi au prezentat continuare de evoluţie locală sau regională 
(8.45%): 
Rezulta astfel ca au fost consemnate doar 3 decese datorate neoplaziei laringiene 

din totalul celor 71 de pacienţi dispensarizaţi din lotul 2 de studiu (4.22%). 
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În concluzie, în lotul pacienţilor care nu au efectuat radioterapie postoperatorie 
supravieţuirea medie la 3 ani a fost 95.77%, controlul local la 3 ani a fost 94.36%, 
controlul regional la 3 ani a fost 97.18%. 

Rezultatele funcţionale la pacienţii care nu au efectuat radioterapie au fost mai 
bune decât la cei din lotul 1 de studiu. 

Astfel, decanularea a fost realizată la toţi pacienţii din lot şi nu am notat nici un 
caz de stenoză laringo-traheală. 

Analiza calităţii vocii a evidenţiat faptul că pacienţii din acest lot au prezentat 
grade mai uşoare de disfonie comparativ cu cei care au efectuat radioterapie. Evaluarea 
vocii cu ajutorul scoringului GRBASI a evidenţiat: scor 0 (voce normală) la nici unul 
dintre pacienţi, scor 1 (voce bună) la 46% dintre pacienţi, scor 2 (voce satisfăcătoare) la 
39% dintre pacienţi şi scor 3 (voce nesatisfăcătoare) la 15% dintre pacienţi. 

Deglutiţia a fost reluată postoperator în limite normale, variabil, în funcţie de 
tipul de laringectomie. Nu am notat cazuri de stenoze hipofaringiene sau esofagiene. 

 
DISCUŢII 
Obiectivul prioritar şi dilema majoră în tratamentul cancerului de laringe sunt 

reprezentate de negocierea dintre păstrarea rolului funcţional al organului şi realizarea 
unei limite rezonabile de siguranţă oncologică. Dacă tumora se supune indicaţiilor de 
realizare a unei intervenţii parţiale sau reconstructive, atunci este cu atât mai importantă 
conduita postoperatorie, în sensul efectuării unui bilanţ terapeutic care să ia în calcul 
atât siguranţa oncologică, cât şi aspectul funcţional. Iradierea postoperatorie ridică, fără 
îndoială, coeficientul de siguranţă oncologică, dar preţul plătit, sub aspectul toxicităţii 
acute şi cronice a iradierii, este, de multe ori, extrem de ridicat [4,13]. 

Factorii de risc pentru eşecul local al actului chirurgical sunt bine precizaţi: 
invazia limitei de rezecţie şi metastazele ganglionare, în special cele în care capsula 
ganglionară este ruptă [5,14]. Faptul că iradierea postoperatorie poate reduce acest risc 
este, actualmente, bine stabilit, chiar dacă există puţine studii randomizate care să 
evalueze în mod real valoarea iradierii complementare postoperatorii. Dezvoltarea 
tehnicilor de chirurgie parţială, tratamentul chirurgical sistematic al ariilor ganglionare 
şi utilizarea chimioterapiei au dus, în opinia unui mare număr de autori, la limitarea 
indicaţiei radioterapiei postoperatorii numai la cazurile în care se constată adenopatii 
metastatice şi/sau rupturi ale capsulei ganglionare [15,16].  

În laringectomiile parţiale şi reconstructive, indicaţia radioterapiei postoperatorii 
trebuie să ţină seama de compromisul între siguranţa oncologică şi aspectul funcţional al 
intervenţiei [17]. Marea problemă cu care se confruntă atât chirurgul oncolog cât şi 
radioterapeutul o constituie efectele adverse ale radioterapiei (ca urmare a acţiunii 
radiaţiilor asupra ţesuturilor normale cervicale) ce pot compromite aspectul funcţional al 
intervenţiei. De aceea decizia trebuie individualizată în funcţie de multiplele variabile 
ale fiecărui caz în parte. 

Pentru chirurgia funcţională laringiană redutabile sunt mai ales efectele adverse 
cronice ale radioterapiei, ce corespund complicaţiilor şi sechelelor.  Acestea apar după o 
perioadă variabilă de la terminarea tratamentului (începând de la două luni) şi sunt 
evolutive. Uneori au apariţie tardivă, la ani după iradiere. Analiza datelor din literatura 
ultimilor ani arată că în chirurgia laringiană parţială şi reconstructivă, în dilema opţiunii 
între funcţional şi siguranţa oncologică, tendinţa este de a pune pe primul plan 
funcţionalul. Astfel, majoritatea autorilor par a fi ajuns la un consens: în caz de 
chirurgie conservatoare iradierea neo-laringelui restant trebuie evitată [1,6].  
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Radioterapia nu trebuie utilizată pentru a masca o eroare de indicaţie sau o 
eroare de tehnică chirurgicală.  

Chimioterapia nu îşi regăseşte indicaţii în tratamentul cancerului laringian în 
stadii incipiente, care pot beneficia de tehnici chirurgicale parţiale sau reconstructive 
[18-23]. Indicaţiile sale, alăturate sau nu radioterapiei, pot fi regăsite în stadiile avansate 
ale cancerului laringian, în cazul recidivelor loco-regionale sau în scop paleativ, pentru 
reducţia tumorală [22,24]. 

 
CONCLUZII 
Multiplele efecte adverse ale radioterapiei au fost în general percepute ca 

„acceptabile” de către comunitatea oncologică. Dar cum putem fi siguri că beneficiile 
acestor programe agresive sunt mai mari decât dezavantajele? Adevărul este că nu avem 
suficiente informaţii asupra toxicităţii acute şi, mai ales, asupra efectelor adverse 
tardive, astfel încât să putem efectua acest raţionament, fiind astfel dificil de a compara 
în mod corect posibilităţile terapeutice şi de a descrie riscurile. Se mai ridică şi 
următoarea întrebare: dacă majoritatea supravieţuitorilor suferă efecte adverse toxice 
postradice severe sau chiar ameninţătoare de viaţă, putem considera acceptabil acest 
risc? 

Pe baza rezultatelor studiului nostru şi a studiilor citate din literatura de 
specialitate, a experienţei şi observaţiilor noastre anterioare, considerăm că radioterapia 
îmbunătăţeşte controlul loco-regional în cazuri selecţionate: în chirurgia parţială 
orizontală şi reconstructivă este necesară efectuarea fără excepţie a radioterapiei 
postoperatorii pe lojile ganglionare laterocervicale (după limfadenectomia selectivă a 
staţiilor II-IV), indiferent de rezultatul histopatologic al ganglionilor limfatici, iar în 
chirurgia parţială verticală efectuarea radioterapiei adjuvante pe ariile ganglionare 
laterocervicale numai în cazul în care examenul anatomopatologic al ganglionilor 
jugulo-carotidieni şi spinali extirpaţi identifică metastaze ganglionare şi mai ales în 
cazul invaziei extracapsulare ganglionare. În aceste situaţii, efectele secundare ale 
radioterapiei reprezintă „un rău necesar”. 
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RETROSPECTIVE STUDY OF MORPHOLOGICAL AND EVOLUTIVE PARTICULARITIES 
OF ATHEROSCLEROTIC LESIONS (Abstract): Atherosclerosis is not a simple vascular senescence 
process, but also is a progressive and high risk disease. From morphologic point of vue it can be found a 
large variety of atherosclerotic lesions depending on their evolution and localization. The aim of this 
study was to investigate and to correlate clinical and evolutive aspects of the atherosclerotic process, 
regarding 213 patients of Cardiovascular Department of Cardiovascular Disease Institute ``Prof. Dr. 
George IM Georgescu``, Iaşi, which have been investigated for a period during 2005-2009. The arterial 
fragments from both muscular and elastic types of arteries were prelevated by endarterectomy and were 
specifically prepared for histopathological exam. The microscopic exam revealed the high frequency of 
advanced atherosclerotic lesions, especially type V and type VI in a positive correlation with age, sex, 
clinical diagnostic and other associated risk factors.  
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INTRODUCERE 
Ateroscleroza reprezintă o afecţiune cu substrat metabolic, cu un potenţial 

evolutiv deosebit, generată de un complex de factori reuniţi în jurul metabolismului 
lipidic şi acţionând în principal asupra arterelor mari şi mijlocii.  

Cel mai frecvent, boala aterosclerotică se manifestă ca şi cardiopatie ischemică, 
cu diferitele sale forme anatomo-clinice, sindroame de ischemie periferică şi viscerală, 
boli cerebrovasculare care determină infarctele cerebrale şi atacurile cerebrale 
tranzitorii, dilataţii anevrismale, etc. [1,2]. 

Prevalenţa şi severitatea acestei afecţiuni în cadrul indivizilor sau grupurilor de 
indivizi diferă, iar studii prospective asupra unor grupuri populaţionale bine definite au 
evidenţiat că vârsta la care este probabil să provoace injurie tisulară şi să determine 
afectarea organelor sunt legate de o serie de factori, unii constituţionali, iar alţii 
dobândiţi şi potenţial controlabili [3-5]. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul de faţă a urmărit analizarea şi corelarea aspectelor clinico-evolutive ale 

procesului aterosclerotic cu factorii de risc cel mai frecvent asociaţi afectărilor severe 
ale pereţilor arteriali, în paralel cu identificarea prevalenţei leziunilor aterosclerotice 
semnificative. 

A fost investigat un număr de 213 pacienţi cu vârste cuprinse între 33 şi 78 de ani, 
internaţi în Departamentul de Chirurgie Cardio-vasculară al Institutului de Boli 
Cardiovasculare ``Prof. Dr. George IM Georgescu`` Iaşi, în perioada 2005-2009, 
realizând un studiu retrospectiv care a inclus date selectate din foile de observaţie ale 
pacienţilor şi buletinele de anatomie patologică.  

Deşi prezentau o paletă variată de afecţiuni cardio-vasculare, pe baza severităţii 
simptomatologiei prezentate la momentul internării şi a gradului de stenoză a lumenului 
vascular datorat prezenţei leziunilor, s-au efectuat endarterectomii la nivelul vaselor 
afectate cu îndepărtarea consecutivă a plăcilor stenozante.  

Prelevatele tisulare obţinute în urma acestei proceduri au fost prelucrate specific 
prin tehnica includerii la parafină, apoi secţionate şi colorate prin tehnici uzuale în 
vederea examinării histopatologice şi implicit studierea distribuţiei, întinderii şi 
complicaţiilor leziunilor.  

După finalizarea explorării microscopice, datele rezultate au fost centralizate în 
baze de date EXCEL şi SPSS şi prelucrate cu funcţii statistice adecvate. În prezentarea 
datelor s-au folosit intervale de încredere la pragul de semnificaţie 95%, iar pentru 
testarea diferenţelor s-au utilizat testele χ2 şi t-Student. 

 
REZULTATE  
În studiul nostru examinarea histopatologică a fragmentelor prelevate a evidenţiat 

prezenţa a diferite tipuri de plăci aterosclerotice, care au determinat grade diferite de 
stenoză a lumenului vasului afectat. Leziunile tip V şi VI au avut cea mai mare pondere 
(Fig.1). 

 

 
Distribuţia pe sexe  
Analizând distribuţia pe sexe au predominat cazurile de sex masculin (90,1%) şi 

într-o măsură mult mai mică cele de sex feminin(9,9%). 
Distribuţia pe grupe de vârstă a evidenţiat următoarele aspecte: vârsta medie a 

pacienţilor din lotul de studiu a fost de 58,90 ± 9,40 ani, variind de la 33 la 78 ani.  

Fig.1 Aspecte histopatologice, leziuni aterosclerotice tip V şi VI, col. HE x 4 
A. Placă fibroateromatoasă excentrică; 

B. Placă fibroateromatoasă clasică cu miez central şi capişon colagenic gros. 

A B 
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Pe sexe, vârsta medie a cazurilor de sex masculin a fost de 58,39 ani, cu variaţii de 
la 33 la 75 ani, iar la sexul feminin vârsta medie a fost de 63,57 cu variaţii între 37 şi 78 
ani (Fig. 2).  

 

 
Aplicând testul ANOVA asupra seriilor de valori ale vârstelor, se observă varianţe 

mari atât la sexul feminin 20,8% cât şi la sexul masculin 15,2%, cele mai omogene 
valori înregistrându-se la sexul masculin. Din punct de vedere statistic vârsta medie nu 
diferă semnificativ la cele două sexe (p>0,05) (Tabel 1). 

 
Tabel 1 

Structura lotului de pacienţi investigaţi pe sexe şi grupe de vârstă 
Vârsta (ani) Sexul Total 

Feminin Masculin 

n % n % n % 

30-39 3 1,4 6 2,8 9 4,2 

40-49 - - 21 9,9 21 9,9 

50-59 - - 87 40,8 87 40,8 

60-69 9 4,2 51 23,9 60 28,1 

70-79 9 4,2 27 12,7 36 16,9 

Total 21 9,9 192 90,1 213 100 

x  ±σ 63,57±13,23 58,39±8,87 

 Test t-Student = 1,01 
GL = 211 p>0,05 

 
Se observă o frecvenţă crescută a cazurilor la grupa de vârstă 50-59 ani (40,8%), 

urmată de grupele de vârstă 60-99 ani (28,1%) şi 70-79 ani (16,9%), ceea ce confirmă 
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Fig.2 Valorile medii ale vârstei pacienţilor 
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datele din literatura de specialitate conform cărora leziunile aterosclerotice afectează cel 
mai frecvent vârstele înaintate. 

Pe grupe de vârstă şi sex, modulul (frecvenţa cea mai mare) se întâlneşte la grupa 
de vârsta 50-59 ani la sexul masculin (40,8%), iar la sexul feminin distribuţia este 
bimodală, atât la grupa 60-69 ani, cât şi 70-79 ani (4,2%) (Fig. 3). 

 

 
 
Diagnostic clinic 
Cei mai mulţi pacienţi au fost internaţi cu stenoză (23,9%), angină pectorală 

(21,1%), AOMI (15,5%) şi ischemie (14,1%) (Fig. 4). 
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Fig. 3 Distribuţia pe grupe de vârstă şi sex a pacienţilor din lotul de studiu 

5 .6

2 1 .1

1 5 .5

8 .5

1 .4
2 .8

4 .2

1 4 .1

1 .4 1 .4

2 3 .9

1 .4
0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

%

d i a g n o s ti c  c l i n i c

a n e v r i s m a n g i n ă  p e c t o r a lă
A O M I a r t e r i o p a t i e
A V C c a r d io p a t i e  i s c h e m ic ă
d i s e c ţ i e i s c h e m ie
o c l u z i e s d r . a r c  a o r t i c
s t e n o z ă t r o m b o z ă
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Frecvenţa comorbidităţilor 
Factorii de risc analizaţi la lotul nostru de studiu (Fig. 5):  

- fumatul – 66,2% din total lot, mai frecvent la sexul masculin (62,0%); 
- HTA – 63,4% din total lot, mai frecvent la grupa de vârstă de peste 60 ani 

(36,6%); 
- obezitate – 43,7% din total lot, mai frecvent la grupa de vârstă sub 60 ani 

(28,2%); 
- diabet zaharat – 12,7% din total lot, mai frecvent la sexul masculin (12,7%). 

 
 

 
Din punct de vedere statistic se demonstrează că asocierea a doi factori de risc 

creşte riscul relativ al bolii (Tabel 2): 
- HTA asociată cu: 
 diabetul zaharat - prezintă un risc relativ de 5 ori mai mare; 
 obezitatea - prezintă un risc relativ de 1,45 ori mai mare; 

- diabetul zaharat asociat cu: 
 obezitatea - prezintă un risc relativ de 3,44 ori mai mare; 
 fumatul - prezintă un risc relativ de 5,22 ori mai mare; 
 obezitatea asociată cu fumatul - prezintă un risc relativ de 1,52 ori mai mare. 

 
Tabel 2 

Semnificaţii statistice ale cumulului de factori de risc 
Parametri HTA DZ Obezitate Fumat 

HTA 1 
RR=5,0 

IC95%:2,65÷9,44 
RR=1,45 

IC95%:1,06÷1,99 
- 

DZ 2=36,31; 
p<0,001 

1 
RR=3,44 

IC95%:1,77÷6,90 
RR=5,22 

IC95%:2,77÷9,83 

Obezitate 2=4,78; 
p=0,029 

2=15,35; 
p=0,00009 

1 
RR=1,52 

IC95%:1,11÷2,07 

Fumat 2=0,26; 
p=0,612 

2=40,37; 
p<0,001 

2=6,40; 
p=0,011 

1 

 

63.4

12.7

43.7

66.2

0

10

20

30

40

50

60

70

%

HTA DZ Obezitate Fumat

Fig. 5 Frecvenţa comorbidităţilor şi obiceiuri toxice în istoricul pacienţilor 
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De remarcat diferenţe puternic semnificative la asocierea a 3 sau mai mulţi factori 
de risc: 

- HTA+DZ+obezitate: 2=38,68; GL=2; p<0,001; 
- HTA+DZ+fumat: 2=51,67; GL=2; p<0,001; 
- HTA+DZ+obezitate+fumat: 2=52,09; GL=3; p<0,001. 

Provenienţa pieselor operatorii 
Recoltarea pieselor operatorii s-a practicat atât pe arterele elastice, cât şi pe 

arterele musculare (Fig. 6): 
- artere elastice (50,7%): aortă – 11,3%, carotidă – 35,2%, subclaviculară – 1,4%, 

iliacă – 2,8%; 
- artere musculare (49,3%): radială – 2,8%, femurală – 31%, coronară – 9,9%, 

mamară – 1,4%, poplitee – 4,2%. 
 
 

Dintre arterele elastice, ele mai frecvente piese operatorii recoltate au fost 
carotidele (35,2%), iar dintre arterele musculare, artera femurală (31%).  

Diagnostic anatomo-patologic 
În studiul nostru examenul histopatologic a evidenţiat prezenţa tuturor celor 6 

tipuri de leziuni, dar au predominat tipurile V şi VI (78,5%) (Fig.7).  
Pacienţii cu ATS stadiu V şi VI nu au prezentat diferenţe semnificative în funcţie 

de sex (p=0,701), însă la grupa de vârstă sub 60 ani (p=0,037) prezintă un risc relativ 
uşor mai mare decât la grupa de peste 60 ani (RR=1,18; IC95%: 1,021,36) (Tabel 3). 

 
Diagnosticul anatomo-patologic de ATS stadiul V şi VI stabilit în urma recoltării 

pieselor operatorii în corelaţie cu diagnosticul clinic evidenţiază următoarele aspecte: 
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Fig. 6 Distribuţia cazurilor în funcţie de provenienţa piesei operatorii 
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- în proporţie de 100% din cazurile cu diagnostic clinic de AVC, ocluzie, sdr. arc 
aortic şi tromboză au fost diagnosticate anatomo-patologic cu ATS stadiul V sau 
VI; 

- peste 80% dintre cazurile cu diagnostic clinic de angină pectorală, ischemie, 
AOMI, stenoză şi arteriopatie au fost diagnosticate cu ATS stadiu V sau VI. 

 
 

 
Tabel 3 

Structura lotului pe sexe şi grupe de vârstă în funcţie de stadiul ATS 

Caracteristică epidemiologică 

ATS V-VI 

Semnificaţie statistică Da Nu 

n % n % 

Sex 

Masculin 152 71,4 40 18,8 2=0,15; GL=1; 
p=0,701 Feminin 15 7,0 6 2,8 

Grupa de vârstă 

< 60 ani 85 39,9 32 15,0 
2=4,35; GL=1; 

p=0,037 ≥ 60 ani 82 
38,
5 

1
4 

6,6 

 
DISCUŢII 
American Heart Association clasifică leziunile histologice din punct de vedere 

histopatologic în 6 tipuri, începând de la celule spumoase izolate, trecând prin stadiile 
de striuri lipidice, ateroame şi fibroateroame până la leziuni mai complexe [1]. Leziunile 
tip I şi II pot debuta din prima decadă de viaţă, deşi se pot găsi şi la adulţi; preateromul 
sau tipul III de leziune poate să apară în adolescenţă şi prin structura sa este intermediar 
între stria lipidică şi aterom, iar tipurile IV,V şi VI sunt considerate leziuni avansate. În 
tipurile V şi VI apar stenoze vasculare sau tromboze şi /sau hemoragii, rezultat al 
complicării leziunilor şi pot fi silenţioase sau manifeste clinic. Progresia leziunilor de la 
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Fig. 9 Distribuţia cazurilor în funcţie de diagnosticul anatomo-patologic 
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I la VI se relizează pe parcursul mai multor decade de viaţă, având mecanisme de 
creştere diferite [1,6]. 

Leziunile aterosclerotice au o distribuţie neuniformă, apar la diferite vârste şi în 
grade variate; ele se dezvoltă în principal în arterele elastice(artera aortă,arterele 
carotide, arterele iliace) şi în arterele musculare mari şi medii (arterele coronare, arterele 
poplitee). Numeroase studii au demonstrat că iniţierea, timpul în care se dezvoltă şi 
expresia fenotipică a plăcilor aterosclerotice sunt corelate cu tipul de arteră afectat [7,8]. 
În studiul nostru 50,7% dintre artere au fost de tip elastic şi 49,3% de tip muscular. 

Simptomele aterosclerozei sunt extrem de variate. Pacienţii cu ateroscleroză 
uşoară pot prezenza simptome clinice importante după cum mulţi pacienţi cu boală 
avansată din punct de vedere histologic nu prezintă simptome sau afectare funcţională a 
vasului respectiv [9,10,11].  

Vârsta are o influenţă majoră deoarece numărul şi severitatea leziunilor creşte 
odată cu aceasta, motiv pentru care prevenţia progresiei aterosclerozei este foarte 
importantă chiar şi în decadele 7 şi 8 de viaţă [12,13]. 

Bărbaţii sunt mult mai predispuşi decât femeile la ateroscleroză şi consecinţele 
sale până în jurul vârstei de 60 de ani după care raportul se egalizează, incidenţa 
crescând la femei probabil datorită dispariţiei protecţiei hormonale consecutiv 
menopauzei [1,12]. 

Studii recente au demonstrat că fumatul este cel mai important factor de risc 
modificabil atât la femei, cât şi la bărbaţii sub vârsta de 40 de ani  cu sindrom 
coronarian acut, fiind prezent în proporţii relativ egale la cei cu coronare normale şi la 
cei cu leziuni coronare uni- sau multivasculare [14,15]. 

Diabetul zaharat induce hipercolesterolemie şi în consecinţă o creştere marcată a 
predispoziţiei pentru ateroscleroză. Incidenţa infarctului miocardic este de 2 ori mai 
mare la diabetici cunoscuţi, comparativ cu persoanele fără diabet. Există de asemenea 
un risc crescut pentru accidente vasculare cerebrale şi, mai mult, creşte de aproximativ 
100 de ori riscul apariţiei gangrenei extremităţilor inferioare indusă de ateroscleroză, 
fiind cel mai adesea descoperită la diabeticii care fumează [1,16,17]. 

Bărbaţii între 45 şi 65 de ani, a căror tensiune arterială depăşeşte 169/55 mmHg 
au un risc pentru boala ischemică cardiacă de 5 ori mai mare decât cei cu tensiunea 
arterială de 140/90 mmHg sau mai puţin, ambele valori - şi ale presiunii sistolice şi ale 
presiunii diastolice fiind importante în creşterea riscului [1,18,19]. 

Activitatea fizică regulată induce creşterea HDL-colesterolului, încetinind 
aterogeneza şi prevenind astfel cardiopatia ischemică. În studiul Framingham, incidenţa 
bolii cardiovasculare a fost de 2 ori mai mare la bărbaţii sub 50 de ani obezi şi de 2,5 ori 
la femeile obeze de aceeaşi vârstă [20]. 

Factorii de risc multipli îşi cumulează efectele; prezenţa a 2 factori de risc creşte 
riscul de aproximativ 4 ori; dacă sunt prezenţi 3 factori de risc, rata infarctului 
miocardic creşte de 7 ori. De asemenea nivelul de expunere la factorii de risc determină 
variaţii considerabile în evoluţia procesului aterosclerotic şi de aceea determinarea 
precoce a acestuia prin diferite metode ar putea fi extrem de utilă în evaluarea riscului 
cardiovascular [21]. 

 
 
CONCLUZII  
Diagnosticul histopatologic al pieselor operatorii recoltate în corelaţie cu 

diagnosticul clinic evidenţiază o predominanţă a leziunilor severe clasa V şi VI. Deşi 
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distribuţia pe sexe a arătat că au predominat cazurile de sex masculin (90,1%) şi într-o 
măsură mult mai mică cele de sex feminin(9,9%), nu există totuşi diferenţe 
semnificative între cele două sexe în ceea ce priveşte frecvenţa leziunilor avansate. 

Din punct de vedere statistic s-a realizat o ierarhie a factorilor de risc în care 
ordinea a fost fumat, HTA, obezitate, diabet zaharat. De asemenea statistic se 
demonstrează că asocierea a cel puţin doi factori de risc creşte riscul relativ al bolii 
aterosclerotice. 

Complexitatea bolii aterosclerotice, cu aspecte încă incomplet elucidate, cu un 
impact major negativ asupra stării de sănătate a populaţiei, face ca acest subiect să fie 
mereu în atenţia cercetătorilor şi clinicienilor.  
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THE POSTERIOR TYMPANOTOMY IN THE FUNCTIONAL SURGERY OF THE MIDDLE 
EAR (ABSTRACT): This work is meant to study the importance of the posterior tympanotomy in the 
functional surgery of the chronic suppurative processes of the middle ear, in order to accomplish the 
osiculoplasties and tympanoplasties. This procedure represents an antroaditoaticotomy with keeping the 
meatal posterior wall, associated with the tympanoplasty with homograft (fascia of the temporal muscle) 
called by some authors mastoidectomy tympanoplasty. The particularity of this technique is that it 
realizes a communication (excavation) limited in the uppers side by the incudis pit, in the middle by the 
pyramid segment of the facial muscle and laterally by the bone ring crossed by the corda tympani nerve 
between the mastoid and the middle ear. The advantages of this technique are the existence of a good 
surgical field and the access to the posterior part of the cavotympan, as well as realizing an optimal 
functional relation between the volume of the middle ear and the mastoid’s cavity.  The association of the 
anterior tympanotomy and tympanoplasty at the same surgical time allows: Rebuilding the integrity of the 
ossicular chain and the tympanic membrane; The control of the retraction pockets and tympanic 
perforations; The ablation of the evolving inflammatory or cholesteatoma lesions in the middle ear 
assuring also an efficient draining and avoiding the post operation complications; Last but not least, the 
functional gain of the audition, which would not have been possible by realizing a void cavity through an 
open technique. I have realized a clinical comparative study on a lot of 446 patients with oto-mastoid 
suppurative processes following the guidelines of the functional surgical treatment and evaluating the post 
operation results through which I focused on the following aspects: The control of the pathological 
processes (granulation tissue, osteitis, cholesteatoma); The functional gain of the audition according to the 
existing lesions, technique applied and the material used for the graft.  
 
 
KEY WORDS: POSTERIOR TYMPANOTOMY, OSSICULOPLASTY, TYMPANOPLASTY, 
MIDDLE EAR. 
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INTRODUCERE 
Timpanotomia posterioară în chirurgia funcţională a proceselor supurative 

cronice ale urechii medii, în vederea realizării osiculoplastiilolor şi timpanoplastiilor 
reprezintă o antroaditoaticotomie cu păstrarea peretelui meatal posterior, asociată cu 
timpanoplastie cu homogrefă (fascia muşchiului temporal) . Particularitatea acestei 
tehnici este realizarea unei comunicări (escavaţii) delimitate superior de fosa incudis, 
medial de segmentul piramidal al facialului şi lateral de inelul osos traversat de nervul 
coarda tympani între mastoidă şi urechea medie. 

Avantajele acestei tehnici sunt oferirea unui câmp chirurgical bun şi accesul 
către porţiunea posterioară a cavotimpanului precum şi realizarea unui raport optim 
funcţional între volumul urechii medii şi cavitatea mastoidiană [1].   
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Asocierea timpanotomiei anterioare şi timpanoplastiei în acelaşi timp operator 
permite: refacerea integrităţii lanţului osicular şi a membranei timpanale, controlul 
pungilor de retracţie şi al perforaţiilor timpanale, ablaţia leziunilor inflamatorii sau 
colesteatomatoase evolutive din urechea medie asigurând şi un drenaj eficient cu 
evitarea complicaţiilor postoperatorii şi nu în ultimul rând câştigul funcţional al audiţiei 
ceea ce nu ar fi fost posibil prin realizarea unei cavităţi de evidare printr-o tehnică 
deschisă [2]. 

 
MATERIAL ŞI METODA  
Am realizat un studiu studiu retrospectiv si comparativ pe 507 osiculoplastii 

realizate în perioada ianuarie 1995 – martie 2005 pe un eşantion de 446 pacienţi 
purtători de maladii otologice cronice. Au fost urmărite indicaţiile tratamentului 
chirurgical funcţional cu evaluarea rezultatelor postoperatorii prin care am avut în 
vedere în principal controlul proceselor patologice (ţesut de granulaţie, osteită, 
colesteatom) şi câştigul funcţional al audiţiei în funcţie de leziunile existente, tehnica 
aplicată şi materialul de grefare folosit. Uneori a fost necesară o nouă intervenţie de 
osiculoplastie ceea ce explică decalajul dintre numărul pacienţilor si cel al intervenţiilor. 
Acest lucru a fost realizat de 60 de ori, intervenţie necesară fie datorată deplasării 
protezei, fie recidivei colesteatomului, sau fixării protezei fie a grefei de timpan în ţesut 
cicatricial cu implicaţii asupra funcţiei auditive. Un caz a trebuit să fie efectuat în 3 
timpi, cu o intervenţie osiculară de fiecare dată, pentru obţinerea unui auz socialmente 
funcţional. Intervenţiile au fost realizate în serviciul ORL al Spitalului Edouard Herriot 
din Lyon. 

Toţi pacienţii au beneficiat de o analiză audiometrică înainte şi după 
intervenţia chirurgicală. Am reţinut pentru acest studiu o audiogramă post-operatorie la 
6 luni şi o audiogramă pe termen mediu, realizată la 2 ani. Audiţia a fost studiată pe 
frecvenţele: 250, 500, 1000, 2000, 4000 şi 8000 Hertz [3]. Curbele în conducerea 
osoasă şi în conducerea aeriană sunt relevate cu variaţii de intensitate de 5 dB pentru a 
determina pragurile fiecăreia. Valorile maxime şi minime ale conducerii osoase şi 
aeriene au fost reţinute şi notate grafic cu linie punctată. 

Audiogramele medii pre- şi post-operatorii au fost stabilite (împărţind suma 
valorilor obţinute la numărul de pacienţi pentru fiecare frecvenţă in parte). Rinne-ul 
audiometric mediu preoperator, pentru fiecare frecvenţă (fără cea de 8000 Hertz), a fost 
calculat scăzând din curba de conducere aeriană curba de conducere osoasă. Acelaşi 
algoritm a fost realizat şi pentru audiogramele medii post-operatorii, calculându-se în 
acelaşi mod Rinne-ul audiometric mediu pentru fiecare frecvenţă menţionată mai sus 
(exceptând frecvenţa de 8000 Hertz). În sfârşit, plecând de la aceste rezultate, un Rinne 
audiometric mediu total a fost calculat divizând la 5 cumulul Rinne-urilor obţinute 
pentru cele 5 frecvenţe studiate, atât în pre cât şi în post-operator. Diferenţa de Rinne 
audiometric pre- şi post-operator ne-a indicat câştigul mediu auditiv, cel care 
corespunde beneficiului chirurgical.   

La final, am determinat numărul şi procentul pacienţilor care au obţinut în 
post-chirurgical un Rinne audiometric mediu mai mic de 20 dB, cuprins între 21 şi 30 
dB şi mai mare de 30 dB. Pentru un Rinne mai mic de 20 dB, rezultatul este considerat 
foarte bun şi pacientul este clasat în grupa I.  Între 21 şi 30 dB, pacientul este clasat în 
grupa II şi rezultatul este considerat ca fiind mediu. Din contră, pentru rezultatele mai 
mari de 30 dB s-a constituit grupa III, iar rezultatul a fost considerat un eşec.  
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Statisticile au fost realizate cu programul de prelucrare statistică a datelor 
„SPSS for Windows”, folosind testul Chi-Pătrat şi testul t – Student. 

Diagnosticul leziunilor lanţului osicular 
Examenul clinic este evident un moment foarte important pentru diagnosticul 

pre-operator al unei leziuni osiculare. Într-adevăr, dacă nu întotdeauna permite să se 
precizeze tipul şi locul acestei leziuni, el permite adesea să se precizeze diagnosticul 
etiologic al atingerii cohleare. De fapt, în toate cazurile, este o explorare pre-operatorie 
care singură va permite să se realizeze un bilanţ precis al leziunilor osiculare. Examenul 
trebuie să fie realizat în mod necesar cu ajutorul unui microscop binocular. Audiometria 
autentifică hipoacuzia.  

Cele mai frecvente semne de apel sunt hipoacuzia şi otoreea, însoţite de vertije 
şi acufene. Starea perforaţiei ne va permite să apreciem dacă există o otită cronică 
simplă sau otita cronică propriu-zisă cu prezenţă de colesteatom.În cazul unui timpan 
cicatricial închis, examenul acumetric şi adesea cel audiometric este cel care permite să 
se afirme existenţa unei leziuni a lanţului osicular, relevând o surditate de transmise 
pură sau non-pură [4]. 

Bilanţul radiologic 
Computertomografia reprezintă explorarea imagistică cea mai importantă în 

aprecierea leziunilor distructive de la nivelul stâncii temporalului, în ceea ce priveşte 
sediul,formaţiunile anatomice interesate, mărimea colesteatomului, leziuni polipoide 
asociate (Fig.1). În prezent sunt operaţionale computertomografe specializate pentru 
explorarea imagistică a stâncii temporalului, ce realizează secţiuni la distanţa de 
0,5mm, cu preluarea pe calculator a imaginii[5]. 

 
REZULTATE 
Vârsta medie a pacienţilor a fost de 35 ani (4 - 89 ani), cu o preponderenţă a 

cazurilor în grupele de vârstă 31-40 ani şi 41-50 ani (Fig. 2). Rata de urmărire a 
cazurilor a fost între 12 şi 64 luni, cu o medie de 27 luni. Indicatorul referitor la 
distribuţia pe sexe este de 215 femei şi 231 bărbaţi. Urechea dreaptă a fost operată în 
259 cazuri, urechea stângă în 248 cazuri. Patologia din studiu a fost în 360 cazuri otită 
cronică colesteatomatoasă şi în 147 cazuri otită cronică simplă. 

Principalele tipuri de abord au fost: tehnica Rosen, timpanoplastia în tehnica 
închisă şi timpanoplastia în tehnica deschisă. 

Modul de abord Rosen se realizează printr-o incizie în conduct şi înălţarea 
planului timpanic, sub anestezie locală. Operatorul  verifică direct, la sfârşitul 
intervenţiei, îmbunătăţirea auditivă adusă prin osiculoplastie.  

Timpanoplastie în tehnica închisă (Fig. 3) se efectuează printr-o incizie retro-
auriculară, la 10-15 mm de şanţul retro-auricular, postero-superior în marea majoritate a 
cazurilor. Prelevarea grefonului se realizează fie din aponevroza temporala sau din 
pericondrul tragal sau pericondrul de la nivelul concăi. De la acest nivel se prelevă şi 
cartilaj care poate intra în structura planului timpanic sau poate să servească la 
osiculoplastie [6]. Se realizează decolarea tegumentului până la marginea posterioară a 
mastoidei, în ţesutul celular subcutanat (în afara periostului), descoperind toată faţa 
externă a mastoidei şi a inserţiilor musculare de pe toată faţa ei rugoasă. Se secţionează 
periostul la marginea posterioară a mastoidei şi a muşchilor ce se inseră pe partea 
rugoasă a ei, cu decolarea acestui bloc musculo-periostal.  
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Conductul auditiv extern este deschis în formă de „U” la joncţiunea pielii fine 
cu pielea îngroşată. Lamboul timpano-meatal este decolat şi annulus-ul (ligamentul lui 
Gerlach) eliberat din sulcus-ul timpanic la nivelul cadranului postero-inferior.  
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Fig. 2 Distribuţia pe grupe de vârstă a osiculoplastiilor realizate  

Fig. 1. Colesteatom – explorare CT 
A. Colesteatom atical - CT axială cu secţiune prin vestibul. Opacitate aticală 

externă(steluţă albă) care distruge peretele atical(săgeţile negre) înglobând nicovala(asterix). B. 
Colesteatom atical-CT axială cu secţiune prin scăriţă.1.Ciocan.2.Opacitate aticală externă ce 

distruge lunga apofiză a nicovalei.3.Eroziunea peretelui atical.4.Scăriţă. 

A B 
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Proeminenţele (spina lui Henle, spina timpanică antero-superioară) sunt repere 
anatomice ce ne orientează asupra locului unde se incepe frezarea [7]. Apoi se 
realizează o mastoidectomie. Se examinează celulele mastoidiene patologice. Cel mai 
adesea, chirurgul înclină să realizeze o mastoaticotomie, deoarece leziunile inflamatorii 
nu cruţă adesea atica. Faza iniţială a mastoidectomiei este antrotomia. Aceasta este 
realizată în regiunea de deasupra şi retro meatică, situată chiar în spatele spinei Henle.  

 
 

Fig. 3 Timpanoplastie în tehnica închisă – aspecte intraoperatorii 
A. Mastoidectomie partea stângă: Antrum mastoidian (AM), Corticala mastoidiană (CM), 

Vârful mastoidei (VM), Canalul muşchiului digastric (CD), Relieful sinusului sigmoid 
(RSS); 

B. Mastoidectomie + Antrotomie:Ligament suspensor al scăriţei (LS), Scăriţa (S nu E), Dura 
mater a fosei cerebrale medii (DM-FCM), Canalul semicircular lateral (CL), Celule 
mastoidiene inter-sinuso-faciale (CISF), Dura mater a fosei cerebrale posterioare (DM-FCP), 
Sinus sigmoid (SS); 

C. Mastoidectomie + Antrotomie + Timpanotomie posterioară Aceeaşi legendă ca la figura 
precedentă + Nerv facial – porţiunea mastoidiană (NF), Manşonul ciocanului (mc), Braţul 
descendent al scărţei (bds), Articulaţia incudo-stapediană (AIS); 

D. Timpanotomie posterioară completă cu vizualizarea peretului intern al urechii medii: Canal 
semicircular posterior (CSP), Fereastra rotundă (fr), Braţul descendent al scăriţei (bds), 
Tegmen-timpani (TT), Scăriţa (s). 

A 

D C 

B 
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Mastoidectomia impune scheletizarea tegmenului in portiunea superioara  şi a 
sinusului lateral in partea posterioara, iar anterior se practica subţierea conductului osos 
pe partea sa posterioară, rămânând mereu deasupra planului unde se află nicovala şi 
canalul lateral pe de o parte şi peretele median şi vârful mastoidian pe de altă parte [8]. 
În cazurile noastre, care au necesitat întotdeauna o osiculoplastie, au fost efectuate 
examene ale lanţului osicular.  

S-au realizat într-o manieră sistematică pentru a controla efectul columelar. În 
cazul unei leziuni importante, în particular colesteatomatoase, am realizat o 
dezarticulare incudo-stapediană înaintea aticotomiei, apoi eventual o osiculoplastie. 
Aticotomia este însoţită de realizarea unei breşe osoase în masivul atical scheletizând 
tegmenul ceea ce este un reper fundamental atât timp cât nicovala nu este vizibilă.  

Se efectuează ulterior o timpanotomie posterioară, care constă într-o 
deschidere a casei timpanului prin calea mastoidiană pe seama recesusului facial. 
Recesul facial corespunde unui triunghi osos care este limitat medial de nervul facial, în 
lateral de nervul coarda timpanului şi în înălţime de fossa incudis. Prin această dublă 
cale, timpanotomia posterioară şi conductul auditiv extern, se poate realiza o explorare a 
casei, un tratament al patologiei în cauză şi o osiculoplastie în cele mai bune condiţii 
[9]. 

Am putea fi determinaţi să realizăm o timpanoplastie în tehnică deschisă (Fig. 
4) cu o cavitate evidentă în caz de procidenţă a sinusului lateral sau al meningelui, dacă 
există o extensie importantă a colesteatomului sau o recidivă majoră a unei recuperări 
chirurgicale.  

Aceste indicaţii pot fi în egală măsură discutate şi pentru un pacient cu 
antecedente, în vârstă, care nu doreşte intervenţii noi. În aceste condiţii, se realizează o 
cavitate regulată şi armonioasă cu o coborâre a peretelui facial. Cel mai adesea, este 
realizată o basculare a lamboului muşchiului temporal şi o meatoplastie la final de 
intervenţie chirurgicală.  

Materialele de reconstrucţie folosite au fost:  
- material autolog : grefă de cartilaj nicovală, ciocan sau corticală termporală 
- osiculoplastie protetică: în cazul în care scăriţa este prezentă, se utilizează 

proteza osiculară parţială PORP în 22 cazuri şi dacă scăriţa este absentă, se 
foloseşte  proteza osiculară totală TORP. Proteza este poziţionată cu corpul pe 
platină şi  platoul (capul) se glisează pe neo-timpanul cartilaginos. 

Rezultatele celor 507 osiculoplastii, cuprinzând pacienţi operaţi prin tehnica 
deschisă sau care nu mai aveau prezentă scăriţa, includ un Rinne audiometric mediu pe 
întreg lotul care a scăzut de la 35,8 dB preoperator la 18,2 dB la 6 luni şi la 19,7 dB la 2 
ani (Fig.5). 

Multe dintre rezultatele obţinute sunt semnificative (coeficientul de risc 
p<0,005, adică probabilitatea de a comite o eroare este mai mică de 5 la mie): tehnica 
închisă, prin timpanotomie posteriooară, oferă rezultate mult mai bune faţă de tehnica 
deschisă; prezenţa scăriţei este un factor de pronostic bun. 

Aceste date sunt în corelaţie cu cele clasice fiind amintite în literatura de 
specialitate de foarte mulţi ani [10].  
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Pe lângă acestea, studiul nostru a relevat şi alte date semnificative, care  nu 
sunt amintite în studiile existente: 

- în cazul prezenţei scăriţei, nicovala are cele mai bune şanse de a obţine un auz 
funcţional; în aceeaşi situaţie se află şi capul ciocanului în raport cu celelalte 
tipuri de proteze (cartilaj, corticala, proteza PORP) în timpanoplastiile de tip II; 

- proteza totală mixtă de tip TORP rămâne cea mai bună soluţie în cazul lipsei 
scăriţei (timpanoplastia de tip III) în raport cu proteza TORP în hidroxiapatită 
sau titan, sau  columelă din corticală temporală. 

 
 

Din contră, nu am găsit diferenţe semnificative în cazul prezenţei sau absenţei 
colesteatomului. Complicaţiile sunt mult mai frecvente în cazul unor epidermoze, dar 
ele nu influenţează în mod semnificativ rezultatul osiculoplastiei în sine [11].  

 
La 70% din cazuri s-a înregistrat un Rinne audiometric mai mic de 20 dB 

înregistrat la 6 luni şi 65% din cazuri pentru un Rinne audiometric măsurat la 2 ani de la 
intervenţia chirurgicală. 

Fig. 4 Timpanoplastie în tehnică deschisă 
A. Poziţionarea cartilajului 

B. Acoperirea cu lamboul timpano-meatal 
C. Fixarea protezei PORP pe capul scăriţei 

D. Repoziţionarea grefonului de cartilaj şi pericondru 

A B 

C D 
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De asemenea, prezentăm audiogramele medii, valorile maximale si minimale 
ale conducerii osoase şi aeriene pre-operator şi post-operator la 6 luni şi la 2 ani pentru 
fiecare caz de osiculoplastie (Fig. 6).  

 
DISCUŢII 
Alegerea tehnicii chirurgicale rămâne un subiect de controversă. Numeroşi 

autori [12-14] utilizează tehnica închisă. Această tehnică este utilizată în spitalul 
Edouard Herriot de mai mult de 30 ani.  

Această tehnică a fost utilizată în studiul nostru în mai mult de trei sferturi din 
cazuri. Este vorba de o alegere din motive funcţionale, adaptată la pacient şi care se 
sprijină pe rigori de exegeză şi pe o politică de verificare sistematică la un an.  

Dar este adevărat că dispoziţiile anatomice defavorabile (procidenţa majoră a 
durei-mater sau a sinusului sigmoid) fac dificilă, chiar imposibilă, o tehnică închisă, 
conducând în mod natural spre o tehnică deschisă. 

Uneori, este necesară transformarea tehnicii închise într-o tehnică deschisă în 
doi timpi operatori, în particular atunci când există recidive importante 
colesteatomatoase sau lize serioase ale conductului osos [15]. Această schimbare de 
abord este foarte agreată de anumiţi autori în cazul recurenţei în al doilea timp operator, 
mai ales pe un teren tubar deficient. Atunci se alege tehnica deschisă cu umplutură 
musculară. [16-17]. 

Aceasta trebuie să permită controlarea în permanenţă a unei eventuale recidive 
a unui colesteatom; evitarea unui eventual pungi de retracţie, ea singură sursă de 
colesteatom. 

Cavitatea ideală trebuie să se caracterizeze: printr-un volum mic apropiindu-se 
de un conduct auditiv extern normal; o suprafaţă armonioasă, regulată, în continuitate 
perfectă cu meatul cartilaginos, neantrenând nici o aglomerare ceruminoasă sau 
epidermică; absenţa sechelelor estetice [18]. 

Trebuie remarcaţi cei 10% din duşmanii ireductibili precum otoreea, umplerea 
cu ţesut de granulaţie, recidivele, care obligă la o supraveghere constantă, în mai multe 

 
Variaţia Rinne-ului audiometric în timp (dB)
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reprize [19]. În ciuda acestui lucru, nu trebuie să fim tentaţi să dorim realizarea unei 
deschideri incomplete a cavităţii masto-aticale, sperând confortul unei tehnici închise şi 
securitatea unei cavităţi evidente. Acest tip de intervenţie de compromis riscă în fapt să 
cumuleze inconvenientele şi nu avantajele celor două procedee. Într-adevăr, aceste 
cavităţi semi-deschise prezintă proeminenţe şi cavităţi care duc la migraţia epitelială şi 
fac dificilă supravegherea [20-22]. 

 

 
Prezenţa unei scăriţe intacte permite să speri la un rezultat auditiv mai 

convenabil, mai mare de 75% pentru ansamblul de osiculoplastii pe care le-am realizat. 
Transpoziţia nicovalei dă beneficii auditive excelente, cu 77% rezultate bune 

pe termen mediu. În plus, s-a remarcat că adevăratele eşecuri cu un Rinne rezidual mai 
mare de 30 dB nu reprezintă decât 5,7% la 2 ani. 

Dacă acest oscior este prezent şi utilizabil, noi îl preferăm pentru rezultatele 
care ni le permite să le obţinem, uşurinţa modelării cu freza pentru a-l adapta la 
anatomia locală, viabilitatea sa în timp [23] şi simplitatea prelevării acestuia. 

La poziţionare montajului, acesta nu trebuie să atingă cadrul osos pentru a nu-
şi pierde eficacitatea [24]. 
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Totuşi, există şi alte posibilităţi dacă nicovala este absentă. 
Capul ciocanului reprezintă o alternativă de alegere, căci, el este de asemenea 

perfect biocompatibil şi adaptabil. Rezultatele mai mici de 20 dB sunt bune, de 73,5% şi 
deci apropiate de cele ale nicovalei, diferenţa majoră făcându-se la nivelul eşecurilor 
căci pentru 20,6% din cazuri Rinne-ul este mai mare de 30 dB. Există puţini pacienţi cu 
rezultate medii (5,9% în grupa II). Trebuie adaptată această comparaţie, căci intervenţia 
se face pe cazuri mai dificile sau în care nicovala este lizată de o maladie otitică foarte 
agresivă. Mai mult, numărul pacienţilor este mult mai mic şi un eşec capătă proporţii 
foarte mari.  

Corticala temporală reprezintă o altă opţiune în eşantionul protezelor autologe. 
Cu 72,7% rezultatele sunt onorabile, dar rămân inferioare celor obţinute prin utilizarea 
nicovalei ca material autolog. Gratuită şi uşor de prelevat, ea rămâne stabilă pe termen 
mediu chiar dacă este depusă pe capul scăriţei[25].  

Proteza parţială de tip PORP completează evantaiul posibilităţilor tehnice de 
osiculoplastie de tip II. Acoperită sistematic de cartilaj, ea reduce timpul chirurgical, dar 
nu şi costurile [26-27]. Cu 72,7% cazuri cu Rinne mai mic de 20 dB, ea se situează la 
acelaşi nivel cu corticala temporală. 

În ceea ce priveşte cartilajul, dincolo de utilizarea lui pentru a acoperi o 
aticotomie sau a întregi un plan timpanic, în particular pe o proteză sintetică, noi l-am 
utilizat într-un cadru diferit. În timpul unei tehnici directe, pentru a diminua înălţimea 
casei, noi plasam un fragment de cartilaj pe scăriţă pentru a o înălţa. Acest gest permite 
conservarea unei transmisii sonore eficace cu o audiţie socialmente acceptabilă (Rinne 
mai mic de 30 dB) în 75,8% din cazuri (44,8% pentru grupa I şi 31% pentru grupa II). 
În ciuda acestui lucru, rezultatele auditive într-o cavitate evidentă se îndepărtează în 
mod semnificativ (p < 0,005) de cele obţinute în cazul utilizării tehnicii închise. 

În absenţa scăriţei, rezultatele sunt statistic vorbind, mai puţin bune  
(p < 0,005), de 60% la 6 luni şi 52,9% la doi ani.  

Pentru a înlocui lanţul osicular, există mai multe posibilităţi: protezele TORP, 
protezele autologe (nicovala, ciocanul, corticala). În această direcţie,  am utilizat doar în 
mică măsură aceste oscioare şi ele au fost excluse din cadrul studiului nostru. În 
revanşă, au fost studiate două tipuri de proteze TORP şi corticala temporală.  

Eşecurile protezei TORP în hidroxiapatită pură, cu dificultatea ei de a fi 
modelată, ne-a făcut să abandonăm rapid această tehnică.  

Protezele TORP în întregime din titan sunt mai uşor de modelat, materialul este 
biocompatibil, riscul luxaţiilor rămâne acelaşi ca şi în cazul hidroxiapatitei   

În ceea ce priveşte utilizarea corticalei temporale, într-o timpanoplastie de tip 
III, numărul luxaţiilor pe termen mediu este considerabil (42%), probabil datorită 
lungimii columelei.  

Opţiunea noastră s-a îndreptat spre proteza totală TORP de tip mixt. Ea îmbină 
biocompatibilitatea capului în hidroxiapatită [28] acoperită sistematic de cartilaj, cu 
posibilitatea de manipulare a corpului în plastipor [29]. Ea obţine cele mai bune 
câştiguri auditive cu un Rinne mai mic de 20 dB în 52,9% dintre cazuri.  

Dispariţia suprastructurii scăriţei face ca să nu mai beneficiem de acest punct 
preţios de ancorare internă constituit de capul acestui oscior, ceea ce dăunează 
stabilităţii montajului. Această stabilitate este diminuată şi mai mult de faptul că şi 
columela trebuie să fie mai lungă [30]. 
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Pentru protezele TORP, luxaţiile şi respingerile sunt responsabile de cvasi-
totalitatea eşecurilor, corespondând celor 20% rezultatele proaste. Trebuie ştiut faptul că 
doar jumătate dintre reintervenţii corijează deficitele auditive [31-32]. 

Riscul de deplasare este de departe mai important când există un defect de 
aliniere între planul timpanic şi platină [33-34]. 

Dificultatea de a stabiliza proteza pe platină poate fi ameliorată prin 
poziţionare de fascia în jurul piciorului, pe platină [35], sau, încă,  aşa cum propune 
Maceri, încărcând piciorul protezei cu un fragment de cartilaj.  

În ciuda acestui lucru, rezultatele sunt mai puţin bune căci 59% dintre pacienţii 
noştri, fără scăriţă funcţională, au un Rinne rezidual mai mic de 20% în post-operator 
imediat, apropiat de cei 50%  înregistraţi de autorii Raportului francez asupra 
osiculoplastiilor [36]. 

Absenţa suprastructurii scăriţei este un factor de risc peiorativ pentru realizarea 
unei osiculoplastii [37]. Mai mult, evoluţia bolii este adesea mai avansată în cazul 
dispariţiei arcului stapedian, compromiţând încă şi mai mult calitatea conducerii sonore. 
Chiar dacă protezele totale înregistrează  progrese constante, ele nu reuşesc să se 
substituie lanţului osicular în totalitatea sa. 

 
CONCLUZII  
Scopul acestui articol a constat în analizarea rezultatelor funcţionale a 507 

osiculoplastii  realizate în procese supurative cronice ale urechii medii.. Astfel, am 
încercat  să definesc factorii de reuşită cei mai fiabili pe termen mediu şi tehnicile 
operatorii care ar putea fi aplicate cu rata de reuşita cat mai mare. 

Conduita operatorie utilizează în special calea posterioară. Am utilizat tehnica 
închisă, în măsura posibilităţilor (aproape 85%), deoarece aceasta oferă cele mai bune 
şanse funcţionale.  

Prezenţa unei scăriţe funcţionale creşte câştigurile auditive. Nicovala este 
osciorul autolog care ne dă cele mai bune rezultate funcţionale. Pentru timpanoplastiile 
de tip III, cele mai bune rezultate sunt obţinute de proteza totală mixtă PORP.  

În funcţie de constrângerile patologiei cauzale, de anatomia şi de materialul 
utilizat pentru stabilirea efectului columelar, intervenţia funcţională a osiculoplastiei 
este o ecuaţie cu mai multe necunoscute pe care otologistul va trebui să o rezolve cel 
mai bine, folosindu-se de cunoştinţele sale, bagajul său tehnic şi experienţa sa. 
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RECOMBINANT FACTOR VIIA (NOVOSEVEN) IN THE SURGERY OF THE RECTUM 
(Abstract): Initially created for prevention and treatment of bleeding in hemophillic patients, recombinant 
Factor VIIa experienced new indications. „European Medicine Agency” (EMEA) aproved its use in 
patients with Glanzmann's  thrombasthenia as well as in patients with congenital deficit in FVII. In the 
recent past, a large number of trials and series of cases reported recombinant Factor VIIa as being 
effective in particular clinical situations in which there were no congenital abnormalities of hemostasis or 
coagulation. Methods: Between 2003 and 2007, 61 patients in the ICU of University Hospital “St. 
Spiridon” (76% of which were surgical) were treated with recombinant Factor VIIa. We report a series of 
cases of 8 patients with intra or postoperative bleeding that could not be stopped by surgical and 
conventional medical treatment. Results: There were 4 cases of anterior resection of the rectum, 3 cases 
of abdominoperineal resection of the rectum and 1 case of Hartmann’s operation. The bleeding stopped in 
5 patients and significantly reduced in 3 patients. Conclusions: Recombinant Factor VIIa is a potent drug 
that promotes coagulation at the site of the lesion. Its clinical efficacy still needs confirmation from large, 
randomized clinical trials. 
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INTRODUCERE 
Factorul VIIa recombinat (rF VIIa) este un agent hemostatic relativ nou introdus 

în practica medicală, în Europa având autorizație de comercializare din data de 23 
februarie 1996, ce a fost reînnoită pe 23 februarie 2001 și pe 23 februarie 2006. Produs 
de Novo Nordisk (Danemarca) și cunoscut sub denumirea comercială ca NovoSeven®, 
medicamentul are ca substanță activă o proteină obținută prin inginerie genetică, prin 
tehnica „ADN-ului recombinat”, eptacog alfa (activat), care este aproape identică cu 
proteina umană numită factor VII [1,2]. Creat inițial pentru prevenirea și tratamentul 
hemoragiilor la pacienții cu hemofilie congenitală sau dobândită de tip A și B cu 
anticorpi anti-factor VIII sau IX, NovoSeven-ul și-a extins rapid aplicațiile în practica 
medicală. Astfel, în Europa, European Medicine Agency (EMEA) a aprobat folosirea 
factorului VIIa recombinat și în cazul pacienților cu trombastenie Glanzmann precum și 
în cazurile cu deficit congenital de factor VIIa [3]. În afara acestor indicații, în ultimii 
ani un număr considerabil de studii și publicații științifice raportează utilizarea cu 
succes a factorului VIIa recombinat în controlul hemoragiilor într-o varietate de situații 
clinice la pacienți fără defecte congenitale de hemostază sau coagulare. Noul agent 
hemostatic a fost utilizat astfel atât în chirurgie (respectiv în chirurgia hepatică și 
transplantul hepatic, în chirurgia cardiacă, în ortopedie, în obstetrică, în neurochirurgie, 
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în prostatectomia retropubică, în chirurgia majoră abdominală și vasculară) cât și în 
situații non-chirurgicale (traumatisme, hemoragia intracraniană, hemoragia postpartum, 
la anumiți pacienți critici, în coagularea intravasculară diseminată, în coagulopatii 
induse medicamentos, etc.) [4-6]. Elementul comun în cazul patologiilor mai sus 
enumerate pare a fi reducerea ratei de generare a trombinei. Hemodiluția, în cazul 
resuscitării cu volume mari de fluide, trombocitopenia severă și consumul excesiv al 
factorilor de coagulare pot de asemenea explica dezvoltarea unor coagulopatii critice și 
hemoragii importante „nechirurgicale”. Numarul trombocitelor și nivelul de factor X 
sanguin extrem de coborâte pot face ca și terapia cu NovoSeven să devină ineficientă 
[7-9]. 

Noile progrese în medicină sunt evaluate în ceea ce privește eficiența lor prin 
trialuri clinice. În anumite domenii în care cazuistica este bogată și heterogenă studiile 
clinice prospective devin destul de dificil de realizat. Un astfel de domeniu este și cel al 
hemoragiilor în care situațiile clinice sunt variate și multifactoriale. În această situație se 
află și terapia cu NovoSeven. Prin studiul realizat dorim să facem cunoscută experiența 
clinicii noastre legată de utilizarea factorului VIIa recombinat, terapie ce pare sa-și 
extindă aplicațiile dincolo de indicațiile aprobate actual, rolul cert în practica medicală 
rămânând a fi stabilit. Studiul realizat este unul retrospectiv și analitic ce are drept scop 
evaluarea eficienței terapiei cu factor VIIa recombinat la pacienții cu hemoragie severă, 
necontrolată prin masurile de primă intenție convenționale după chirurgia neoplasmului 
rectal. Am încercat de asemenea să identificăm existența unor legături între anumiți 
factori prognostici și eficiența tratamentului. 

  
MATERIAL ȘI METODĂ 
Studiul realizat are la bază cazuistica Secției de Terapie Intensivă a Spitalului 

Clinic de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași. Pentru a facilita urmărirea cazurilor de interes au 
fost realizate fișe de studiu ce au fost completate pentru toți pacienții ce au fost admiși 
în secția noastră în perioada 2003-2007 și cărora li s-a administrat NovoSeven. În aceste 
fișe au fost consemnate inițialele pacientului, numărul foii de observație clinică, vârsta, 
greutatea, sexul, diagnosticul principal și diagnosticele secundare, intervenția 
chirurgicală (la pacienții operați), cauza hemoragiei, administrarea factorului VIIa 
recombinat (respectiv numărul de doze, data administrării, ora și evoluția ulterioară), 
tratamentul asociat (unitățile de plasmă proaspătă congelată, concentrat trombocitar, 
masă eritrocitară sau sânge integral primite de pacient înainte și după administrarea de 
Novoseven), valoarea trombocitelor, fibrinogenului, timpului de protrombină, timpului 
de tromboplastină activată și INR-ului înainte și după dozele de NovoSeven. De 
asemenea a fost realizată o rubrică specială de observații în care au fost trecute: 
cantitatea de sânge pierdută, eventualele complicații dezvoltate și decesul pentru 
cazurile cu o astfel de evoluție. Fișele au fost ulterior analizate retrospectiv fiind 
selectate cazurile de hemoragie masivă secundară intervențiilor chirurgicale pentru 
neoplasm rectal. Datele au fost prelucrate statistic cu ajutorul programului Excel din 
Microsoft Office 2003 și a aplicației WinStat, iar rezultatele testelor statistice au fost 
ulterior interpretate. 

În studiu au fost incluși pacienții tratați în Secția de Terapie Intensivă a 
Spitalului Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași în perioada 2003-2007. 
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REZULTATE  
S-a administrat Novoseven la un număr de 61 de bolnavi. Cel mai tânăr pacient 

căruia i s-a administrat factor VIIa recombinat a avut 19 ani, iar cel mai vârstnic 77 de 
ani, vârsta medie fiind de 55 de ani. S-a înregistrat o pondere mai mare a sexului 
masculin, 38 din cazuri fiind bărbați (62% din totalul pacienților) și 23 de pacienți au 
fost de sex feminin (respectiv 38% din bolnavi). Cel mai frecvent factorul VIIa 
recombinat a fost utilizat în managementul hemoragiilor la pacienții chirurgicali, 
hemoragia consecutivă tehnicilor chirurgicale reprezentând una dintre situațiile clinice 
potențial grave și din nefericire destul de frecvente cu care se confruntă secțiile de 
terapie intensivă. În cazul studiului efectuat 76% dintre pacienți ce au primit 
NovoSeven, respectiv 46 dintre acestea, au fost cazuri chirurgicale, în timp ce doar 6 
cazuri au fost medicale, un caz a fost de chirurgie vasculară, 4 cazuri au fost 
ginecologice și 3 cazuri au fost politraumatisme.  

În cazul hemoragiilor postoperatorii din cadrul chirurgiei generale, acestea au 
reprezentat complicații imediate după: 

- chirurgia hepatică – la 10 dintre pacienți; 
- chirurgia pancreasului  – la 8 dintre pacienți; 
- splenectomie – la 6 dintre pacienți; 
- chirurgia esofagului – la 3 dintre pacienți; 
- chirurgia gastrică  – la 6 dintre pacienți; 
- chirurgia colonului – la 2 dintre pacienți; 
- chirurgia rectului (pentru neoplasmul rectal) – la 8 dintre pacienți; 
- după alte intervenții chirurgicale – la 4 dintre pacienți (respectiv la un caz s-a 

intervenit chirurgical pentru o tumoră peritoneală, la un caz pentru infarct 
enteromezenteric, la un caz pentru o tumoră a intestinului subțire și la un alt caz 
pentru o ocluzie intestinală prin bloc aderențial). 

Se observă că cele mai multe cazuri au fost cele de hemoragie după chirurgia 
hepatică, urmate de sângerările după intervențiile chirurgicale pentru neoplasmul rectal 
și cele din sfera pancreatică. Reprezentând un procent de 13% din toate cazurile studiate 
și 17% din cazurile chirurgicale, cazuistica studiului a fost reprezentată de un caz în 
2003, două cazuri în 2004, două cazuri în 2005, două cazuri în 2006 și un caz în 2007. 

Se știe că incidența cancerului colorectal implică o legătură clară cu vârsta, 
incidența acestuia dublându-se paralel cu trecerea fiecărei decade după vârsta de 40 de 
ani. Evoluția lentă a bolii, de cele mai multe ori asimptomatică sau cu o 
simptomatologie destul de redusă până în stadiile tardive ale bolii precum și, în unele 
cazuri, adresabilitatea redusă la serviciile medicale fac ca neoplazia malignă a rectului 
să fie relativ tardiv diagnosticată. Respectând incidența acestei patologii în populația 
generală, vârsta medie a lotului de studiu a fost de 66 de ani, mediana vârstei de 67 de 
ani, minima fiind de 56 de ani iar maxima de 76 de ani. Deviația standard a fost de 
aproximativ 7 ani. Majoritatea pacienților, respectiv 75% dintre aceștea, s-au încadrat în 
intervalul (66 de ani ± 1DS), restul de 25 % având vârstele cuprinse între 66 de ani ± 
2DS. Coeficientul de variație a fost de 0,111 deci lotul de studiu poate fi considerat 
relativ omogen, și reprezentativ statistic, coeficientul de precizie fiind mai mic decât 1 
(CP = 0,039). Curba de distribuție are aproximativ aceeași boltire ca și curba normală, 
indicele Kurtosis având o valoare apropiată de zero (-0,88), însă este puțin asimetrică 
spre stânga, indicele Skewness fiind de -0,19. Cu alte cuvinte s-au înregistrat mai multe 
valori mai mici față de medie. 
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De asemenea datele din literatura de specialitate consemnează frecvența mai 
mare a cancerului rectal la sexul masculin, fapt evident și în cazul studiului efectuat, 6 
dintre pacienți fiind de sex masculin, în timp ce doar două dintre cazuri au fost femei. 

Intervențiile chirurgicale care s-au practicat au fost după cum urmează: 
- Operația Dixon – în 4 cazuri; 
- Operația Hartmann – într-un caz; 
- Amputația abdomino-perineală de rect – în 3 cazuri. 

În legătură cu cauza hemoragiei, şapte dintre pacienți au avut o singură cauză de 
sângerare, pe cea chirurgicală și doar la un singur caz în etiopatogenia hemoragiei au 
fost implicați doi factori, pe de o parte fiind consemnată coagularea intravasculară 
diseminată ce s-a adăugat celui de-al doilea factor, factorului chirurgical. 

Trei dintre pacienți nu au avut nici o alta patologie asociată celei maligne, însa 
doi dintre aceștea au prezentat înainte de administrarea noului agent hemostatic valori 
patologice ale numărului de trombocite și importante tulburări de coagulare. Doi dintre 
pacienți prezentau metastaze hepatice în momentul intervenției chirurgicale, unul dintre 
aceștea dezvoltând postoperator CID (coagulare intravasculară diseminată). Patologie 
cardiovasculară asociată au avut 2 dintre pacienți, unul dintre aceștea fiind cunoscut cu 
hipertensiune arterială precum și cu o importantă trombocitoză, celălalt fiind 
diagnosticat cu fibrilație atrială, cardiopatie ischemică cronică dureroasă și insuficiență 
cardiacă clasa II NYHA, precum și cu un chist polar inferior la nivelul rinichiului drept 
pentru care s-a practicat în același timp operator cu ablația formațiunii tumorale rectale 
și nefrectomie parțială dreaptă. De asemenea în același timp cu intervenția chirurgicală 
pentru neoplasmul rectal s-a practicat și cura chirurgicală a eventrației și 
colecistectomie pentru colecistită acută litiazică la unul dintre pacienți. 

Sediul sângerării a variat; astfel într-un caz hemoragia a fost la nivelul plăgii 
abdominale, la 2 dintre  pacienți sângerarea a fost la nivelul plăgii perineale în timp ce 5 
pacienți au fost diagnosticați cu hemoperitoneu, într-un caz prin hemoragie difuză, în alt 
caz prin sângerare din vasele presacrate, în timp ce la 2 pacienți cauza hemoragiei 
intraperitoneale nu a fost precizată. 

Menționăm de asemenea că la 2 dintre pacienți factorul VIIa recombinat a fost 
administrat după reintervenția chirurgicală în vederea realizării hemostazei, în ambele 
cazuri practicându-se meșaj, respectiv la un pacient cu hemoragie perineală după 
amputație de rect, la care s-a administrat o doză de 44 micrograme/kg, cel de-al doilea 
pacient fiind cu hemoperitoneu prin sângerare din vasele presacrate după operația 
Dixon, la care s-a administrat o doză de 60 micrograme/kg. În ambele cazuri hemoragia 
s-a oprit imediat după administrarea de NovoSeven. 

Într-un singur caz s-au administrat două doze de NovoSeven de 55 
micrograme/kg, la interval de două ore, după fiecare administrare hemoragia diminuând 
cantitativ, restul pacienților primind câte o singură doză ce a variat între 2,4 mg și 6 mg, 
respectiv între 44 și 100 micrograme/kg. În medie doza de NovoSeven folosită a fost de 
67,75 micrograme/kg, mediana fiind de 66,5 micrograme/kg. Coeficientul de variație a 
fost de 24,88%, lotul de studiu din acest punct de vedere fiind relativ eterogen. Un 
procent de 75% dintre pacienți au primit o doză de 68±17 micrograme/kg (media ± 
deviația standard), în timp ce doar la 2 dintre bolnavi s-a administrat o doză cuprinsă în 
intervalul 68 micrograme/kg±2DS. Nu s-a constatat nici o diferență semnificativă între 
dozele administrate la pacienții la care hemoragia s-a oprit imediat versus cei la care 
sângerarea postoperatorie s-a redus (p=0,30), media fiind totuși ușor mai mare în prima 
situație clinică amintită (70,4 micrograme/kg față de 63,33 micrograme/kg). 
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Hemoragia s-a oprit imediat în 5 cazuri, în restul situațiilor (respectiv în celelalte 
3 cazuri) s-a înregistrat o reducere a sângerării. Nu s-a înregistrat nici un deces în cadrul 
lotului de studiu.  

Valoarea trombocitelor înainte cât și după administrarea de NovoSeven a variat 
în limite largi, de la trombocitopenie la trombocitoză, cea mai mică valoare a 
plachetelor în lotul de studiu fiind de 46.000 trombocite/µl, iar maxima de 854.000 
trombocite/µl. Înainte de administrarea NovoSeven valoarea medie a trombocitelor a 
fost de 236.714 plachete/µl, iar după administrarea noului agent hemostatic de 173.500 
trombocite/µl. Curba de distribuție a valorilor trombocitelor anterioare administrării 
factorului VIIa recombinat are trenă mai înaltă față de cea a unei distribuții normale 
(indicele Kurtosis având o valoare de 3,22), este asimetrică și deplasată spre dreapta, 
fapt dovedit de valoarea indicelui Skewness de 2,23. Aceeași distribuție o prezintă și 
valorile plachetelor sanguine ulterioare administrării factorului VIIa recombinat, în 
acest caz indicele Kurtosis fiind de 4,4 iar indicele Skewness de 2,55. Anterior 
administrării de rF VIIa, majoritatea pacienților (respectiv 87,5% dintre aceștea) a avut 
totuși o valoare a trombocitelor cuprinsă între 236.714 plachete/µl ± 1DS, în timp ce un 
singur pacient a avut o valoare a plachetelor mai mare decât 236.714 plachete/µl + 2DS. 
După administrarea de Novoseven toți pacienții au avut valoarea plachetelor sanguine 
inclusă în intervalul 173.500 trombocite/µl (media aritmetică) ± 1DS, extremele fiind de 
72.000 trombocite/µl și 609.000 trombocite/µl. Variația valorilor trombocitelor 
anterioare, respectiv ulterioare administrării factorului VIIa recombinat nu diferă 
semnificativ (p=0,16 fiind mai mare decat alpha=0,05 indică faptul că ipoteza nulă 
conform careia variațiile celor două serii nu variază semnificativ este confirmată). De 
fapt, în cazul lotului de studiu, valorile plachetelor sanguine anterioare si respectiv 
ulterioare administrarii rF VIIa nu diferă semnificativ: probabilitatea one-tailed obținută 
de 0,11, fiind mai mare decât alpha=0,05 confirmă ipoteza nulă conform careia valorile 
celor doua serii nu difera semnificativ, iar probabilitatea two-tailed de 0,229 arată faptul 
că testul „t-Test two-tailed” este statistic semnificativ. Coeficientul de corelație are o 
valoare de 0,9733, ilustrând în mod firesc, că între cele două serii (valoarea plachetelor 
anterioară și respectiv ulterioară administrării rF VIIa) există o relație puternică, directă. 
Analizând valorile trombocitelor anterioare administrării rF VIIa la pacienții la care 
hemoragia s-a oprit, fată de cele ale bolnavilor la care s-a realizat doar o reducere a 
sângerării postoperatorii, se constată că acestea diferă statistic semnificativ (p=0,02). 
Menționăm de asemenea că media valorilor plachetelor sanguine în prima situație 
clinică a fost de 319.000 trombocite/µl, în timp ce în cea de-a doua situație de 125.000 
trombocite/µl. Coeficientul de corelație are o valoare de -0,954, dovedind că între cele 
două serii de valori analizate există o corelație puternică, inversă. 

La toți cei 3 pacienți care prezentau trombocitopenie înaintea administrării 
factorului VIIa recombinat s-a înregistrat o augumentare a numărului de plachete 
sanguine, totuși aceasta s-a menținut sub valoarea normală. În ceea ce privește evoluția 
sângerării, aceasta s-a oprit într-un caz, fără ca pacientul să fi primit înainte sau după 
doza de NovoSeven produse sanguine. La ceilalți doi pacienți cu trombocitopenie, 
hemoragia a diminuat cantitativ după administrarea de factor VIIa recombinat, ambii 
pacienți primind atât înainte cât și după doza de rF VIIa produse sanguine: o unitate de 
plasmă proaspătă congelată și două unități de masă eritrocitară într-un caz și 3 unități de 
plasmă proaspătă congelată, doua unitați de concentrat trombocitar și o unitate de sânge 
intergral cel de-al doilea pacient, iar după doza de NovoSeven o unitate de plasmă 
proaspătă congelată și 3 unități de masă eritrocitară primul bolnav și două unități de 
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plasmă proaspătă congelată cel de-al doilea bolnav. În cazul pacientului cu trombocitoză 
valoarea plachetelor a mai diminuat după administrarea de NovoSeven (de la 854.000 
trombocite/µl la 609.000 trombocite/µl), dar s-a menținut peste valoarea normală. 
Sângerarea s-a oprit imediat, pacientul primind înainte de doza de rF VIIa și 3 unități de 
plasmă proaspătă congelată și 3 unitați de masă eritrocitară, iar după administrarea de rF 
VIIa o unitate de masă eritrocitară. Valori ale trombocitelor în limitele normale au 
prezentat 3 pacienți; la 2 dintre aceștea hemoragia s-a oprit imediat după administrarea 
de rF VIIa, înregistrându-se creșterea valorilor trombocitelor la unul dintre acești 
pacienți, respectiv scăderea numărului de plachete sanguine la celălalt pacient. Ambii 
pacienți au primit produse sanguine: la primul pacient s-au administrat doar înaintea 
dozei de NovoSeven o unitate de masă eritrocitară și o unitate de sânge integral, în cel 
de-al doilea caz s-au administrat numai două unități de masă eritrocitară anterior 
NovoSevenului și o unitate de masă eritrocitară ulterior. Deși cu valoare normală a 
placheletelor sanguine inițial, la unul dintre pacienți s-a înregistrat o scădere a 
numărului lor (de la 249.000 trombocite/ µl la 98.000 trombocite/ µl), hemoragia fiind 
doar redusă în urma terapiei efectuate (menționăm că bolnavul a mai primit anterior 
dozei de agent hemostatic 3 unități de plasmă proaspătă congelată, două unități de masă 
eritrocitară și o unitate de sânge total, iar ulterior două unități de plasmă proaspătă 
congelată și două unități de masă eritrocitară). La unul dintre pacienți a fost consemnată 
numai valoarea trombocitelor ulterioară administrării de rF VIIa (101.000 
trombocite/µl); acesta a primit o unitate de masă eritrocitară și 3 unități de 
crioprecipitat, sângerarea oprindu-se imediat. În total au fost administrate 41 de unități 
de produse sanguine, din care 61% din produsele sanguine au fost utilizate înaintea 
factorului VIIa recombinat iar 39% dintre unități ulterior. S-a remarcat o diferență 
semnificativă între numărul total de produse sanguine utilizate la pacienții la care 
hemoragia postoperatorie a fost stopată imediat față de cei la care s-a reușit doar 
reducerea acesteia (respectiv 16 unități versus 25 de unități, p=0,016). 

 
DISCUȚII 
Factorul VIIa  recombinat este un inițiator al formării trombinei. Inițial 

contribuie la activarea factorului X pe două căi: pe de o parte la nivelul injuriei 
vasculare împreună cu factorul tisular, pe de altă parte la nivelul suprafeței 
trombocitelor independent de factorul tisular, de factorul VIII și de factorul IX. In mod 
normal factorul tisular se gaseşte la nivel subendotelial; atunci când se produce o 
leziune vasculară, iar subendoteliul vascular este expus, factorul tisular vine în contact 
cu factorul VIIa circulant cu care formează un complex ce activează factorii IX și X. 
Factorul VIIa poate de asemenea activa factorii X și IX de pe suprafața trombocitelor și 
în absența factorului tisular. Deşi această reacție are o afinitate scăzută în generarea 
factorului Xa, ea este amplificată de activarea suplimentară a factorului X de către 
factorul IXa. Factorul X împreună cu factorul V formează un complex numit 
protrombinază care clivează protrombina și formează trombina care generează fibrină 
din fibrinogen [1,10-13]. Teoretic ambele mecanisme localizează acțiunea factorului 
VIIa recombinat la nivelul leziunii vasculare și astfel apariția complicațiilor trombotice 
în alte paturi vasculare pare a fi evitată. Este tentant să speculăm că factorul VIIa 
recombinat exogen prin activarea coagulării doar în imediata vecinătate a celulelor 
purtătoare de factor tisular ar putea ajuta în stoparea hemoragiilor în traumă și chirurgie 
fără o tromboză generalizată [14]. În acest sens Novo Nordisk raportează că, într-un 
studiu efectuat între 1 ianuarie 1996 și 31 decembrie 2000, s-au administrat la 7055 de 
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pacienți aproximativ 159.410 doze standard de 90 µg/kg de NovoSeven, constatându-se 
doar în 7 cazuri accidente vasculare cerebrale (dintre care 4 fatale), 8 cazuri de infarct 
miocardic acut (din care unul letal) și un caz de ischemie miocardică [15]. În literatura 
de specialitate, incidența complicațiilor trombotice secundare terapiei cu rF VIIa este 
raportată ca fiind de 1% [16]. În afara evenimentelor tromboembolice venoase, alte 
efecte adverse asociate utilizării NovoSevenului sunt: erupții cutanate, prurit, urticarie, 
rash, purpură, constricție toracică, wheezing, hipotensiune arterială sau hipertensiune 
arterială, bradicardie, anafilaxie, pirexie, artroză, hemartroză, edeme, cefalee, vărsături, 
modificarea funcției renale și reducerea răspunsului terapeutic [17]. Prezența în pondere 
mare a factorului tisular pe monocitele activate, pe anumite tipuri de celule tumorale și 
în cazul plăcilor de ateroscleroză face ca factorul VIIa recombinat să fie teoretic 
contraindicat în septicemie, malignitate și ateroscleroză [15]. De asemenea rF VIIa este 
contraindicat persoanelor care pot prezenta hipersensibilitate la ectocog alfa, la 
proteinele de șoarece, hamster, bovină sau la oricare alt ingredient al acestui 
medicament precum și în cazul lactației [17].  

În 2006, Jean-Louis Vincent face unele recomandări privind conduita terapeutică 
în cazul hemoragiilor masive [18]. În primul rând este definită hemoragia masivă ca 
fiind pierderea a 50% din volumul sanguin în mai puțin de 3 ore sau pierderea unui 
volum de sânge în 24 de ore. Autorul recomandă ca măsurile terapeutice de primă linie 
să rămână terapia de substituție cu produse sanguine precum masa eritrocitară, plasma 
proaspătă congelată, concentratul eritrocitar, crioprecipitatul / fibrinogenul împreună cu 
mijloacele chirurgicale de control ale sursei hemoragiei sau alte metode nechirurgicale 
precum embolizarea angiografică. Factorul VIIa recombinat este indicat atunci când 
mijloacele de primă linie terapeutică eșuează. Pentru ca efectul acestui drog sa fie 
maxim se recomandă ca valoarea trombocitelor sa fie mai mare de 50000/mm3; 
fibrinogenul peste 1,0 g/l; hematocritul mai mare de 24% [18]. Eficiența terapiei cu rF 
VIIa este condiționată și de alți parametri clinici și paraclinici precum valoarea pH-ului, 
a temperaturii corporale și a calcemiei. Este dovedit că între temperatura corporală și 
coagularea sângelui există o corelație strânsă, cu cât hipotermia este mai importantă cu 
atât riscul unei hemoragii severe este mai mare. În general, temperatura corporală sub 
34ºC compromite coagularea sângelui, iar atunci când unei injurii severe i se asociază 
hipotermie si acidoză, rata mortalitații se apropie de 100%. Hipotermia alterează funcția 
plachetelor sanguine și a factorilor de coagulare, la scăderea cu un grad Celsius a 
temperaturii corporale reducându-se funcția factorilor hemostatici cu 10%, și 
diminuează totodată și chinetica enzimatică și fibrinoliza [19-21]. În acest sens, Jean-
Louis Vincent, în articolul mai sus amintit, recomandă ca temperatura corporală să fie 
peste 33ºC, iar valoarea pH-ului peste 7,20. 

Hemoragia severă perioperatorie reprezintă una dintre cauzele majore de 
morbiditate și mortalitate în secțiile chirurgicale. De la publicarea cazului tânărului 
soldat israelian [22], în literatura de specialitate au fost raportate numeroase serii de 
cazuri, prezentări de caz și studii care documentează utilizarea cu succes a acestui nou 
medicament în managmentul hemoragiei masive, necontrolabile prin mijloacele clasice, 
în traumă, chirurgie, sarcină, terapia cu agenți anticoagulanți etc. Costul ridicat al 
acestuia și experiența redusă a clinicienilor în utilizarea lui, fac totuși ca NovoSeven-ul 
să fie administrat relativ sporadic și la un număr destul de restrâns de pacienți, mai ales 
în situațiile clinice ce nu fac parte din indicațiile aprobate [23]. 
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CONCLUZII 
Factorul VIIa recombinat este în mod cert o substanță potentă capabilă să 

promoveze local coagularea sângelui în anumite circumstanțe. Totuși eficacitatea sa 
clinică, în afara tulburărilor congenitale ale coagulării, rămâne să fie definită. Având în 
vedere costul ridicat al produsului, trebuie făcută o selecție atentă a paciențiilor ce ar 
putea avea un beneficiu maxim în urma tratamentului, factorul rF VIIa recombinat fiind 
o soluție terapeutică ce poate fi aleasă după eșecul mijloacelor convenționale.  
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CHIRURGIA DE BYPASS ÎN STENOZELE ESOFAGIENE    
POSTCAUSTICE 
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Clinica Chirurgie II, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş 

 
 

BYPASS PROCEDURES IN CORROSIVE ESOPHAGEAL STENOSIS (Abstract): The current 
management of the digestive tract corrosive injuries imposes a team approach. The mild forms will heal 
spontaneously or after conservative treatment, while severe forms will require admittance in the intensive 
care unit and surgical treatment if necessary. The surgical approach in corrosive esophageal stenosis is a 
demanding procedure indicated in stenosis which failed dilating procedures and in complications such as 
perforations or mediastinal abcesses. Esophageal bypass and colonic interposition are now golden 
standards in the surgical treatment of such cases.  

 
 

KEY WORDS: CORROSIVE ESOPHAGEAL STENOSIS; POSTCAUSTIC ESOPHAGITIS; 
ESOPHAGEAL BYPASS; 
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INTRODUCERE 
Tratamentul leziunilor caustice ale tractului digestiv superior impune colaborări 

interdisciplinare, pioni importanţi în managementul corect al acestor leziuni, între 
serviciul de urgenţă, gastroenterolog, otorinolaringolog, radiolog, anestezist şi chirurg.  

Leziunile postcaustice uşoare (grad I, II) se vindecă de multe ori spontan sau 
după tratament conservator; formele severe necesită o abordare complexă, uneori 
terapie intensivă şi tratament chirugical chiar de urgenţă [1-3].  

Chirurgia stenozelor esofagiene postcaustice este, cu mici excepţii, una electivă, 
reconstructivă, adresându-se fie stricturilor constituite ce nu răspund la tratamentul 
dilatator, fie complicaţilor evolutive sub forma fistulelor esotraheale, esobronhice sau 
abceselor mediastinale. 

Bypass-ul esofagian este operaţia de elecţie în obstrucţia esofagiană cauzată de 
ingestia caustică, interpoziţia colică retrosternală izoperistaltică având avantaje 
recunoscute în comparaţie cu alte metode de reconstrucţie esofagiană [1,4]. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
În Clinica Chirurgie II, prin serviciul de urgenţă al Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Mureş, în perioada 1997-2009 au fost consultaţi 186 de pacienţi pentru ingestie 
de substanţe caustice, 40 dintre aceştia prezentând leziuni severe (grad III şi IV) ce au 
dezvoltat ulterior stenoze esofagiene sau gastrice mai mult sau mai puţin importante. 
Tratamentul dilatator a fost eficient în 7 cazuri de stenoze esofagiene, reuşind 
combaterea disfagiei, dar în majoritatea cazurilor a fost necesară esofagoplastia.  

                                                 
* Received: 10.01.2010 
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Esofagectomia de urgenţă s-a impus în trei cazuri, la unul dintre pacienţi aceasta 
fiind asociată cu o gastrectomie totală datorită unei necroze esogastrice totale produsă 
printr-o ingestie caustică masivă. S-au înregistrat două decese postoperatorii, la un 
pacient fiind posibilă reconstrucţia ulterioară. 

Esofagoplastii elective în stenozele postcaustice s-au practicat la un număr de 24 
de pacienţi. La unul dintre aceştia s-a considerat oportună o esofagectomie transhiatală 
şi reconstrucţie ortotopică cu stomac izoperistaltic, fiind vorba despre un pacient tânăr 
la care se estimau şanse bune de supravieţuire şi la care exista teoretic riscul de 
malignizare. La restul de 23 de cazuri s-au efectuat 24 de intervenţii de bypass (la o 
pacientă fiind necesar un bypass colic stâng presternal, care a urmat după necroza 
completă a unei plastii ileocolice retrosternale izoperistaltice de primă intenţie). Tipurile 
de bypass practicate sunt prezentate în tabelul 1: 
 

Tabel I. 
Intervenţiile de bypass practicate în stenozele esofagiene postcaustice 

Denumirea intervenției Nr. de cazuri % 

Plastii ileo-colice retrosternale izoperiataltice 16 66,8 
Plastii colice stângi retrosternale izoperistaltice 4 16,7 

Plastii colice stângi asociată cu gastrectomie distală + anastomoză Roux 1 4,1 
Plastii colice stângi presternală, anizoperistaltică 1 4,1 

By-pass gastric retrosternal + drenajul esofagului inferior pe ansă Roux 2 8,3 
Total 24 100 

  
Repartiţia pe grupe de vârstă şi sex este reprezentată grafic (Fig. 1,2), 

remarcându-se faptul că stenozele postcaustice apar mai frecvent la vârste active 
(decadele a III-a şi a V-a de viaţă) şi la femei (raport femei-bărbaţi 2-1), la care pot 
surveni episoade depresive pe fondul unui teren psihic de cele mai multe ori labil. 

 

 
Investigarea stenozelor postcaustice a urmărit precizarea detaliilor anatomice ale 

stenozei, aprecierea stării biologice a pacientului şi funcţiei respiratorii. Radiografia 
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Fig 1. Repartiția cazurilor după sex
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baritată rămâne principala metodă de investigaţie, reuşind să furnizeze suficiente date 
pentru planificarea intervenţiei (Fig. 3).  

Endoscopia are o valoare mai redusă în stenozele postcaustice constituite, fiind 
utilă mai ales în ingestiile acute, când poate preciza necroza esofagiană, contribuind la 
formularea indicaţiei de esofagectomie.  

 

 
REZULTATE 
Complicaţiile postoperatorii au survenit la 9 pacienţi (39,13%) (Tabel 2).  
Complicaţia cea mai severă înregistrată de noi a fost necroza de transplant, la 

două cazuri cu plastii ileo-colice.  
 

Tabel 2 
Complicaţii postoperatorii după intervenţiile de bypass esofagian pentru stenoze postcaustice 

Complicații postoperatorii Număr % 
Necroză parţială de transplant ileo-colic 1 11,1 
Necroză totală de transplant ileo-colic 1 11,1 

Hidropneumotorax postoperator 2 22,2 
Bronhopneumonie 1 11,1 

Fistulă de anastomoză cervicală 3 33,4 
Mortalitate 1 11,1 

  
La o pacientă am înregistrat o necroză totală a grefonului ileocolic în ziua a 5-a 

postoperator, posibil prin pensarea pediculului transplantului de către stomacul dilatat 
(anastomoza colo-gastrică a fost efectuată pe faţa anterioară a stomacului deoarece 
bolnava fusese rezecată gastric în alt serviciu iar faţa posterioară a stomacului era prinsă 
în aderenţe multiple la pancreas). Bolnava a dezvoltat o mediastinită cu stare septică 
gravă, ce a putut fi stăpânită prin îndepărtarea grefonului necrozat, lavaj-drenaj multiplu 
pleural şi mediastinal, antibioterapie şi terapie intensivă susţinută, ulterior fiind posibilă 
refacerea esofagoplastiei cu colon stâng anizoperistaltic presternal (după 53 de zile de la 
accident).  

Fig.3. Tranzit baritat 
A. Stenoză esofagiană postcaustică completă  

B. Stenoză esofagiană postcaustică incompletă  

A B 
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După plastia colică iterativă evoluţia a fost lent favorabilă, cu reluarea 
alimentaţiei şi vindecare chirurgicală; pacienta se prezintă periodic la control, cu un 
rezultat postoperator pe care îl apreciem satisfăcător (prezintă câştig ponderal 
semnificativ, dar are regurgitaţii relativ frecvent). 

La al doilea caz s-a produs o necroză parţială a segmentului proximal al 
transplantului ileo-colic; s-a practicat rezecţie parţială a jumătăţii stângi a sternului, 
corespunzător coastelor 1-4 şi claviculei, cu extragerea porţiunii necrozate de colon, 
esofagostomie cervicală şi exteriorizarea colonului rămas viabil în poziţie toracică, la 
polul inferior al inciziei mediosternale. A apărut o pleurezie dreaptă cu anaerobi şi 
gangrena peretelui toracic, starea septică putând fi controlată după debridări largi ale 
peretelui toracic, drenaj pleural cu lavaj continuu antiseptic şi antibioterapie susţinută. 
Pacienta a beneficiat ulterior de o reconstrucţie cu  ansă liberă jejunală.  

Am înregistrat o bronhopneumonie şi două cazuri de hidropneumotorax 
postoperator, datorate posibil unor deschideri pleurale din cursul tunelizării 
retrosternale, care nu au fost sesizate intraoperator. 

În trei cazuri am constatat fistule cervicale; în două situaţii acestea au fost fistule 
cu debit mic, apărute tardiv (zilele 8-10 postoperator), neînsoţite de fenomene septice 
semnificative şi care s-au remis după tratament conservator sau gesturi chirurgicale 
simple. Am înregistrat un deces postoperator după o interpoziţie ileocolică la care, în 
ziua 6 postoperator a apărut o fistulă cu debit important, pacientul dezvoltând ulterior 
sepsis sever, insuficienţă respiratorie şi circulatorie (mortalitate 4,3%).  

La o pacientă cu stenoză esofagiană postcaustică la care s-a practicat un bypass 
ileocolic, au apărut fenomene de stenoză pilorică la aproximativ un an de la 
reconstrucţie, examenul radiologic cu substanţă de contrast punând în evidenţă tulburări 
de evacuare gastrică (Fig. 4). 

La aceast caz nu am putut evalua preoperator funcţionarea stomacului, datorită 
disfagiei, iar intraoperator stomacul părea să aibă o morfologie normală. Tulburările de 
evacuare gastrică s-au intensificat progresiv la examinări succesive, fapt care ne-a 
determinat să practicăm o gastroenteroanastomoză. Această complicaţie tardivă după 
reconstrucţia esofagiană a atras atenţia asupra posibilei coexistenţe a leziunilor 

Fig. 4 Tranzit baritat 
Stenoză pilorică apărută după un bypass ileocolic 

(colecţia Clinicii Chirurgie II Tg. Mures) 
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esofagiene cu cele gastrice inaparente, care devin manifeste după rezolvarea leziunii 
principale [3]. 

Tot în categoria complicaţiilor tardive putem aminti şi cele două stenoze ale 
anastomozelor cervicale, observate la aproximativ un an după interpoziţii ileocolice şi 
care s-au rezolvat, una prin dilataţii iar cealaltă printr-o plastie chirurgicală de lărgire.  

Pacienţii rechemaţi la control prezentau deglutiţie satisfăcătoare în marea 
majoritate a cazurilor, fapt care ne-a determinat să apreciem aceste rezultate drept foarte 
bune şi bune (uşoară jenă la deglutiţia alimentelor solide). Cazul la care s-a practicat 
plastia anizoperistaltică, prezintă regurgitaţii şi halitoză, motiv pentru care apreciem 
rezultatul drept satisfăcător (pacienta are o stare de nutriţie corespunzătoare). 

 
DISCUŢII 
În leziunile postcaustice pot fi fixate doar repere generale de conduită, adaptate 

la stadiul afecţiunii. Leziunile de grad I şi II se vindecă de obicei fără sechele după 
tratament conservator, în timp ce leziunile de grad III şi IV necesită de cele mai multe 
ori tratament susţinut interdisciplinar şi uneori bypass chirurgical. 

În faza acută tratamentul este de regulă conservator, bine codificat; în anumite 
situaţii sunt necesare intervenţii chirurgicale cu caracter de urgenţă: traheostomie (când 
se constată leziuni severe faringo-laringiene), esofagectomie prin stripping (în necrozele 
esofagiene totale), rezecţii gastrice, mergând până la gastrectomie totală (în necrozele 
gastrice).  

Restabilirea tranzitului digestiv imediat după rezecţie este posibilă în unele 
cazuri de leziuni gastrice, dar în majoritatea cazurilor de esofagite postcaustice grave 
timpul de reconstrucţie se va efectua ulterior [3,5]. 

Pentru prevenirea dezechilibrelor nutriţionale, bolnavii care nu se pot alimenta 
vor necesita gastrostomie sau jejunostomie de alimentaţie, instituită de obicei la sfârşitul 
fazei acute (la trei săptămâni de la ingestie) [3].  

Plastia esofagiană se efectuează după cel puţin două-trei luni, de obicei sub 
forma by-pass-ului colic. Intervenţia chirurgicală este indicată pacienţilor cu stricturi 
nedilatabile şi celor care dezvoltă complicaţii de tipul fistulei eso-traheo-bronşice sau 
abceselor mediastinale [3,5]. 

Având în vedere că intervenţia de bypass în stenozele esofagiene postcaustice 
are în prezent un risc acceptabil şi evită în acelaşi timp inconvenientele legate de 
tratamentul dilatator, suntem adepţii rezolvării chirurgicale a cazurilor. 

Esofagectomia în stenozele caustice este un subiect controversat; deşi este 
documentat riscul de apariţie al cancerului pe fondul leziunilor caustice, malignizarea se 
produce de regulă tardiv, după 25-30 de ani de evoluţie [3,6-8].  

Din considerente pur carcinologice esofagectomia s-ar impune dar pe de altă 
parte este recunoscută dificultatea strippingului pe leziunea de esofagită şi periesofagită, 
stripping ce este urmat de multe ori de efracţii pleurale şi complicaţii pulmonare 
postoperatorii [9]. Din aceste considerente practicăm esofagectomia doar la pacienţi 
tineri la care se estimează şanse bune de supravieţuire şi la care teoretic există riscul 
malignizării [3]. 

Chirurgia de bypass esofagian în stenozele postcaustice se efectuează de obicei 
pe cale retrosternală, utilizând colonul ascensionat în manieră izoperistaltică, fie sub 
forma transplantului colic stâng, păstrând vascularizaţia pe ramura ascendentă a arterei 
colice stângi, fie ca transplant ileo-colic, vascularizat pe artera colică medie  
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Esofagoplastia decurge în doi timpi: timpul abdominal, în care se explorează 
cavitatea peritoneală, se confecţionează grefonul esofagian şi se racordează la tubul 
digestiv distal, urmat de timpul cervical în care este abordat esofagul cervical, se 
precizează sediul viitoarei anastomoze (la faringe sau la esofag) şi se ascensionează 
grefonul. Acesta este implantat în stomac de preferinţă pe faţa posterioară, termino-
lateral, tracţiunea pe pediculul vascular fiind mai redusă, fapt care ne dă o mai mare 
siguranţă privind viabilitatea transplantului. Implantarea anterioară este utilizată în cazul 
aderenţelor posterioare la pancreas, după chirurgia gastrică. 

Anastomoza cervicală o efectuăm în acelaşi timp operator, de obicei în două 
planuri.; factori importanţi pentru asigurarea viabilităţii anastomozei sunt aportul 
vascular la nivelul grefonului, tensiunea la nivelul suturii dar şi statusul nutriţional al 
pacientului [4,10].  

Utilizarea ca grefon a stomacului izoperistaltic, fie scheletizat în întregime după 
tehnica Kirschner-Orringer, fie tubulizat după procedeul Akiyama, este mai puţin 
frecventă în stenozele postcaustice. Coexistenţa leziunilor esofagiene cu cele gastrice 
antropilorice inaparente la momentul reconstrucţiei (defuncţionalizări ale pilorului, 
puţin exprimate macroscopic) explică tulburările de evacuare gastrică apărute după 
interpoziţie colică, tulburări ce necesită uneori o reintervenţie tardivă  pentru asigurarea 
drenajului gastric [3]. 

În ceea ce priveşte morbiditatea şi mortalitatea înregistrate în seria noastră, 
acestea au fost destul de importante dar se înscriu în limitele citate de literatură [4,8,11]; 
cea mai dramatică complicaţie este necroza de transplant necesitând măsuri energice de 
combatere a sepsisului local şi general. Fistula cervicală rămâne complicaţia cea mai 
frecventă a chirurgiei esofagiene în general, dar agresivitatea acesteia este de cele mai 
multe ori limitată prin tratament conservator şi gesturi chirurgicale simple. 
 

CONCLUZII 
Stenozele esofagiene postcaustice, mult mai rare în present ca în trecut, 

reprezintă o patologie dificil de abordat ce solicită de multe ori colaborări 
interdisciplinare.  

Tratamentul chirurgical şi în speţă chirurgia de bypass esofagian este bine 
codificată şi are în present un risc acceptabil, impunându-se ca metodă de elecţie în 
tratarea stricturilor nedilatabile sau complicate. 

Esofagectomia în stenoza postcaustică se justifică la pacienţi tineri, datorită 
riscului documentat de malignizare pe fondul esofagitei. Substitutul esofagian preferat 
este colonul ascensionat retrosternal, în variantă izoperistaltică. 
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MASQUERADE SINDROM AND ACROMIC CUTANEOUS MELANOMA – CASE 
PRESENTATION (Abstract): We would like to present the case of a 56 years patient diagnosed initially 
with bilateral keratouveitis with positive cytomegalovirus that presented several relapses. Eye 
examination was undertaken on September 2006 in the 1st Department of the Ophtalmology Clinic, St 
Spiridon Emergency Hospital in Iasi. The diagnosis of bilateral recurrent panuveitis was established 
without knowing the precise etiology – although extensive clinical and biological tests were performed. In 
the following months a lump in the right armpit was revealed leading to the supposition of malignant 
mastitis. Dermatological consultation disclosed the presence of a perumbilical nevus that grows in time 
and undergoes depigmentation. Biopsy of the adenopathy and pathological examination on paraffin 
established the diagnosis of Acromic Malignant Melanoma. The symptoms of bilateral panuveitis 
reappears, therefore we concluded that there is a possibility of a Masquerade Syndrom. Despite 
undergoing  surgery and chemotherapy for the adenopatic mass, there was an unfavorable course with the 
relapse of the malignant lymphoma within 6 months at the right dorsal muscle; surgery was again 
undertaken. After 1 year several brain metastasis were depicted and the patient died within 1 year and a 
half from the initial diagnosis. This case reveals the importance of  an extensive and thorough clinical 
examination, as well as the necessity of interdisciplinary collaboration for an accurate diagnosis and for 
an early treatment. The unusual aspect of this case is the presence an ocular paraneoplasic masquerade 
syndrome  7 months prior to the diagnosis of acromic malignant melanoma. This association of acromic 
cutaneous melanoma and masquerade syndrome was not described before in the literature. 
 
 
KEY WORDS: MASQUERADE SYNDROME, ACROMIC CUTANEOUS MALIGNANT 
MELANOMA, RECURRENT PANUVEITIS 
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INTRODUCERE 
Termenul de sindrom masquerade este folosit pentru a defini manifestări la 

nivelul peri şi intraocular de tipul irită, uveită şi vitrită de origine necunoscută [1,2]. 
Circa 5% din uveite prezintă sindrom masquerade. Sindromul masquerade poate fi 
nonneoplastic dacă este asociat cu corpi străini intraoculari, sindromul de dispersie 
pigmentara, dezlipire de retină, boli postvaccinale şi reacţii adverse medicamentoase 
(rifabutin, didanoside). Sindromul masquerade neoplazic apare secundar limfomului, 
leucemiei, melanomului uveal, retinoblastomul şi tumorilor maligne cu localizări 
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diverse (plămân, sân, piele, tub digestiv) [2,3]. Metastazele retiniene sunt determinate 
cel mai frecvent de melanomul malign cutanat [4]. Este necesară o examinare atentă a 
pacientului: istoricul bolii, examen clinic şi investigaţii paraclinice cu examen 
histopatologic pentru descoperirea cauzei şi instituirea unui tratament corect şi precoce.  

Intervalul mediu de diagnosticare a sindromului masquerade este de 9 luni de la 
primul consult oftalmologic [5]. Manifestările oculare sunt reprezentate de scăderea 
acuităţii vizuale bilateral, discromatopsie, scotoame centrale, nictalopie. În 
melanoamele maligne, scăderea vederii apare de obicei după diagnosticarea tumorii 
primitive şi sunt asociate frecvent cu vitiligo. Obiectiv, fundul de ochi apare iniţial 
normal, apoi apare paloarea discului optic cu modificări vasculare retiniene şi prezenţa 
de celule vitreene [3,6].  

Melanomul malign cutanat reprezintă transformarea malignă a melanocitelor, 
celule de origine neuroectodermică ce sintetizează pigmentul melanină. Incidenţa bolii 
este în continuă creştere, în special la populaţia caucaziană, cu un raport al incidenţelor 
pe sexe mai mare pentru sexul masculin, de 1,5:1 şi al mortalităţilor de 2:1. Vârsta 
medie de diagnosticare este de 50-55 de ani. Melanoamele maligne reprezintă 4% din 
cancerele de piele [7]. Melanomul malign cutanat superficial apare mai frecvent pe 
trunchi, la femei şi poate fi depigmentat, cu marginile neregulate conţinând melanocite 
atipice [8]. 

 
PREZENTARE CAZ CLINIC 
Pacienta B.A., în vârsta de 56 de ani se internează în Clinica I Oftalmologie, 

Spitalul de Urgenţe “Sf. Spiridon“ Iaşi în septembrie 2006 pentru diminuarea progresivă 
din februarie 2006 a acuităţii vizuale la ambii ochi însoţită de prezenţa unor scotoame. 
Din antecedentele heredo-colaterale de reţinut faptul că bunica decedase în urma unui 
neoplasm mamar. 

Pacienta s-a adresat iniţial la Spitalul Universitar de Urgenţe Bucureşti, secţia 
oftalmologie. Acuitatea vizuală la internare era la ambii ochi de 0,3 fcnc (fără corecţie, 
nu corectează). La nivelul polului anterior, examenul biomicroscopic evidenţia: fine 
dezepitelizări corneene inferioare prezente bilateral, multiple exsudate şi precipitate 
endoteliale, pupila prinsă în sinechii posterioare, deformată, cristalin cu opacităţi 
corticonucleare, vitros cu multiple exsudate şi flocoane flotante. Examenul 
oftalmoscopic se distingea cu dificultate la ambii ochi şi prezenta doar câteva traiecte 
vasculare şi papila palidă fără contur. La câmpul vizual prezenta la ochiul drept un 
scotom central relativ pe 20 grade, absolut la verde, insulă temporală la roşu, iar la 
ochiul stâng cămpul vizual era îngustat concentric cu 15 grade, cu un scotom cecal 
arciform inferior la alb şi verde, vedere tubulară pe 5 grade la roşu cu insulă inferioară 
la roşu. La examenul de laborator analizele au fost în limite normale, cu excepţia VSH-
ului crescut, limfopenie cu neutrofilie, PCR şi VDRL negative. Examenul virusologic a 
fost negativ în secreţia conjunctivală pentru virusul Herpex simplex I şi II, dar a fost 
pozitiv pentru Citomegalvirus (replicare activă). Examenul parazitologic a fost negativ 
prin metoda ELISA pentru Toxoplasma gondii (IgG=0,06 UI/ml) şi Toxocara canis 
(IgG,ISR=0,17). Potenţialele evocate vizuale au fost in limite normale. A urmat 
tratament cu antiinflamatoare nesteroidiene şi Aciclovir general, antinflamatoare 
nesteroidiene, Tobradex, Maxitrol, Actovegin local şi injectii subconjunctivale cu 
Dexametazona. S-a externat cu acuitatea vizuală uşor înbunătăţită la ochiul drept şi 
aproape normală la cel stâng. S-a stabilit diagnosticul AO: Keratouveită cu 
citomegalovirus seropozitiv. 
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Deoarece fenomenele oculare pot fi în contextul unei boli demielinizante, în mai 
2006 pacienta a fost internată la Clinica de Neurologie a Spitalului Elias unde s-au 
efectuat examenul CT nativ şi cu substanţă de contrast (fiind în limite normale) şi 
examenul IRM (care era evocator pentru o leziune mezencefalică dreaptă) cu aspect 
imagistic incert, cel mai probabil având substrat vascular. Se infirmă afecţiunea 
demielinizantă. 

Apare o formaţiune în axila dreaptă. Ecografia de ţesuturi moi evidenţiază o 
formaţiune solidă, hipodensă bine delimitată cu semnal Doppler prezent care se întindea 
din zona superioară a cadranului supero-extern mamar drept până în regiunea axilei. 
Formaţiunea era constituită dintr-un conglomerat de 3-4 formaţiuni bine delimitate cu 
diametrul de aproximativ 3,6 cm. Ecogenitatea era apropiată de cea a ţesutului gras, 
astfel că diagnosticul este de lipom.  

Reevaluarea oftalmologică menţine diagnosticul de Keratouveită bilaterală. 
Acuitatea vizuală (AV) OD=0,2 cu punct stenopeic (ps), AVOS=0,5 cu ps. Examenul 
polului anterior evidenţia că fenomenele inflamatorii erau în remisie, iar examenul 
oftalmoscopic arăta că vitrosul era mai clar, dar persistau exsudate sub forma unor 
flocoane flotante ce permitea vizualizarea unui edem papilar la ambii ochi. Testele 
arătau că Ac anti HIV erau negativi, dar Ac IgG citomegalovirus au fost pozitivi prin 
tehnica de chemiluminescenţă 2.  

Examenul clinic obiectiv realizat la Clinica Oftalmologică Iaşi în septembrie 
2006 a evidenţiat o stare generală influenţată, cu paloare sclerotegumentară, 
hiperpigmentare facială cu aspect de fluture şi zone depigmentate la nivelul feţei şi 
mâinilor, nev cutanat depigmentat paraombilical de 4/2 cm, ovalar, cu axul mare 
orizontal bine delimitat (Fig.1), eritem cutanat la nivelul sânului drept.  

La nivelul axilei se afla o formaţiune de diametru 10/8 cm, fermă, nedureroasă, 
neaderentă la tegumente, parţial aderentă la ţesutul subjacent, care nu modifica aspectul 
tegumentului suprajacent. 

Examenul oftalmologic a evidenţiat scăderea progresivă a acuităţii vizuale 
bilaterale iar la nivelul cililor se observă polioza (Fig. 2). Biomicroscopia segmentului 
anterior la ambii ochi decelează precipitate pigmentate şi albe pe endoteliul cornean, 
pigment prezent pe capsula anterioară şi posterioară şi opacităţi cristaliniene 
punctiforme subcapsulare anterioare şi posterioare (mai accentuate la ochiul stâng) (Fig. 
3). Examenul oftalmoscopic decelează o papilă a nervului optic cu contur şters, cu edem 

Fig.1 Nev cutanat paraombilical depigmentat 
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papilar, artere şi vene cu calibru normal, reflex foveolar prezent la nivelul ambilor ochi 
(Fig. 4). 

 
 
 

Fig. 2. Polioza OD 

Fig. 3 Biomicroscopia segmentului anterior la ambii ochi 
A. Aspectul polului anterior OS 

B. Pigment pe cristaloidă OS 

A B 

Fig. 4 Examen oftalmoscopic 
A. Aspect fund de ochi OD 
B. Aspect fund de ochi OS 

A B 
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Examenele paraclinice au evidenţiat doar o uşoară leucocitoză (12090/mm3), 
celelalte rezultate fiind în limite normale. Testele realizate pentru evidenţierea cauzei au 
fost toate negative: FR, VDRL, HIV, CMV, IgG toxocara şi toxoplasma, HLA B27, 
HLA B22, Ac antinucleari. Radiografia toracică a fost normală, iar ecografia 
abdominală a descoperit un hemangiom hepatic. 

Consultul chirurgical ridică suspiciunea unei Mastite carcinomatoase şi se 
recomandă examene paraclinice pentru confirmarea diagnosticului (ecografie mamară şi 
axilară şi mamografie) şi consult oncologic.  

Ecografia mamară evidenţiază (Fig. 5): sân drept cu structură mixtă, aspect 
edematos, canale galactofore vizibile periareolar ce sugerează mastita carcinomatoasă, 
adenopatie interpectorală dreaptă, cu diametrul  maxim de 24 mm. În prelungirea axilară 
a sânului drept apare un nodul hipoecogen, neomogen cu diamametrul de 6,6/8,3 mm. 
Semnalul Doppler prezent în interior sugerează etiologia malignă a tumorii. Sunt 
prezente şi adenopatii axilare: mamar extern-inferior de 16 mm şi mijlociu de 20 mm. 

Mamografia arată sâni cu structură densă, heterogenă. Sân drept: tegument 
îngroşat periareolar, sân cu aspect edematos. Noduli opaci cu diametrul de 10-20 mm 
diseminaţi în glanda mamara şi retroareolar bilateral. Consultul oncologic a înregistrat 
prezenţa unui bloc adenopatic masiv 12/10 cm axilar nedureros, congestie şi eritem la 
nivelul glandei mamare drepte, microadenopatii supraclaviculare stângi şi axilare 
controlaterale. Paraombilical drept, pe locul unui nev pigmentar, o zonă ovoidală de 1,5 
cm, uşor pigmentată, în jurul căreia se observă o pigmentare circulară. Se recomandă 
biopsia ganglionului axilar pentru stabilirea conduitei terapeutice ulterioare. Consultul 
dermatologic a diagnosticat: vitiligo şi prezenţa unui nev paraombilical depigmentat.  

Pacienta a fost externată din clinica oftalmologică cu diagnosticele: AO: 
Panuveită recurentă. Sindrom Masquerade. Obs. Mastită carcinomatoasă. Vitiligo. 
Hemangiom hepatic. 

În septembrie 2006 pacienta a fost internată la Clinica III Chirurgie, Spitalul „Sf. 
Spiridon” Iaşi pentru biopsia formaţiunii axilare. Examenul extemporaneu a relevat 
infiltrate tumorale maligne. Postoperator, se transferă la Clinica de Oncologie. S-a 
repetat mamografia şi s-a depistat existenţa unui nodul cu diametru de 8/6 cm cu contur 
imprecis, intensitate mare cu aspect malign. S-a formulat diagnosticul de: Neoplasm 
mamar drept cT4dN2M0 şi s-a instituit imediat tratamentul chimioterapic adjuvant cu 
Taxotere, Farmorubicin şi 5FU. Rezultatul anatomopatologic al fragmentului de la 
parafină a evidenţiat infiltraţie tumorală malignă cu celule dispuse în plaje, citoplasmă 

Fig. 5 Ecografie mamară dr. 
Sân drept cu structură mixtă, canale galactofore vizibile periareolar, aspect de mastita 

carcinomatoasă, adenopatie interpectorală dreaptă, cu diametrul de 24 mm, iar în prelungirea 
axilară a sânului drept, nodul hipoecogen, neomogen cu diamametrul de 6,6/8,3 mm. 
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clară. Se recomandă să se efectueze reacţii imunohistochimice pentru a se diferenţia un 
carcinom slab diferenţiat de un melanom malign acromic.  

Raportul histopatologic pe blocul de parafină din fragmentul biopsiat din 
regiunea axilară a arătat: fragment tisular cu o proliferare dens celularizată, celule în 
plaje, citoplasma clară, iar la imunomarcaj HMB 45 pozitiv inconstant şi cytokina 
MNF116 negativ ce sugerează diagnosticul de Melanom malign acromic. 

În noiembrie 2006 pacienta s-a internat la Clinica III Chirurgie Generală pentru 
excizia blocului adenopatic axilar drept şi excizia prelungirii axilare a sânului drept. 
Diagnosticul formulat a fost de Bloc adenopatic axilar drept cu invazie de fibre 
musculare din muşchiul mare pectoral şi muşchiul subscapular, cu prelungire în 
cadranul supero-extern sân drept (metastaza melanomului).  Buletinul histopatologic a 
evidenţiat macroscopic un fragment de 12/12,5/5 cm cu lambou cutanat de 11,5/3,5 cm 
iar pe secţiune, bloculul ganglionar prezenta o zonă întinsă de necroză. S-a vizualizat o 
masă ganglionară cu întinsă metastază de melanom malign, predominant acromic, cu 
plaje de celule clare (Fig.6 A,B,C,D,E,F). 

 

 
În mai 2007 pacienta prezenta o stare generală alterată cu hipoacuzie, vertij, 

greţuri, vărsături, alopecie, paloare tegumentară, rush facial apărute în urma 
tratamentului chimioterapic şi adenopatie supraclaviculară dreaptă. După rezultatul 
anatomopatologic, pacienta s-a reinternat la Clinica de Oncologie unde s-au schimbat 
chimioterapicele pentru carcinom la cele specifice melanomului malign: Cisplatin şi 
Etoposid. 

Examenul oftalmologic a evidenţiat creşterea uşoară a acuităţii vizuale dar apare 
discromatopsie nesistematizată severă. La nivelul polului anterior se observă menţinerea 
poliozei, sechele de uveită (pigment prezent pe capsula anterioară şi posterioară), 
 

Fig. 6 Examen histopatologic, ob. x10 
A.ganglion limfatic cu plajă tumorală, numar crescut de  mitoze atipice col. HE, B. infiltraţie 
tumorală malignă cu hemoragie şi necroză infiltrând ţesutul adipos, C. embolii tumorale în 

vase, col. HE, D. Metastază de melanom malign - polimorfism celular, col. HE, E. Ansamblu 
melanom malign predominent acromic, col. Fontana, F. Pigment melanic în citoplasma unor 

celule tumorale, col. Fontana. 

A 

F E D 

C B 
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opacităţi cristaliniene punctiforme subcapsulare anterioare şi  
posterioare (Fig. 7). 

 
Examenul oftalmoscopic a arătat AO: papila nervului optic cu contur şters, uşor 

elevată, cu edem papilar; vene tortuoase; edem macular nesemnificativ clinic, 
modificări ale epiteliului pigmentar retinian (Fig. 8). 
 

Ecografia oculară în mod B a arătat la ambii ochi o decolare posterioară de 
vitros incompletă, cu îngroşarea moderată a hialoidei (Fig. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 Examenul biomicroscopic al polului anterior OD 

Fig. 8 Examen oftalmoscopic OD şi OS 

Fig. 9 Ecografia oculară OD 
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Oculo-computer-tomografia (OCT) confirmă diagnosticul de decolare 
posterioară de vitros şi de edem papilar, demonstrând şi îngroşarea epiteliului pigmentar 
retinian bilateral (Fig.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnosticul final, în urma analizei antecedentelor personale, examenului clinic 

şi investigaţiilor de laborator şi a explorarilor paraclinice a fost de: Sindrom 
Masquerade. Melanom malign acromic metastazat stadiu III C. Pancitopenie 
secundară. Retinopatie toxică secundară. Vitiligo. Hemangiom hepatic. 

În mai 2007, computer tomografia cerebrală descoperă prezenţa de metastaze 
cerebrale (prognostic vital rezervat). Factorul de pronostic pozitiv este menţinerea 
LDH-ului în limite normale. La pacienta noastră această constantă menţinându-se în 
limitele acceptabile. Pacienta decedează în iulie 2007. 
 

 
DISCUŢII 
Sindromul masquerade reprezintă un procent de 5% din cazurile de uveită în 

practica oftalmologică fiind frecvent greşit diagnosticat ca uveită cronică [2,3,9].  
Motivele pentru care pacienta s-a prezentat la oftalmolog au fost: scăderea 

treptată a acuităţii vizuale motiv pentru care a fost iniţial diagnosticată cu Keratouveită 
bilaterală. S-au realizat multiple investigaţii pentru evidenţierea cauzei iar în urma 
acestor investigaţii s-a descoperit Citomegalovirus cu replicare activă în secreţia 
conjunctivală. S-a instituit tratamentul antiviral şi în ciuda acestuia, pacienta a prezentat 
multiple recăderi.  

Examenele clinice şi paraclinice necesare stabilirii etiologiei uveitei au realizat 
diagnosticul de Sindrom masquerade. Pentru a diferenţia cauzele sindromului 
masquerade este necesar un istoric  amănunţit, o examinare clinică atentă şi investigaţii 
suplimentare cum ar fi vitrectomia diagnostică, examenul umorii apoase etc. [10-13]. 
Pacienta nu a observat modificările tegumentare mamare dar a relatat că în urmă cu 2 
ani a apărut depigmentarea cutanată periombilicală. Investigaţiile au fost îndreptate în 
această direcţie, fiind diagnosticată la examenul dermatologic cu vitiligo şi nev 
paraombilical depigmentat. Nu s-a putut efectua melanuria pentru realizarea 
diagnosticului diferenţial între nev şi melanomul cutanat. Metastazele retiniene sunt 
determinate cel mai frecvent de melanomul malign cutanat [4]. 

Biopsia şi examenul expemporaneu a relevat prezenţa unor infiltrate tumorale 
maligne. S-a instituit tratamentul cu Taxotere, Farmorubicin şi 5FU. În urma raportului 

Fig. 10 OCT la OD şi OS 
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histopatologic şi imunohistochimic a fragmentului biopsiat s-a formulat diagnosticul de 
melanom malign acromic şi s-a schimbat tratamentul la Cisplatin şi Etoposid.  

Unii autori consideră că intervalul mediu de diagnosticare a sindromului 
masquerade este de 9 luni de la primul consult oftalmologic [5], în cazul nostru 
intervalul fiind de 7 luni. În timpul realizării exciziei blocului adenopatic axilar drept şi 
a exciziei prelungirii axilare a sânului drept s-a observat invazia tumorală la nivelul 
fibrelor musculare din muşchiul mare pectoral şi subcapsular. Buletinul histopatologic a 
confirmat diagnosticul de melanom malign, predominant acromic. Postoperator s-a 
continuat tratamentul chimioterapic cu Cisplatin şi Etoposid. După un interval, pacienta 
prezenta o adenopatie supraclaviculară de 1,5 cm, recidivă tumorală la nivelul marelui 
pectoral pentru care s-a intervenit chirurgical dar şi retinopatie toxică 
postchimioterapică. 

Particularitatea cazului este reprezentată de extrema complexitate a fenomenelor 
clinice oculare şi sistemice şi de apariţia sindromului paraneoplazic, manifestat la 
nivelul globului ocular prin uveita cronică bilaterală, polioză şi edem papilar, cu 
scăderea acuităţii vizuale, care a determinat pacienta să se prezinte la oftalmolog. 
Pacienta a urmat tratament chimioterapic pentru mastita carcinomatoasă, acesta fiind 
schimbat după rezultatul imunohistochimic. Pacienta prezenta edem papilar bilateral 
înaintea apariţiei metastazelor cerebrale decelabile la CT.  

Retinopatia toxică postchimioterapică a apărut în urma tratamentului cu 
Cisplatin [15,16,17]. 

 
CONCLUZII 
Prezenţa unei uveite recidivante obligă oftalmologul la examene numeroase 

pentru evidenţierea etiologiei. Examenul pe aparate şi sisteme minuţios a sugerat 
existenţa unei patologii sistemice asociate celei oftalmologice. Colaborarea 
interdisciplinară a condus la formularea diagnosticului şi stabilirea conduitei 
terapeutice. 

Asocierea melanomului cutanat acromic cu sindromul masquerade 
paraneoplazic ocular cu 7 luni înaintea diagnosticării unui melanom malign acromic nu 
a fost citată până în prezent.  
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PILONIDAL SINUS OF NOSE – A DIAGNOSTIC DILEMMA (Abstract): We report an unusual 
case of pilonidal sinus of the nose, which presented to us as a diagnostic dilemma. Our initial differential 
diagnosis of a nasal dermoid was overruled by histopathology of the surgical specimen. We discuss the 
etiological possibilities, the pathogenesis and the histopathological characteristics of a pilonidal sinus 
occurring over the nasal dorsum. 
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INTRODUCTION 
Pilonidal sinus (Latin pilus = hair; nidus = nest), a term first used by Hodges in 

1880, is a lesion that arises in the midline, in a skin dimple, in relation to the tip of the 
coccyx. Though the post-anal region is the commonest site of occurrence of this lesion 
[1], it has occasionally been reported from other sites [2]. The occurrence of this lesion 
in the nasal pyramid is very rare, and leads to difficulty in clinical distinction from a 
nasal dermoid. Here we report a pilonidal sinus occurring over an unusual site – the 
nasal dorsum. 

 
CASE REPORT 
A 20 year old male presented with history of a swelling over the nasal dorsum 

since birth.  This swelling was associated with discharge and extrusion of hairs from a 
sinus opening (Fig. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Received: 09.04.2010 
Accepted: 17.06.2010 

Fig. 1. Clinical photograph of the patient showing a sinus 
opening over the nasal dorsum with protrusion of hair. 
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The lesion was excised by a local general practitioner, in early childhood. After 
excision, the lesion persisted, with intermittent episodes of infection. During 
adolescence, there was an increase in the number and length of hairs extruding from the 
sinus opening.  Patient used to frequently trim the hair to avoid social embarrassment.  

His general health was otherwise good. Local examination revealed a deformed 
external nasal pyramid, with splayed nasal bones. A sinus opening of 2 mm was seen 
over the root of the nose, with hair coming out through it. Probe could be passed for 4 
mm, straight down from the sinus opening. Anterior rhinoscopy did not reveal any 
significant findings. A clinical diagnosis of congenital nasal dermoid was made.  

X-ray of nasal bones was normal. CT scan of the head was done to exclude 
intracranial extension. CT sonogram did not reveal an intracranial communication. 

The lesion was excised by a lateral rhinotomy approach, with an additional 
elliptical incision over the root of the nose, to include the sinus opening. 
Intraoperatively, we found a 2 x 1cm pit in the bony pyramid, accommodated by the 
splayed nasal bones. The pit was lined by a sac (Fig. 2) filled with loose, fragmented 
hairs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The sac was excised, and the bony defect augmented with nasal septal cartilage. 

Post-operatively, patient was put on antibiotics. Suture removal was done on the 
seventh post-operative day and patient was discharged. Two weeks later, the patient 
complained of persistent discharge from the wound and extrusion of hair from the tip of 
the nose.  Re-exploration was done, and a subcutaneous tract extending from the 
pyriform aperture to the tip of the nose was visualized (Fig. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Intraoperative view 
Splayed nasal bones which accommodated a pit containing a 
hair filled sac (removed at first operation). A subcutaneous 
tract extending from the pyriform aperture to the tip of the 

nose is shown dissected. 
Detail: specimen of subcutaneous tract which extended from 

pyriform aperture to the tip of the nose. 

Fig. 2. Specimen of epithelium lined sac (containing hair) dissected from 
nasal pit. 
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Fragmented hair shafts were encountered in the tract, some as long as 2.5 cm. 
The lesion was excised and the wound closed in two layers. The wound healed without 
further problems.  

Histopathological examination of both lesions revealed a sinus tract extending 
into the underlying dermis. The tract was lined by keratinized stratified squamous 
epithelium and filled with loose, fragmented hair shafts (Fig. 4). No dermal adnexae 
were seen. The lining of the sinus also comprised of granulation tissue with occasional 
foreign body giant cells. The lesion was reported as a pilonidal sinus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCUSSION 
The commonest site of origin of a pilonidal sinus is the post anal region [1]. 

Less commonly, these lesions have also been reported in sites such as the interdigital 
clefts of hands and toes [3,4] and the umbilicus [2,5]. The rest of the literature on these 
lesions is studded with reports of pilonidal sinus from uncommon sites like the axilla, 
perineum, mid-thigh amputation stump [2], scalp [6] and ear [7]. Two cases of pilonidal 
sinus of the nasal pyramid [8,9] have been reported so far in world literature. 

The ethiological origin of a pilonidal sinus is controversial. In the 
sacracoccygeal region, early reports favored a congenital origin. All possibilities from a 
vestigial sex gland (Kallet, 1936), to a congenital imperfect union of two halves of the 
body (Hodges, 1880) had been put forward [4]. The congenital theories were 
unequivocally rejected by clinicians in the second half of the twentieth century. The 
theories put forward by Patey and Scarfe [10] and Roger Brearley [11] gained 
widespread acceptance. The former two clinicians suggested that hairs are sucked into a 
sinus, which is primarily infective in origin. Brearley [11] proposed that the sinus is 
produced by hair puncturing the intact skin (the puncture sinus). The negative pressures 
thus developed, further suck hair into the sinus, aided by lateral movement of the 
buttocks (the suction sinus). Experimental evidence supported by manometry was 
provided to highlight this point. 

With regards to the nose, it is obvious that no such negative suction can be 
developed over the nasal pyramid. Indeed, the authors of the previous two case reports 

Fig. 4 Histological section of the pilonidal sinus tract  
Stratified squamous epithelial lining and loose fragmented hair shafts in 

the lumen (HE, 100x). 
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[8,9] have suggested that pilonidal sinus of the nasal dorsum is a congenital lesion. Our 
patient had a discharging sinus with protruding hairs since birth. In early childhood, 
excision of the lesion was done by a local general practitioner. It is possible that the 
lesion was incompletely excised and presented again at a later date; in which case, we 
have a pilonidal sinus existing from birth. Or, the previous lesion could have been a 
nasal dermoid, the excision of which led to implantation of epithelium and development 
of a pilonidal sinus. Pilonidal sinuses developing in such sites, due to implantation of 
hair in diseased or surgically traumatized skin has been described before [12]. 

The pilonidal sinus has a male preponderance [4,11]. The lesion is typically seen 
in hirsute [4,11], white males. Blondes and the Negro population are less prone to 
develop these lesions [11,13], probably on account of the fine hair in the former and 
curly hair in the latter. The pilonidal sinus usually appears after puberty [11], because 
there are no stiff body hairs until then. 

The histological picture and the contents of the pilonidal sinus have been 
described in detail. All authors agree that the presence of loose hairs is essential for the 
diagnosis of a pilonidal sinus. Fewer consensuses are present as to the lining of the 
sinus. In the sacrococcygeal region, the sinus is lined predominantly by squamous 
epithelium [4], which may become thin and flat [3], due to episodes of infection. 

A barber’s interdigital pilonidal sinus, on the other hand, has only islands of 
epithelium, with the rest of the tract being lined by fibrous tissue and granulations [3]. 
This is true of pilonidal sinuses in other sites, like the breast [14] and umbilicus [15]. 
The pilonidal sinus of the nasal dorsum, like the saccrococcygeal area, appears to have a 
considerable lining of squamous epithelium [8,9]. 

On the nasal dorsum, a diagnostic dilemma exists between a pilonidal sinus and 
dermoid cyst. Dermoid sinus cysts appear within eighteen months of birth [16], while 
pilonidal sinuses are adult onset in origin. Both have hairs protruding from the sinus 
opening, but extrusion of cheesy material is seen only in the dermoid cyst [16]. The 
histopathology gives the final diagnosis in this issue. The dermoid is characterized by 
the presence of adnexal structures like sweat glands, sebaceous glands and hair follicles 
[17], which may still have hairs attached to them. Whereas the pilonidal sinus is not 
associated with adnexal elements and has fragmented hair shafts lying loose within its 
lumen. 

In summary, it is to be emphasized that a pilonidal sinus occurring over the nasal 
dorsum is highly anecdotal, and a hair bearing lesion on the external nasal pyramid 
should be considered as a nasal dermoid, unless proved otherwise. 

 
CONCLUSION 
Pilonidal sinus is most frequently found in the sacrococcygeal region, and is less 

commonly encountered at other sites. If a hair bearing lesion presents over the nasal 
dorsum, the first clinical diagnosis should be a nasal dermal sinus cyst. 
Histopathological examination is confirmatory. 
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A CASE OF MISSING FOOT (Abstract): Auto-amputation is spontaneous separation of nonviable 
from viable tissue, commonly seen in atherosclerotic dry gangrene and diabetic patients. Aggressive 
surgical debridement, amputations, parenteral antibiotics, maintenance of nutrition, control of diabetic 
status and postoperative wound care are the main stay treatment in such cases. Here we present a unique 
case of spontaneous disarticulation of foot from ankle joint in a non diabetic patient and discuss the 
possible causes for the same. 
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INTRODUCTION 
We would like to present a case of spontaneous auto-disarticulation of foot from 

the ankle joint in a poor, malnourished, non diabetic, self neglected individual. Very 
few cases of auto-amputation of lower limbs have been reported in the literature. 
 

CASE REPORT 
A 75 years old man was brought to the emergency department by the local 

police as he was found lying by the road side. On enquiry he was found to be a beggar 
and that he had ‘lost’ his right foot about a week back, he could not remember where. 
He complained of pain in his both lower limbs, particularly in the region of calf muscles 
while walking, since two years, which progressively increased forcing him to take rests 
in between. Subsequently around six months back he developed painful ulcerations over 
his right foot which progressively increased in size and the surrounding areas became 
blackish in colour. He also complained of swelling of his right foot for the past month 
with purulent and watery discharge. He had no fever during this period nor was there 
any history of trauma.  

He was a smoker for the last 20-25 years and used to smoke ‘beedi’, 2-3 packets 
a day. A beedi (pronounced bidi), from Hindi, is a thin, South Asian cigarette filled with 
tobacco flake and wrapped in a tendu leaf, tied with a string at  
one end [1].  

On examination the patient was frail, emaciated, dehydrated, anaemic and with 
poor nutrition. He had a pulse rate of 108/minute in the radial artery with a blood 
pressure of 90/60 mm of Hg. 
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He had moist crackles on chest examination bilaterally and the other system 
examinations were unremarkable. He had SpO2 of 78-80% at room air.  

There was spontaneous disarticulation of his right foot from the ankle joint (Fig. 
1) with sloughed, necrosed and infected muscles and other tissues exposing the bone at 
places forming an ulcer involving almost the whole of right leg. There was a sharp 
demarcation between the ulcerated and the non ulcerated areas. There was a blackish 
area of skin over the right knee anteriorly over the patella.  

Both the lower limbs felt cold to touch, skin was thin, and there was loss of hair. 
Femoral pulses were very weak bilaterally and no peripheral pulses were palpable 
beyond that in both the lower limbs. No subcutaneous crepitus was felt in the right 
lower limb.  

 
On the basis of the above, a clinical diagnosis of atherosclerotic dry gangrene 

with superadded secondary infection leading to moist gangrene and spontaneous 
disarticulation of the right ankle was made.  

He was resuscitated with IV fluids, oxygen inhalation, both active and passive 
tetanus prophylaxis, broad spectrum antibiotics including metronidazole. Investigations 
revealed Hb-8g%, total leukocyte count of 17,500 with polymorphs of 85%. Renal 
profile showed serum urea to be 180mg% where as serum creatinine to be 4.5 mg%. 
Serum albumin was low at 2g%, blood glucose was 104 mg%, serology for syphilis was 
negative and chest X-ray showed features of COPD with pneumonitic patch over the 
right mid zone. Resting ECG was within normal limits except for sinus tachycardia.  

The patient was informed about the diagnosis and need for the formal 
amputation through the mid thigh and after obtaining informed consent he underwent a 
formal guillotine mid thigh amputation under regional anaesthesia. Tissue was sent for 
culture and sensitivity from the operation theatre. He was managed with antibiotics and 
dressing in the post operative period and received two units of cross matched 
compatible whole blood. But even though he was maintaining just adequate urine output 
initially, his renal function deteriorated progressively and developed fever in the post 
operative period. He subsequently death on the 6th postoperative day, due to sepsis and 
renal failure. 

 

Fig. 1 Spontaneous loss of foot with infected ischemic ulcer involving leg. 
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DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
Spontaneous separation of non-viable from viable tissue is called auto-

amputation and is commonly associated with dry gangrene, usually occurring in the 
distal portions of the lower extremities [2]. Even though it is an uncommon 
phenomenon, it has also been reported for carcinoma penis [3], vermiform appendix [4], 
breast [5], tongue [6]. Others reporting auto-amputation of limbs include gas gangrene 
[7], diabetes and atherosclerotic gangrene [2], following treatment of chronic leg ulcers 
by traditional bone setters [8] as the other causes. Spontaneous dactylolysis results in 
spontaneous auto-amputation of toes secondary to the formation of a constricting band 
and usually affects the fifth toe bilaterally [9].   

Our patient had a typical history of gradual vascular occlusion leading to 
ischemia progressing to dry gangrene. He was a non diabetic, non syphilitic and did not 
have any other systemic illnesses. He probably had minor injuries to his foot while 
walking bare footed and being immunologically compromised had his dry gangrene 
converted to wet type which eventually accelerated the process and led to spontaneous 
disarticulation of foot from  the ankle. 

In atherosclerotic gangrene spontaneous separations usually start at the 
periphery from the digits and toes and may eventually lead to disarticulation of ankle 
[2]. In our case the patient straight way lost his foot from the ankle joint, probably due 
to the secondary infection leading to wet gangrene. Treatment at a traditional bone setter 
for an ulcer in the leg by herbal application of concoctions in local gin and herbal 
dressings lead to infections, contractures and ultimately spontaneous loss of foot [8], 
which also shows that, a wet gangrene can also lead to auto-amputation or spontaneous 
disarticulations of limbs.  

Moist or wet gangrene is thought to be more dangerous than the dry variety and 
requires early surgical intervention depending upon the extent, nature, area of 
involvement as well as the general condition of the patient. Excision, debridement and 
amputation are the surgical procedures of choice in such a situation. Our patient also 
underwent a mid thigh amputation after proper resuscitation and antibiotic coverage and 
tetanus prophylaxis. But unfortunately we lost the patient due to sepsis and progressive 
renal failure on the 6th postoperative day. Inequitable access to conventional healthcare 
for such people of lower economic strata, lack of awareness, poverty, apathy, self 
neglect were probably also the contributing factors leading to this condition of “missing 
foot” and ultimate death of the patient. 
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PLEOMORPHIC ADENOMA OF THE SUBMANDIBULAR GLAND IN A TEENAGER- A 
CASE REPORT(Abstract): Pleomorphic adenoma of the submandibular gland is rare in children. Only 
16 cases have been reported in the Japanese literature. In this paper, we report a pleomorphic adenoma in 
the submandibular gland of a 16-year-old boy. Under a clinical diagnosis of a benign tumor of the 
submandibular gland, the patient underwent total excision of the submandibular gland. The 
histopathological diagnosis was pleomorphic adenoma. Tumors developed in the submandibular gland of 
children have a slightly higher incidence of malignancy and recurrence than those in adults. Therefore, 
total excision of the submandibular gland is indicated. Recurrences are rare with complete en bloc 
excision of the tumor and the submandibular gland. Except for the rare cases of malignant transformation, 
the prognosis is excellent. 
 
KEY WORDS: PLEOMORPHIC ADENOMA, EXCISION OF TUMOR, MALIGNANT 

  
Corespondenţă: Conferentiar Dr. Ingrid Miron, Clinica a-IV-a, Spitalul Clinic de urgenta pentru Copii 
“Sf. Maria” Iasi, Str. Vasile Lupu nr.62; e-mail: lucmir@gmail.com* 

 
 
INTRODUCERE 
Adenomul pleomorf reprezintă cea mai frecventă tumoră de glandă salivară, 

(aproximativ 80% din aceste tumori), ce conţine ţesut epitelial mixt şi componente 
celulare mezenchimale. 

Ca şi localizare 80% se dezvoltă în glanda parotidă, 10-15% în glandele 
submandibulare, 5% în glandele sublinguale, 5% în glandele salivare minore, palatine, 
buză superioară, mucoasă bucală. Apare mai frecvent la femei în a IVa-VIa decadă de 
viaţă, raportul feminin/masculin este de 1,5/1, fiind foarte rar întâlnită la copii (11 
cazuri diagnosticate în perioada 1983-2005 la ”Children”s Hospital,Boston) [1]. 

Din punct de vedere histologic este o tumoră benignă mixtă, compusă din 2 
tipuri de celule: epiteliale/mioepiteliale şi elemente mezenchimale dispuse în stroma de 
mucopolizaharide, înconjurată de o pseudocapsulă fibroasă de grosime diferită [2].  

Din leziune pot protuziona spre ţesutul sănătos mici insule de ţesut tumoral 
(datorită ratei diferite de creştere a celulelor) fenomen numit pseudopodie; responsabil 
de recurenţă după excizia chirurgicală. Ocazional apare hemoragie, calcificare, necroză 
sau risc de degenerare malignă în timp. 
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PREZENTARE CAZ CLINIC 
Un adolescent în vârstă de 16 ani din mediul rural, normal dezvoltat staturo-

ponderal s-a prezentat pentru o recidivă locală a unei formaţiuni de glandă 
submandibulară, pentru care a fost operat în urmă cu o lună . Pacientul declara apariţia 
formaţiunii în urmă cu 2 ani cu creştere continuă şi autotraumatizarea repetată.  

Dintre antecedente personale fiziologice reţinem că este primul copil, născut la 
termen, natural, prezentaţie craniană, Gn-3350g, Apgard 9, alimentat la sân 4 luni, apoi 
cu lapte de vacă, vaccinat conform schemei, a efectuat profilaxia rahitismului, 
dezvoltare neuro-motorie conform vârstei. Ca antecedente patologice găsim la 1 lună un 
flegmon coapsă stânga incizat, la 1 an şi 7 luni o bronhopneumonie, iar la vârsta de 3 
ani a prezentat o pneumonie. 

Pacientul este fumător, aproximativ 45 de ţigări/zi, de 4 ani şi consumator 
ocazional de alcool. 

Examenul clinic general a evidenţiat stare generală bună, stare de nutriţie bună 
G = 67 kg, T = 167 cm, facies simetric cu acnee vulgară, herpes labial superior, 
tegumente normal colorate, foliculită şi numeroase pete hiperpigmentate la nivelul 
toracelui posterior; cicatrice postoperatorie submandibulară stângă, formaţiune tumorală 
cu diametrul 1/1cm de consistenţă dură, mobilă pe planul profund, aderentă la cicatricea 
operatorie (Fig. 1), nedureroasă, mucoase normal colorate, fanere normal implantate, 
sistem ganglionar superficial nepalpabil, sistem muscular normoton, normokinetic, 
normotrof, sistem osteo-articular aparent integru, mişcări active şi pasive în articulaţii 
normale, aparat respirator: excursii costale simetrice bilateral FR 21/min, sonoritate 
pulmonară normală, MV fiziologic; aparat cardio-vascular: arie precordială normal 
conformată, şoc apexian spaţiu V intercostal pe linia medio-claviculară, zgomote 
cardiace ritmice bine bătute AV-84/min, TA=110/65mmHg, artere periferice pulsatile; 
aparat digestiv: cavitate bucală normal conformată, faringe normal, abdomen suplu, 
mobil, depresibil, nedureros la palpare, scaun normal, ficat la rebord, splină nepalpabilă; 
aparat uro-genital: rinichi nepalpabili, micţiuni fiziologice, urini normocrome, OGE-
normal conformate; sistem nervos: ROT simetrice bilateral, fără semne meningiene, 
vede, aude, simte aparent normal.  

 

Prezenţa unei formaţiuni tumorale în contextul unei recidive locale în regiunea 
submandibulară, operat cu o lună anterior internării constituie premisele solicitării unui 

Fig. 1 Formaţiune tumorală cu diametrul 1/1cm în regiunea 
submandibulară stângă 
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examen CT care evidenţiază: tumoră bine diferenţiată cu margini netede, de consistenţă 
solidă, omogenă, hiperecogenă. (Fig.2). 

 
Ulterior a fost transferat în clinica de chirurgie unde se practică excizia cicatricei 

postoperatorii, extirparea formaţiunii tumorale şi a ganglionilor peritumorali; drenaj cu 
un tub de dren. Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, drenajul suprimându-se la 6 
zile (Fig. 3). 

 
Examenul anatomo-patologic a evidenţiat glandă salivară mixtă cu resturi 

tumorale de adenom pleomorf în segmentul 4 al exciziei chirurgicale, modificări 
inflamatorii cronice şi granuloame de corp străin la firele de sutură anterioare. 

Particularitatea cazului este dată de apariţia la vârstă mică, sexul masculin şi 
localizarea în glanda submandibulară. 
 

 
DISCUŢII 
Adenomul pleomorf de glandă submandibulară este rar atât la copii cât şi la 

adolescenţi. În general este o tumoră benignă a glandelor salivare. Numele provine de la 

Fig. 2 CT-formaţiune tumorală în regiunea 
submandibulară stângă 

Fig. 3 Rezecţie adenom submandibular - aspecte intraoperatorii  
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pleomorfismul de arhitectură (aspecte variabile) văzut la microscopia optică. De 
asemenea, este cunoscut şi sub numele de "tumoră mixtă, a glandelor salivare", care 
descrie aspectul ei pleomorf, spre deosebire de originea sa dublă elemente epiteliale şi 
mioepiteliale. Tumora este fermă, de obicei solitară şi prezintă o creştere lentă, fără 
durere, iar când afectează parotida poate da fenomene de compresiune a nervului facial, 
otalgie, neuralgie, paralizia nervului IX, X, XI, trismus. 

Diagnosticul se poate pune fie imagistic [3] (sialografie, ecografie, CT, IRM), 
fie prin examen anatomo-patologic (punţie-aspiraţie cu ac fin, excizia tumorii). Biopsia 
efectuată prin aspiraţie cu ac fin poate determina dacă tumora este de natură malignă, cu 
o sensibilitate de aproximativ 90% [4,5]. Per ansamblu, tratamentul de elecţie pentru 
tumorile glandelor salivare este rezecţia chirurgicală. Biopsia efectuată prin aspiraţie cu 
ac fin este recomandată înaintea intervenţiei chirurgicale pentru a confirma diagnosticul 
[6]. Tumorile benigne ale glandei submandibulare sunt tratate prin simpla excizie cu 
păstrarea ramurei mandibulare a nervului trigemen, nervului hipoglos, şi nervului 
lingual [7].  

Tumorile maligne salivare, necesită rezecţia largă locală a tumorii primare. Cu 
toate acestea, în cazul în care rezecţia completă nu poate fi realizată, radioterapia 
adjuvantă îmbunătăţeşte controlul local [8]. 

Principalele complicaţii sunt date de leziunile nervoase VII (adenoamele 
parotidiene), hipoglos, ramul mandibular al trigemenului (adenomul submandibular). Pe 
termen lung adenoamele pot degenera malign în 2-25% din cazuri. Riscul de recidivă 
este de 45% pentru rezecţiile incomplete şi de 1-5% daca este ruptă capsula în timpul 
intervenţiei [7]. 

Deși această tumoră este benignă, reapariţia ei poate avea loc şi la 30 de ani 
după tratament, în aceste cazuri, riscul degenerării maligne fiind crescut. 

 
CONCLUZII 
Adenoamele submandibulare sunt tumori rare ale glandelor salivare şi sunt de 

obicei benigne.  
Rezecţia chirurgicală în ţesut sănătos este singurul tratament pentru aceste 

tumori. Ţesutul tumoral restant sau efracţia capsulei duce la recidivă în majoritatea 
cazurilor. 
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MANAGING PAROTID HAEMANGIOMA IN A RURAL SET UP: A REPORT. (Abstract): 
Salivary tumours are rare in children. (<5%), but when present 50% of them are parotid haemangioma 
compared to 2% in adults.The diagnosis is clinical supplemented by imaging. Management is 
controversial with varied recommendations ranging from wait and watch to intralesional or systemic 
steroid with or without bleomycin /interferon /interleukin. Surgery is recommended if complication arises 
though in some centers it is offered early. Definitive surgical intervention is preferred in atypical 
haemangiomas which fail to regress within first 6 yrs and in high flow lesions. These lesions are usually 
managed in tertiary set up with head and neck or vascular surgery unit. We present our experience with 
managing a parotid haemangioma in a 10 year old in a rural set up successfully treated with definitive 
surgical intervention. With only ultrasonography and fine needle aspiration cytology (FNAC) as guide 
and unavailability of vascular surgeons and late presentation of cases with complication compounding the 
management, the treatment becomes challenging. We include a review of literature. 
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INTRODUCTION  
Salivary tumours are rare in children. (<5%) [1], but when present 50% of them 

are parotid haemangioma compared to 2% in adults [2,3]. Differentiation with vascular 
malformation is important in the early stage as the natural history of haemangioma is to 
undergo initially a proliferative phase followed by involution [4], but arterio-venous 
malformation (AVM) continues to grow with the child. These lesions should be treated 
in a head and neck or vascular surgery unit with facilities for MRI and interventional 
radiology but in this part of country vast majority of patients are poor and cannot avail 
it. They present usually with complication and often lost in follow up.  

We report a case of 10 year old boy with parotid haemangioma managed 
successfully in a district hospital with the limited diagnostic and therapeutic facilities. 
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CASE REPORT 
A 10 year old boy presented with swelling over left parotid for 7 years, but 

slowly enlarging with occasional flair. On examination, irregular, non pulsatile, soft, 
compressible swelling overlying left parotid region superficial to masseters, 4cm x 3cm 
in size with ill-defined margins was noted. The skin over the swelling had faint bluish 
discoloration. There was facial asymmetry (Fig. 1). 

Ultrasonography suggested a multiloculated cystic space occupying lesion 
involving left parotid gland with evidence of recent hemorrhage. FNA suggested a 
benign parotid cyst with recent hemorrhage. 

 
Decision to operate was taken on the basis of the long history, failure to undergo 

complete resolution and the evidence of recent (and perhaps earlier) episodes of 
intratumoral hemorrhage. Parotid haemangioma and cystic parotid lesions were in the 
differential diagnosis. On exploration a haemangiomatous malformation confined to the 
superficial lobe was found. Superficial parotidectomy with en bloc removal of the tumor 
was done after careful preservation of facial nerve. Post operative period was uneventful 
(Fig. 2). Biopsy confirmed it was parotid haemangioma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Pre-operative front and side profile 

Fig. 2  Post-operative front and side profile
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DISCUSSIONS  
Typical capillary haemangioma has a proliferative phase followed by involution, 

but few atypical and other vascular malformations like arterio-venous malformations do 
not regress and need early intervention. Conservative treatment is recommended, as 
resolution usually occurs within first 6 years of life [5]. Surgery is reserved for 
complications. Average age of surgery is 4.8 yrs. [1,6]. There are reports of successful 
sclerotherapy with Pingyangmycin or Bleomycin A5 plus dexamethasone or only 
steroid, but they are all in infant age group (average age of 10 months) [7-9]. Early 
surgical intervention required for complications has good results especially in 
craniofacial region [10]. However all form of conservative therapy needs repeated 
treatment and prolonged follow up of 3 to 4 years. 

Usually growth of haemangioma occurs in the first year, but prolonged growth is 
observed in lesions with a deep component and segmental morphologic characteristics. 
Recognition of this subset is important. 

Large series [9] dealing with up to 9 cm large parotid haemangioma treated with 
triamcinolone report excellent response up-to 70% in infants (<1 year), but failure to 
thrive is a potential complication [11]. Interventional radiologic percutaneous 
sclerotherapy for low-flow lesions (particularly those causing complication) and 
embolo-sclerotherapy for high-flow lesions with or without adjunctive surgical 
intervention have become the mainstay of therapy. 

Outcome after excision of localised cervicofacial haemangiomas and low-flow 
vascular malformations is also excellent [12]. For arteriovenous malformations 
combined embolisation-resection is definitive treatment. Flap reconstruction may 
prevent their recurrence especially in Schobinger stage II to III (Table 1) and 
aesthetically better if large area needs excision [13,14].  

 
Table 1  

Schobinger classification of AV malformation [14] 
Stage Features 

I Cutaneous blush/warmth 

II Bruit, audible pulsations, expanding lesion 
III Pain, ulceration, bleeding, infection 
IV Cardiac Failure 

 
Nonhepatic hemangiomas including parotid have an apparent propensity to 

develop a high flow element and behave as transiently "arterialized" hemangiomas 
difficult to regress spontaneously [15]. 

Ultrasonography is initial imaging study used for the examination of salivary 
gland lesions in children, and permits the differentiation of intraglandular and 
extraglandular lesions, and may suggest the correct diagnosis. In cavernous 
haemangioma prior to surgery, magnetic resonance angiography, intra-arterial digital 
subtraction angiography and technetium 99m-labeled red blood cell pool imaging are 
helpful to differentiate high and low flow lesions. In the case of high flow extended 
lesion requiring surgery, the facial nerve may be difficult to identify and should be 
monitored intraoperatively [16-18]. 

Parotid haemangioma, especially those with a deep component and segmental 
morphologic characteristics is relatively more resistant to therapy with corticosteroids 
or interferon alfa-2a [19]. Differences in drug metabolism, vessels caliber, and/or blood 
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flow may account for this [20]. Different types of laser therapy are also recommended 
for immature haemangiomas, but not for mature one [21]. 

 
CONCLUSIONS 
In our case, only ultrasonography and FNAC was available in what appeared to 

be a parotid mass, but definitive diagnosis awaited surgery. With the longstanding 
history and frequent flare-ups and poor chance of follow up, surgical intervention is 
more suitable in our setting if phase of involution fails in such cases. 
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MALIGNANT MELANOMA WITH MULTIPLE METASTASES ON THE SMALL BOWEL - CASE 
REPORT (Abstract): BACKGROUND: Malignant melanomas often cause intestinal metastasis. 
Metastases of malignant melanoma are the most common secondary tumors of the gastrointestinal tract. 
The incidence of intestinal metastasis of malignant melanomas is 1.5-4.4% in clinical studies, reaching up 
to 35.6-58% in necroptic studies. AIM: We present a clinical case of multiple metastases to the small 
bowel with point of departure right retroauricular malignant melanoma. METHODS: Patient T.I., 76 
years old, is admitted in our clinic with occlusion clinical features installed by approximately 2-3 days. 
From anamnesis we retain a subocclusion clinical feature installed by approximately 1-2 months, with 
gradual overheating. On clinical examination a right supraclavicular tumoral formation is found, sizing 
2.5-3cm, suggestive for malignant melanoma. The abdominal CT shows multiple tumoral formations in 
the small bowel, with no other secondary determinations in the other organs. RESULTS: Intraoperatory 
we have found six secondary lesions on the jejunum, two on the ileum and two mesenteric metastases. It 
was done partial enterectomy on the jejunal segment with latero-lateral jejuno-jejunal anastomoses and 
partial enterectomy on the ileum segment with ileostoma. Postoperatory short-term outcome, at six and 
twelve months was favorable. CONCLUSIONS: Small bowel metastases of malignant melanoma is the 
first suspected diagnosis in a patient with oclusive/suboclusive intestinal manifestations and clinical 
lesions suggestive of malignant melanoma. The patient presentes for acute complications (occlusion, 
intestinal perforation) or chronic complications (chronic digestive bleeding, anemic syndrome). Often 
non-specific symptoms are present, which delay the diagnosis. Surgical treatment is the first therapeutic 
option, even in case of multiple secondary determinations. 
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INTRODUCERE 
Melanomul malign este un cancer de piele cu evoluţie accelerată, cu pontenţial 

mare de metastazare, fiind cea mai agresivă tumoră cutanată [1]. Are ca punct de 
plecare melanocitele de la nivelul epidermului, care se malignizează, cresc şi se 
multiplică.  
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Incidenţa are o rată de creştere mai mare decât oricare altă tumoră malignă, 
reprezentând 1-3% din totalul tumorilor maligne [2] şi 7-8% din cele cutanate [1,2]. 

Metastazarea este direct corelată cu invazia dermală putând fi limfaticǎ şi/sau 
hematogenǎ. Tractul gastrointestinal este locul de metastazare cu o frecvenţă între 
35,6% pânǎ la 58% în studiile necroptice [3,4]. Metastazele se evidenţiază în regiunile 
cu vascularizaţie intensă, în special la nivelul intestinului subţire (3/4 la nivelul 
jejunului) şi al stomacului, rareori la nivelul esofagului şi al colonului [5-7]. 

 
PREZENTAREA CAZULUI  
Pacientul T.I. în vârstǎ de 76 ani, a fost internat în urgenţă cu manifestǎri de tip 

ocluziv (absenţa tranzitului intestinal, distensie abdominalǎ, vǎrsǎturi, greaţǎ, 
inapetenţǎ) instalate de aproximativ 2-3 zile. Anamnestic reţinem instalarea unei astenii 
fizice marcate, fatigabilitate şi scǎdere ponderalǎ însoţitǎ de o simptomatologie de tip 
sindrom subocluziv de aproximativ 1-2 luni de zile, cu accentuare treptatǎ.  

Din antecedentele personale patologice ale pacientului, reţinem un melanom 
malign la nivel retroauricular drept, operat şi tratat în urmǎ cu aproximativ 2 ani. 

La examenul clinic general se descoperǎ o formaţiune tumoralǎ supraclavicularǎ 
dreaptǎ cu dimensiuni de 2,5-3cm cu aspect sugestiv de melanom malign (Fig. 1).  

 
 
Probele biologice deceleazǎ o uşoarǎ anemie şi retenţie azotatǎ, restul 

parametrilor biologici fiind în limite cvasinormale. 
Radiografia toracicǎ nu obiectiveazǎ leziuni patologice pulmonare. Radiografia 

abdominalǎ pe gol în ortostatism evidenţiazǎ multiple nivele hidroaerice la nivelul 
intestinului subţire imagini sugestive de tablou ocluziv. 

Tomografia computerizatǎ abdomino-pelvinǎ (aspect nativ şi contrast) 
evidenţiazǎ la nivelul intestinului subţire mase tumorale de perete intestinal (în total se 
evidenţiazǎ 6 leziuni intestinale), unele circumferenţiale, altele asimetric dispuse, cu 
dimensiuni între 4 şi 8,5 cm; chist cortical de pol renal superior drept (Fig. 2). 

Fig. 1 Aspect clinic 
Formaţiune tumoralǎ supraclavicularǎ dreaptǎ de aproximativ 2,5-3cm cu aspect 

macroscopic sugestiv de melanom malign. 
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Se institue de urgenţǎ  manevre medicale de degajare intestinalǎ prin montare de 
sondǎ nazogastricǎ şi clisme evacuatorii, medicaţie prokineticǎ şi reechilibrare 
hidroelectroliticǎ. 

 

 
Se decide şi se intervine chirurgical, în urgenţǎ amânatǎ, prin laparotomie 

medianǎ exploratorie, intraoperator evidenţiindu-se la nivelul jejunului, la 60 de cm de 
unghiul Treitz, pe o lungime de aproximativ 80 cm, 6 tumori intestinale cu dimensiuni 
cuprinse între 4 şi 9 cm, iar la nivelul ileonului la aproximativ 30 de cm de valvula ileo-
cecalǎ 2 formaţiuni tumorale (o formaţiune tumoralǎ de aproximativ 8 cm) şi 2 
metastaze mezenterice (una pe faţa mezostenicǎ a ileonului) (Fig. 3). 

 

 
S-a practicat enterectomie segmentară jejunală cu anastomoză jejuno-jejunală 

latero-laterală şi enterectomie segmentară ileală cu ileostomie. Evoluţia chirurgicală 
postoperatorie a fost favorabilǎ, pacientul fiind externat la 12 zile postoperator cu 
toleranţǎ digestivǎ şi tranzit intestinal prezent, starea generalǎ fiind relativ bunǎ.  

Fig. 2 CT abdominal 
Mase tumorale la nivelul peretelui intestinului subţire 

Fig. 3 Aspecte intraoperatorii 
A Mase tumorale la nivel jejunal şi ileal; 

B. metastazǎ pe faţa mezostenicǎ a ileonului. 
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Pacientul a fost îndrumat ulterior în serviciul de oncologie pentru rezolvarea 
leziunii cutanate şi a instituirii unei terapii corespunzǎtoare. 

Rezultatul anatomopatologic de laborator a confirmat suspiciunea preoperatorie 
şi intraoperatorie, stabilind diagnosticul de metastaze intestinale de melanom malign 
(Fig. 4). 

 

 
Pacientul revine la control la aproximativ 9 luni de la intervenţia chirurgicalǎ cu 

o stare generalǎ satisfacǎtoare, moment la care în urma investigaţiilor imagistice 
efectuate (radiografie pulmonarǎ şi CT cerebral) se ridicǎ suspiciunea unor metastaze 
pulmonare şi cerebrale, însǎ fǎrǎ o simtomatologie clinic manifestǎ. 

 
DISCUŢII 
Melanomul malign cutanat reprezintǎ transformarea malignǎ a melanocitelor, 

celule de origine neuroectodermicǎ ce sintetizeazǎ pigmentul melanina. Incidenţa bolii 
este în continuǎ creştere, mai mare decât oricare alte tumori maligne, în special la 
populaţia caucazianǎ, cu un raport al incidenţelor pe sexe de 1,5/1 şi al mortalitǎţilor de 
2/1, ambele pentru sexul masculin [8]. Aproape 50000 de noi cazuri de melanom malign 
sunt înregistrate anual în SUA, cauzând aproximativ 8000 de decese. Conform 
Institutului Naţional de Cancer, populaţia din SUA în 1935 avea un risc de a face 
melanom malign în cursul vieţii de 1 la 1500. În 2004 riscul pentru melanom malign a 
crescut la aproximativ 1 din 71 [9]. Vârsta medie de diagnosticare este de 50-55 de ani. 
În pofida progreselor terapeutice din ultimii ani, prognosticul rămâne nefavorabil [8].  

Melanomul malign poate metastaza practic în orice organ sau ţesut, însǎ sediile 
predilecte sunt: plamânul (71,3%), ficatul (58,3%), tractul gastrointestinal (43,5%) cu o 
implicare a intestinului subţire în 35,6%, creierul (36%), cordul (40%), glandele 
suprarenale (36%), rinichii (35%) şi oasele (23%) [3,8]. Melanomul malign constitue 
cea mai frecventǎ tumorǎ cutanatǎ ce metastazeazǎ la nivelul tractului gastrointestinal 
[10], reprezentând aproximativ o treime din totalul neoplasmele metastatice [11]. Deşi 
metastazele gastrointestinale sunt frecvent întâlnite la pacienţii cu melanom malign, 
devin simptomatice doar la 2-4% dintre cazuri [8], diagnosticul clinic preoperator de 
metastaze digestive fiind stabilit în doar 1,7% din cazuri, cu o variaţie între 0,9-8,9% 
dupǎ unele studii [10], respectiv 1,5-4,4% dupǎ alte studii [2,12]. Ele pot fi prezente la 

Fig. 4 Aspect macroscopic al tumorii intestinale 
Pe secţiune tumoră cu aspect brun-violet sugestivǎ de melanom malign 
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data diagnosticului iniţial sau în decursul evoluţiei ulterioare (chiar dupǎ 10 ani) ca 
semn de recurenţǎ a bolii. Localizǎrile obişnuite ale metastazelor intraabdominale sunt 
reprezentate de: intestin subţire (35-67%), colon (9-15%) şi stomac (5-7%) [8,13]. Din 
pacienţii cu metastaze digestive ale melanomului malign aproximativ 50% au 
concomitent şi alte leziuni metastatice [10], fiind comunǎ situaţia în care sunt implicate 
mai multe secţiuni ale intestinului sau mai multe organe, metastazele izolate fiind rare 
[5,14]. La nivelul intestinului subţire 75% din metastaze sunt localizate la nivelul 
jejunului [7], în special în lungul marginii mezenterice [2,15]. Leziunile metastatice pot 
determina o gamǎ variatǎ de simptome clinice nespecifice (greaţǎ, vomǎ, dureri 
abdominale, pierdere în greutate) şi simptome specifice (hemoragii oculte sau 
macroscopice, perforaţii sau obstrucţii intestinale, formaţiuni de volum abdominale) 
[10]. Debutul poate fi insidios reprezentat de anemie feriprivǎ secundarǎ hemoragiilor 
cu diferite grade de gravitate, sau pot determina manifestǎri acute ca în cazul obstrucţiei 
sau perforaţiei intestinale. Metastazele intestinale sunt de obicei asimtomatice pânǎ la 
apariţia primului semn de complicaţii, ceea ce duce la o întârziere în stabilirea 
diagnosticului. Melanomul este cauza în 61,9% din cazuri de ocluzii intestinale datorate 
neoplaziilor [16]. Conform studiilor de specialitate apariţia manifestǎrilor clinice în 
melanomul malign metastatic gastro-intestinal variazǎ între 2 luni şi 12 ani, cu o medie 
de 4,6 ani [10,17]. Perioada dintre diagnosticul melanomului primar şi detectarea 
metastazelor intestinale dupǎ alte studii poate ajunge la 43,5 luni [18], respectiv 23,3 
luni [11]. În cazul nostru metastazele intestinale au aparut la 2 ani şi 3 luni dupǎ 
diagnosticul primar de melanom malign, ce a coincis şi cu recidiva cutanatǎ. 

Metastazele pot ramane nediagnosticate în absenţa semnelor de recidivǎ localǎ şi 
fǎrǎ o supraveghere oncologicǎ adecvatǎ, putând rǎmâne stabile lungi perioade de timp, 
chiar şi fǎrǎ tratament adecvat, putând fi întrerupte însǎ brusc de apariţia unor 
complicaţii [8].  

Monitorizarea post-terapeuticǎ a pacienţilor cu diagnosticarea precoce a 
recidivelor şi metastazelor asimptomatice, precum şi a celui de-al doilea melanom 
reduce mortalitatea şi morbiditatea [8]. Monitorizarea constând în examen clinic 
complet, probe de laborator (hemoleucograma, LDH, teste hepatice, melanurie), 
investigaţii imagistice (radiografie toracicǎ anual, ecografie abdomino-pelvinǎ şi a 
ganglionilor limfatici locoregionali), dozarea markerilor tumorali (S100, MIA, L-
cystinil DOPA) [8,19] se va realiza pe parcursul întregii vieţi, din cauzǎ cǎ recidivele şi 
melanoamele secundare pot aparea şi dupǎ 10-35 ani de la tratamentul tumorii primare 
[8].  

În cazul metastazelor digestive ale melanomului malign tratamentul este unul 
paliativ, actul chirurgical având ca şi rezultate dispariţia simtomatologiei şi 
îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii pacienţilor în 80-90% din cazuri [10,20]. În mod tradiţional 
chirurgia este indicatǎ în rezolvarea complicaţiilor acute ocluzive, a perforaţiilor şi 
sângerǎrilor. Supravieţuirea este semnificativ mai bunǎ la pacienţii cu rezecţie completǎ 
a leziunilor decât în cazul celor cu extirpare incompletǎ [10,15,21]. Mai multe studii 
stabilesc cǎ morbiditatea şi mortalitatea sunt minime în cursul acestor intervenţii 
chirurgicale, iar îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii acestor pacienţi este semnificativǎ 
[5,7,11,12,14,15,18]. Rezecţia chirurgicalǎ adecvatǎ este esenţialǎ deoarece aproape toţi 
bolnavii cu recidivǎ localǎ mor prin boala metastaticǎ şi complicaţiile acesteia [8,20]. 
Pacienţii supuşi unor intervenţii chirurgicale curative au o ratǎ a supravieţuirii de 48,9 
luni, în timp ce la pacienţii cu intervenţii paliative sau tratament conservator rata 
supravieţuirii medii este de 5,4 luni, respectiv 5,7 luni [11]. Dupǎ alte studii beneficiul 
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intervenţiei chirurgicale a fost observat la 50% din pacienţi, cu o ratǎ medie a 
supravieţuirii de 17,3 luni [2]. 

În cazul prezentat este de remarcat supravieţuirea îndelungatǎ comparabilǎ cu 
datele descrise în literaturǎ, intervalul de timp scurs între intervenţia chirurgicalǎ de 
excizie a leziunii primare şi diagnosticul diseminarilor secundare a fost de peste 2 ani, 
timp în care pacientul a fost asimptomatic. În cazul nostru rezultatele postprocedurale 
au constat în dispariţia simtomelor ocluzive şi supravieţuire la 9 luni, moment în care 
pacientul a revenit la control, cu o stare generalǎ satisfacǎtoare. 

Cazul prezentat stabileşte necesitatea monitorizǎrii oncologice corespunzǎtoare, 
ce poate aprecia progresia bolii înaintea apariţiei complicaţiilor ocluzive şi a recidivei 
tumorale locale.  

 
CONCLUZII 
Metastazele intestinale de melanom malign reprezintă primul diagnostic de 

suspiciune la un pacient cu istoric relevant de melanom şi simptomatologie 
gastrointestinală, chiar şi minorǎ.  

Metastazele intestinale de melanom malign au o simptomatologie nespecifică 
sau sunt asimptomatice o lungă perioadă de timp 

Diagnosticul este stabilit de obicei târziu, atunci când apar complicaţii prin 
obstrucţie şi/sau perforaţie intestinalǎ şi sângerare cronicǎ. 

Simptomatologia devine manifestă odată apariţia complicaţiilor prin producerea 
de fenomene ocluzive cu obstruarea lumenului intestinal, perforative sau hemoragii 
cronice cu anemie secundarǎ. 

Tomografia computerizată permite diagnosticul şi stadializarea leziunilor, 
evidenţierea metastazelor hepatice şi a ganglionilor mezenterici şi retroperitoneali.  

Tratamentul chirurgical este prima opţiune terapeutică, chiar şi în cazul unor 
determinări secundare multiple, fiind prelungitǎ supravieţuirea pacientului.  
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PERITONEAL CARCINOSIS FROM  MALIGNANT BREAST CANCERS (ABSTRACT): 
Metachronous abdominal and pelvic metastases from breast cancer may appear many years following 
initial diagnosis. It is of great value a precise histopathological examination for the differential diagnosis 
with the primitive neoplasia of the ovary, fallopian or peritoneum, in special in the BRCA syndrome. 
Histopathology is also of great value in coordinating the subsequent therapy. At the admition the 
simptomatology may vary. We present a case of previously right breast cancer operated woman, with 
curative intention at the first surgical attempt. They were readmitted at 7 years after the first operation 
with intestinal obstruction due to peritoneal carcinosis. She was operated and reevaluated for the 
peritoneal implants. 

 
KEY WORDS: PERITONEAL CARCINOSIS, BREAST CANCER 
 
Corespondenţă: Dr. R.C. Tiutiuca, Clinica Chirurgie, Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. I. Czihac”, 
str. Berthelot Henri Mathias, nr. 7-9, Iaşi; e-mail: razvantiutiuca2@yahoo.com* 

 
 
INTRODUCERE 
Metastazele metacrone pelvine şi abdominale ale cancerului de sân pot apare la 

un interval de timp destul de important de la diagnosticul iniţial. În general 
simptomatologia clinică la prezentare a pacientei impune intervenţia chirurgicală . [1]. 
Vârsta medie a bolnavelor la internare este de 50-53,5 [2] (cu un interval de 27–79 ani). 
Intervalul mediu de la diagnosticul cancerului de sân la explorarea pentru patologia 
abdomino-pelvină este de 80 luni (cu un interval de 9–264 luni).  

Rolul rezecţiei chirurgicale a leziunilor metastatice din abdomen şi pelvis, cu 
punct de plecare la nivelul unui cancer de sân, este încă în discuţie, provocând 
numeroase controverse. În funcţie de situaţia lezională se pot indica diverse procedee ce 
includ, laparotomii exploratorii cu salpingo-ooforectomii, histerectomii, citoreducţii 
tumorale de diverse grade sau numai laparoscopii cu biopsii. Schema poate fi 
completată cu chimioterapie adjuvantă [2].  

O urmărire medie de 14,2 luni  a unui lot de paciente cu acest diagnostic a 
indicat o supravieţuire globală medie de 24,1 luni. Pacientele fără boală reziduală în 
abdomen au avut o durată de supravieţuire medie de 41,6 luni, în timp ce, pe lotul 
studiat, durata medie de supravieţuire a celor cu boală reziduală important cu diametru 
sub 2 cm (16,1 luni) nu a fost diferită semnificativ de cea a celor cu leziuni peste 2 cm 
(18,4 luni) [1].  

Pe alt lot durata medie de supravieţuire a fost de 30 luni [2], iar pacientele cu 
citoreducţie optimală fără boală reziduală vizibilă macroscopic au avut o durată de 
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supravieţuire de 82 luni comparativ cu 33 luni pentru cele cu citoreducţie optimală dar 
cu boală reziduală vizibilă macroscopic [2].  

 
PREZENTARE DE CAZ 
Pacienta U.V. în vârstă de 58 de ani se interneză în urgenţă pentru dureri 

abdominale difuze, distensie abdominală, vărsături alimentare, absenţa tranzitului, stare 
generală influenţată, simptomatologie pe care bolnava o afirmă a fi instalată de 48 de 
ore.  

Din antecedente reţinem o mastectomie radicală pentru un neoplasm de sân 
drept, urmată de secvenţă terapeutică radiochimioterapică, efectuată în urmă cu 7 ani. 

Examenul obiectiv la internare relevă stare generală influenţată, tegumente 
palide, transpirate, limba saburală, astenie, TA 100/60 mmHg, puls 105/minut. 
Abdomenul este destins de volum, dureros difuz cu clapotaj a jeun, ficatul si splina sunt 
nepalabile, iar la tuşeul rectal fundul de sac douglas se dovedeşte nedureros şi notăm 
absenţa materiilor fecale în ampula rectală. Examenul radiologic pe gol indică nivele 
hidroaerice în mezogastru, flancul drept şi flancul stâng cu o calcificare de 22/18 mm în 
flancul drept. Ecografia abdominală detectează un ficat cu aspect ecografic normal, 
colecist destins hipoton cu pereţi îngroşaţi, cu calculi multiplii, mobili de 9-18 mm. 
Rinichii sunt de aspect normal ecografic iar ansele intestinale sunt destinse, 
hiperkinetice. Analizele de laborator la internare sunt în limite normale. 

După reechilibrare volemică, aspiraţie digestivă şi antibioterapie se intervine 
chirurgical. Laparotomia exploratorie decelează anse intestinale subţiri destinse de 
volum cu conţinut lichidian şi gaze, lichid de ascită în cantitate medie, ficatul şi splina 
normale la inspecţie şi palpare. Pe peritoneul parietal anterior la nivelul fosei iliace 
drepte câteva formaţiuni de 4-5 mm, albicioase, dure. Colonul stâng de aspect normal, 
clonul drept nedestins. Explorarea decelează prezenţa la nivelul ultimei anse ileale a 
unui bloc tumoral de 4/6 cm ce realizează compresie externă şi înglobare parţială a 
ansei, leziune ce constituie şi cauza ocluziei (Fig. 1A). Palparea evidenţiază multiple 
adenopatii la nivelul trunchiului celiac, hilului hepatic, emergenţei arterei mezenterice 
superioare şi pe tot traiectul ei până la terminare, ganglioni limfatici duri în jurul anselor 
ileale (Fig. 1B) precum şi pe traiectul arterei colice drepte. Implanturi tumorale de 4-5 
mm la nivelul omentului mare.  

 

Fig. 1. Aspecte intraoperatorii 
Tumora ileală ocluzivă, anse ileale destinse cu conţinut lichidian şi gaze, cec şi asendent de aspect 
normal, implanturi neoplazice omentale; ganglioni limfatici grupaţi în jurul ultimelor anse ileale. 

A B 
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Se recoltează biopsii din ganglionii de pe traiecul arterei mezenterice superioare, 

unul de la originea acesteia şi unul din vecinătatea ansei ileale. Se practică o derivaţie 
internă, ileo-transverso-anastomoză latero-laterală în două planuri cu fire separate, 
drenaj peritoneal şi se închide cavitatea peritoneală în planuri anatomice. 

Evoluţia postoperatorie este simplă cu externare în ziua a 10-a postoperator.  
Examenul anatomopatologic al piesei de biopsie indică doi limfoganglioni cu 

infiltrare carcinomatoasă cu zone solide, alveolare, trabeculare de tip comedocarcinom. 
Celulele tumorale sunt nesecretante de mucus (alcian negativ). 

 
DISCUŢII 
Carcinomatoza peritoneală, definită drept diseminare apărută de la cancerele 

colorectale, apendiculare, gastrice, neoplazii maligne ginecologice sau mezotelioame 
peritoneale, este un semn de tumoră avansată sau de recurenţă a bolii, în general 
asociată unui prognostic extrem de nefavorabil [3].  

Metastazele metacrone pelvine şi abdominale ale cancerului de sân pot apare la 
un interval de timp destul de important de la diagnosticul iniţial. Deşi rar diagnosticată 
în urmă cu 10-15 ani, situaţia menţionată devine destul de frecventă în prezent [4]. 
Intervalul mediu de la diagnosticul cancerului de sân la explorarea pentru patologia 
abdominopelvină este de 80 luni (cu un interval de 9–264 luni). După unele studii se 
pare că tipul celular lobular invaziv are tropism mai mare pentru organele digestive şi 
genitale comparative cu cel canalicular invaziv, mai ales cazurile positive pentru 
receptorii hormonali [5]. Astfel este apreciat că 14% din carcinoamele lobulare 
infiltrative sunt predispuse la dezvoltarea unei carcinomatoze faţă de numai 1% din cele 
ductale invazive. 

Unii autori opiniază pentru biopsie cu ac fin ca alternativă a laparoscopiei pentru 
diagnosticul afecţiunii, ridicând posibilitatea dezvoltării unei alte tumori primare 
ovariene, falopiene sau peritoneale. Această situaţie este posibilă mai ales la pacientele 
cu mutaţie la nivelul genelor BRCA. La aceste bolnave riscul de cancer de sân şi 
ovarian este de 80% respectiv 54% (la cazurile cu BRCA1) şi de 80% şi respective 23% 
la cele cu BRCA2(6,7). Se cunoaşte că ovarectomia în momentul intevenţiei 
chirurgicale pentru neoplasmul de sân reduce riscul producerii carcinomatozei cu 1-5% , 
dar fără a-l elimina complet [7]. 

Folosirea laparoscopiei în diagnosticul şi stadializarea carcinomatozei 
peritoneale este unanim acceptată în prezent [8,9]. Procedura permite stabilirea cu mare 
acurateţe a originii neoplasmului, a indexului neoplazic peritoneal, aspecte legate de 
implicarea intestinului şi a mezenterului, apreciază fesabilitatea unei intervenţii 
chirurgicale precum şi magnitudinea citoreducţiei ce poate fi atinsă şi identifică 
necesitatea rezecţiilor multiorgan. Se recomandă tehnic efectuarea ei cu introducerea 
prin tehnica deschisă a primului trocar. Prin bascularea mesei operatorii şi a folosirii 
ecografiei intraoperatorii pot fi explorate majoritatea sectoarelor peritoneale şi poate fi 
apreciată structura oganelor parenchimatoase. 

Vârsta medie a bolnavelor la internare este de 50-53,5ani  
(extreme 27–79 ani) [2]. În general simptomatologia clinică la prezentare a pacientei 
impune intervenţia chirurgicală [1], dar poate fi nespecifică pentru o lungă perioadă de 
timp sau complet asimptomatică dar semnalată de o creştere a markerilor 
 tumorali [7]. 
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Rolul rezecţiei chirurgicale a leziunilor metastatice din abdomen şi pelvis, cu 
punct de plecare la nivelul unui cancer de sân, este încă în discuţie, provocând 
numeroase controverse. În funcţie de situaţia lezională se pot indica diverse procedee ce 
includ laparotomii exploratorii cu salpingo-ooforectomii, histerectomii, citoreducţii 
tumorale de diverse grade sau numai laparoscopii cu biopsii. După citoreducţie este 
necesară o evaluare imunohistochimică care să vizeze o serie de markeri de diagnostic 
precum CK7, CK20, ER, PR, CA125, CA15-3, BCA-225 şi GCDFP-15 (7). 

Schema poate fi completată cu chimioterapie adjuvantă [2]. O urmărire medie de 
14,2 luni  a unui lot de paciente cu acest diagnostic a indicat o supravieţuire globală 
medie de 24,1 luni. Pacientele fără boală reziduală importantă postchirurgicală în 
abdomen au avut o durată de supravieţuire medie de 41,6 luni, în timp ce, pe lotul 
studiat, durata medie de supravieţuire  a celor cu boală reziduală importantă dar sub 2 
cm diametru(16,1 luni) nu a diferit semnificativ de cea a celor cu peste 2 cm (18,4 luni) 
[1]. Pe alt lot durata medie de supravieţuire a fost de 30 luni [2], iar pacientele cu 
citoreducţie optimală fără boală reziduală vizibilă macroscopic au avut o durată de 
supravieţuire de 82 luni comparativ cu 33 luni pentru cele cu citoreducţie optimală dar 
cu boală reziduală vizibilă macroscopic [2]. Unele studii apreciază că pattern-ul de 
apariţie al determinărilor secundare peritoneale nu influenţează supravieţuirea, dar 
rezultatele sunt cu atât mai bune cu cât recurenţa abdominală apare mai tardiv şi cu cât 
gradul de citoreducţie obţinut postchirurgical este mai bun [10]. Combinarea actului 
chirurgical cu chimioterapia şi hormonoterapia a dus, după unele raportări, la o remisie 
parţială sau completă a tumorii [11]. 

 
CONCLUZII 
Deşi rar citate în urmă cu 10 ani, în prezent, cazurile de carcinomatoza 

peritoneală cu origine la nivelul neoplaziilor mamare sunt o realitate din ce în ce mai 
frecventă. Modalitatea de prezentare poate fi variată, de la simptomatologie nespecifică 
la complicaţii ce necesită intervenţie chirurgicală în urgenţă. În cazul unei rate crescute 
de suspiciune diagnosticul poate fi precizat precoce prin monitorizarea markerilor 
tumorali, investigaţii imagistice sau laparoscopie diagnostică. Metodele de tratament 
moderne bazate pe principiile citoreducţiei tumorale şi tratamentelor adjuvante 
postoperatorii se consideră că ameliorează prognosticul vital. 
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LAPAROSCOPIC TRANSABDOMINAL PRE-PERITONEAL (TAPP) FOR BILATERAL 
INGUINAL HERNIA (Abstract): The laparoscopic approach is not still the world wide accepted for the 
treatment of inguinal hernias. However, in the last years, this approach tends to become the gold standard 
procedure for the one day surgery of groin hernias. We present the laparoscopic TransAbdominal 
PrePeritoneal approach (TAPP) in a case of a large bilateral, direct type inguinal hernia. The surgical 
technique is described and different key points are discussed. Conclusions: TAPP is a feasible method for 
the treatment of bilateral hernia. The laparoscopic exploration allows the intra operative diagnosis of 
other associated hernias. The anatomic landmarks are easily recognizable and the learning curve could be 
shortened. The postoperative recovery is rapid and the patient can quicker return to his normal activity; in 
this way, the day surgery could be considered. 
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BACKGROUND 
The hernia repair is one of the most common surgical procedures; worldwide, at 

least 2000000 hernia repair procedures are annually performed [1]. Even the 
laparoscopic approach is widely accepted for many diseases and some laparoscopic 
surgical procedures become gold standard techniques (e.g. cholecystectomy, surgery of 
the gastro-esophageal junction and even appendectomy), the laparoscopic approach for 
the treatment of groin hernias is still controversial [2,3]. Much more the choice of 
laparoscopic approach (TransAbdominal PrePeritoneal (TAPP) versus the Totally 
ExtraPeritoneal (TEP)) is also controversial [4]. We present the TAPP approach for a 
large bilateral hernia. 

 
METHOD 
Definitions 
In the latest guidelines the laparoscopic hernia repairs techniques are defined as 

follows [5]: 
„TAPP: Transabdominal preperitoneal endoscopic inguinal hernia operation in 

which the approach to the inguinofemoral region is transabdominal, and the final 
placing of the prosthesis is extraperitoneal”. 

„TEP: Total extraperitoneal endoscopic inguinal hernia operation in which 
both the approach to the inguinofemoral region as well as the placing of the prosthesis 
is completely extraperitoneal”. 

                                                 
a Received: 09.06.2010 
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The patient 
A male patient, age 64, has been address to the Clinique Bon Secours Arras, 

France, for bilateral hernia. The physical exam revealed a body mass index of 23.87 
kg/m2 and large bilateral direct type hernia. From his medical history we noted 
hypertension and ischemic heart disease treated by betaxolol chlorhydrate 20 mg/day, 
valsartan 40 mg/day and acetylsalicylic acid 75 mg/day. The patient was proposed for a 
day surgery. 

 

 
The surgical technique 
The surgical approach commonly used is transperitoneal approach (TAPP). 
Anesthesia and the operative room set-up 
The patient was in supine position, in a 10º Trendelenburg tilt with both arms in 

abduction. General anesthesia has been performed. Single dose of Cefazolin (2 g) was 
used as antibiotic prophylaxis during the anesthetic induction. 

A two monitors high definition laparoscopic equipment has been used and 
placed to the foot of the table; the monitors were located on the side of hernias. The 
surgeon operated from the opposite side of the hernia near the patient’s shoulder, and 
the assistant stands opposite to the surgeon (Fig. 1A). 

Trocars and instruments  
Three trocars has been used: one of 10 mm (optical) and two of 5 mm (for the 

instruments).  
The laparoscopic instruments used were: monopolar disposable scissor, 

monopolar hook, two atraumatic fenestrated graspers, needle holder and a 5 mm 
disposable absorbable screw type stapler device. A 30º laparoscope and a 3 CCD high 
definition camera have been used. 

The standard instrument box for TAPP approach also includes a bipolar grasper, 
a dissection grasper and a disposable suction-irrigation device, as well as “classical” 
instruments: graspers (two Kelly and two Halsted), Farabeuf retractors, scissors and 
Hegar needle-holder. 

Fig. 1 Operating room set up and trocars placement 
A operating room; note the surgeon and assistant position as well as the two 

monitors laparoscopic equipement; B trocars placement 
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Trocars placement 
The 10 mm optical trocar was place supraumbilically and the two 5 mm 

operating trocars were situated on the midclavicular line 2 cm under the level of the 
horizontal line from the umbilicus (Fig. 1B).   

Trocars have been placed under establishing the carbon dioxide 
pneumoperitoneum using the Verres needle. The operating trocars were inserted under 
laparoscopic view control. 

 

 
Exploration and anatomical landmarks 
The aim of the laparoscopic exploration is to identify the anatomical landmarks 

and the site and type of hernia (Fig. 2). In this way, the Trendelenburg tilt has been 
increased to 30-45º. The two dangerous „triangle”, vascular triangle and pain triangle 
has to be well identified (Fig. 2). We revealed two large direct type (Nyhus IIIa) hernias 
(Fig. 2). On the right side under the ileo-pubic tract, a small depression revealed a 
femoral (Nyhus IIIc) hernia. 

Fig. 2 Laparoscopic view 
A external inguinal region; B middle inguinal region; C internal inguinal 

region;  
D pain triangle; E vascular triangle 

1 internal inguinal ring; 2 direct hernia; 3 urinary bladder; 4 umbilical arteries;  
5 urachus; 6 epigastric vessels; 7 ilio-pubic tract; 8 iliac vessels; 9 femoral hernia;  

10 ductus deferens
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Incision of the peritoneum 
We started with the left hernia; in this way the patient was slightly turned on the 

surgeon’s side (to the right).  
The first step consists to perform a large peritoneal incision from the iliac spine 

until the right umbilical artery, opening the preperitoneal space. The peritoneal incision 
starts 2 cm above the iliac spine and has been made by using the monopolar hook (Fig. 
3). 

 

 
 
 

Fig. 3 The incision of the peritoneum 
1 anterior iliac spine; 2 ilio-pubic tract; 3 line of the peritoneal incision; 4 

triangle of pain; 5 vascular triangle; 6 internal inguinal ring; 7 epigastric vessels 

Fig. 4 Preperitoneal medial dissection – left side 
1 the hernia’s sac; 2 pubis; 3 Gimbernat ligament; 4 urinary bladder; 5 Cooper 
ligament; 6 femoral vein; 7 parietal defect (middle inguinal region) 

Fig. 5 Preperitoneal medial and lateral dissection – left side 
1 Cooper ligament; 2 pubis; 3 inguinal ligament; 4 urinary bladder; 5 femoral 

vein;  
6 femoral artery; 7 parietal defect (middle inguinal region); 8 ductus deferens;  

9 spermatic vessels; 10 internal inguinal ring; 11 pain triangle; 
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Preperitoneal dissection 
The aim of this step is to ensure the best positioning of the mesh. In this way 

several anatomic landmarks have to be identifying, as well as a complete dissection of 
the hernia’s sac.  

The anatomic landmarks are: epigastric vessels, urinary bladder, pubis and 
Cooper’s ligament, Gimbernat’s ligament and medial part of ilio-pubic tract, external 
iliac vessels, corona mortis vein, ductus deferens and spermatic vessels, internal 
inguinal ring (Fig. 4-7).  

 

 
 
The preperitoneal dissection began at the lateral part of the internal inguinal ring 

and continued medially and caudally at the level of Retzius until the pubis is well 
exposed (Fig. 4, 6).  

Then, the hernia sac dissection was performed using traction contra-traction 
maneuvers and fine coagulation (Fig. 6). To avoid the injuries of the ductus deferens 
and spermatic vessels the sac dissection always starts anteriorly.  

The preperitoneal dissection ends when the anatomic landmarks previous 
described are well exposed and the two dangerous triangles (vascular and pain triangle) 
can be identified (Fig. 5, 7). 

 
 

Fig. 6 Preperitoneal medial dissection – right side 
1 pubis; 2 contra lateral mesh; 3 direct hernia sac; 4 herniar lipoma;  
5 fascia transversalis at the level of middle inguinal region 

Fig. 7 Preperitoneal medial and lateral dissection – right side 
1 pubis; 2 contra lateral mesh; 3 Cooper ligament; 4 obturatory hernia; 5 

Gimbernat ligament; 6 parietal defect (direct hernia); 7 ilio-pubic tract; 8 external iliac 
vein; 9 external iliac artery; 10 ductus deferens; 11 spermatic vessels; 12 epigastric 
vessels; 13 femoral hernia; 14 internal inguinal ring; 15 pain triangle; 16 vascular 
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Mesh placement 
We usually use a large (120x150 mm) polypropylene mesh (F polypropylen + 

porcine collagen + polyethylene terephtalate). The mesh is inserted from the optical 
trocar. Then, it was placed in the appropriate position and fixed by absorbable tacking 
staples. The first staple is at the level of iliac spine (2 cm above it); then, the mesh is 
fixed on the upper and internal edge, as well as at the level of pubis and pectineal 
ligament (Fig. 8). The mesh hasn’t to be stapled at the level of dangerous triangles and 
epigastric vessels. 

 

 
 
The peritoneal closure 
The peritoneum is closed by a running suture using a 2-0 monofilament non 

absorbable suture and an extracorporeal knot was performed (Fig. 9). 
Contra laterally hernia 
The right hernia was treated in the same manner; however there are some 

particularities:  
- the medial and caudal preperitoneal dissection continued until the exposure of 

the internal edge of the contra lateral mesh (Fig. 6); 
- in the presented case, during the right side preperitoneal dissection, debutant 

femoral and obturatory hernias were revealed (Fig. 7). 
The overall postoperative time was 120 minutes. 
 
 

Fig. 8 Mesh insertion – left side 
Right: 1 pain triangle; 2 vascular triangle; 3 epigastric vessels aria; the place of 

tackers are marked by white arrows; Left: tacker placement at the level of Cooper 
li t

Fig. 9 Peritoneal closure 
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Postoperative period 
The immediate postoperative course was uneventful and the patient was 

discharged in the same day. One month later, the routine control consultation revealed 
no pain or other complications. 

 
DISCUSSIONS 
There are a lot of discussions about the best treatment for the inguinal hernia. 

However some clear facts were revealed by the latest trials and guidelines.  
Mesh or non mesh repairs? 
In adult patients the mesh repair is mandatory (level 1Ab) for open and 

laparoscopic approach [5,6]. For the non mesh repair the Shouldice technique is 
considered the best choice (grade A recommendationc) and could be used only for the 
cases with high risk of mesh infection [5]. The best open mesh repair technique is 
Lichtenstein (level of evidence 1A); the other mesh repairs techniques (e.g. Trabucco, 
Kugel patch) could be also used but, even the short term results are comparable with 
Lichtenstein technique, there are no sufficient studies to demonstrate the long term 
efficacy [5]. 

Open or laparoscopic approach? 
Different studies, as well as the recent guidelines revealed that the laparoscopic 

techniques are similar in the term of the recurrence rate with the Lichtenstein procedure 
[2,3,5,7]. All the studies noted less pain and numbness following laparoscopic repair 
and a faster return to usual activities [2,3,5,7]. However, a recent trial revealed no 
difference between TAPP and Shouldice technique after 5 years from the procedure 
from point of view of pain [8]. The best immediate postoperative comfort recommend 
laparoscopic technique for a day surgery [2,3,5,7]. In the reported case we also noticed a 
minimum immediate and late postoperative pain. Another important feature is the 
learning curve which is longer for the laparoscopic techniques (50-100 procedures) 
(level of evidence 2Cd) [5]. The risk of serious complications is higher during the 
learning curve period, especially during the first 30-50 procedures; in this way an 
adequate patient selection and appropriate training minimize the complications risks [5]. 
The laparoscopic techniques also allow a better exploration of the inguinal region and 
can diagnose associated hernias, as in presented case. For this reason the laparoscopic 
approach is recommended especially for women to reduce the femoral recurrence or 
overlooked femoral hernias during the first operation (level of evidence 2C, grade D 
recommendatione) [5]. 

What type of laparoscopic approach TAPP or TEP? 
Both laparoscopic techniques are similar in term of duration of operation, 

haematoma, length of stay, time to return to usual activities and recurrence [4,5]. 
However, TAPP appear to be associated with higher rates of port-site hernias and 
visceral injuries while TEP appear to be associated with more conversions [4,5].  

                                                 
b Systematic review of randomized controlled trials (RCTs) with consistent results from 

individual (homogenous) studies. 
c Supported by systematic review and/or at least two RCTs of good quality (Level of evidence 

1A, 1B). 
d Outcome studies, descriptive studies. 
e Expert opinion, consensus committee. 
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Vascular injuries and deep/mesh infections were rare and there was no obvious 
difference between the two laparoscopic techniques [4]. For the bilateral hernia, TAPP 
also appear to be more feasible and reduces the time taken to return to normal activities 
compared with open-mesh repair [9]. Much more, TAPP is feasible for incarcerated or 
strangulated hernias [10]. Even the both laparoscopic techniques requires a learning 
curve, this seemed to be shorter for TAPP [5,11,12]. The reported case was operated by 
a surgeon during the learning curve (the 12th case / the 15th hernia repair). We noticed 
that the first 10 procedures were operated under the direct coordination of an expert 
(about 150 TAPP procedures annually). In this way we consider 10 TAPP procedures as 
a sufficient learning curve for trainees already experienced in basic laparoscopic 
procedures (cholecystectomies, appendectomies). This shortest learning curve was also 
noted in other studies [13]. 

What kind of mesh? 
The guidelines strongly recommend the use of a synthetic non-absorbable flat 

meshes (or composite meshes with a non-absorbable component) [5]. There are a lot of 
type prosthetic materials which differing from point of view of textile features: polymer, 
filament, construction, pore size, elasticity, tensile strength, surface etc. In our opinion 
the material we are using (a porous polypropylene mesh covered with porcine collagen) 
cause less inflammatory reaction and, as consequence, less postoperative pain. 

For the unilateral hernia, during the TAPP procedure, the uses of large meshes 
(100x150 mm) are recommended to reduce the recurrence rate [1,5,14,15]. For the 
bilateral hernia it could be used a single large meshes (like in Stoppa procedure [16]) or 
two meshes [1,5]. The actual tendency is to use two separate meshes technique covering 
the bilateral defects which is technically easier and associated with good short and long 
term results [17]. We are usually using no keyhole large meshes (120x150 mm) which 
allow a wide covering of the parietal defect.  

Stapled or non stapled mesh? 
There are a few studies about this debate; a reduced immediate postoperative 

pain was found after the non fixation mesh techniques with similar long term results 
from point of view of chronic pain and recurrence rate [18,19]. An alternative is the use 
of fibrin glue fixing the mesh [20]. We are using absorbable tackers to fix the mesh in 
the appropriate position, covering all the parietal defects. This appears to be reasonable 
especially for the large or multiple hernias, like in reported case. 

Antibiotic prophylaxis 
The use of antibiotic prophylaxis for the hernia repair procedure is still a subject 

of debate due to the heterogeneity of the different trials. The latest guidelines consider 
the antibiotics as unnecessary to reduce the wound infection rate in open mesh repair 
(level of evidence 1Bf) or for laparoscopic procedures (level of evidence 2Bg) [5]. Much 
more, the French Society of Anesthesiology also recommends no antibiotic prophylaxis 
for the uncomplicated hernia repair [21].  

However, European guidelines noticed the use of antibiotic prophylaxis „in the 
presence of risk factors for wound infection based on patient (recurrence, advanced 
age, immunosuppressive conditions) or surgical (expected long operating times, use of 
drains) factors” (grade C recommendationh). In this way (the expected long operating 

                                                 
f randomised controlled trials (RCTs) of good quality. 
g RCT of poorer quality or cohort or case–control studies. 
h Supported by case series, cohort studies of low quality ± ‘outcomes’ research. Level of 

evidence 2C,3. 
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time), a single dose Cefazolin (2 g) prophylaxis has been performed in the reported 
case. 

 
Day surgery 
In concordance with the actual guidelines [5] and medical assurance 

requirements [22], the hernia repair procedures are considered feasible to be performed 
as a day surgery (level of evidence 2B, 3i). In different countries the day surgery for 
hernia repair procedures varies to 35-75% [5]. The laparoscopic procedures appear to be 
more feasible to be performed in day surgery due to a lack of postoperative pain [5]. 
Even the day surgery for bilateral hernia is still a subject of debate [5] the TAPP 
approach could be also feasible, like in presented case. 

 
CONCLUSIONS 
TAPP is a feasible method for the treating of bilateral hernia. Much more the 

laparoscopic exploration allows the intra operative diagnosis of other associated hernias. 
The anatomic landmarks are easily recognizable and the learning curve could be 
shortened. The postoperative recovery is rapid and the patient can quicker return to his 
normal activity; in this way, the day surgery could be considered.  
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• LAPAROSCOPIC TREATMENT OF GASTRIC GIST: A NEW GOLD STANDARD? (Abstract):
BACKGROUND: The laparoscopic approach of gastric stromal tumors (GIST) is today the surgical option 
for majority of gastric small tumors. METHODS: Between 1994 to 2008, 15 consecutive patients with 
benign and low-grade gastric stromal tumors underwent laparoscopic resection using intraoperative 
endoscopy. 7 lesions located on the anterior wall, a direct approach was utilized. Lesions located on the 
posterior wall (6 cases) were resected via a transgastric approach or through a small opening on the 
omentum or on the gastrocolic ligament. In 2 cases we performed wedge resection for 2 tumors located for 
great curvatures. RESULTS: All patients were successfully treated laparoscopically; there were no 
conversions to open surgery. Operative time ranged from 75 to 120 min. There was one bleeding from the 
suture line of the gastric wall postoperatively that was treated conservatively. The average postoperative 
hospital stay was 4 days (range, 2-6). CONCLUSIONS: Laparoscopic approach is safe and effective in 

t bl t i GIST d h ld b th fi t ti i ll di i d d li t d l iresectable gastric GISTs and should be the first option  in small,medium-sized and uncomplicated lesions. 
Combined laparoscopic-endoscopic procedures are easy to perform and offer a curative approach for almost 
all gastric submucosal lesions.
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MEDALION ANIVERSAR: ,,THOMA IONESCU" 

Viorica Vidu 
Institutul de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni, Bucureşti 

 
 
ANNIVERSARY MEDALLION: "THOMA IONESCU" (Abstract): Thoma Ionescu (1860-1926) it’s 
gratuled for his remarkable personality, famous surgeon, researcher and professor, a model of dignity, a 
professional and patriotism model for humanity. It’s considered a founding member for modern and 
physiological and experimental surgery from Romania, thanks to her famous research and  teachering 
contributions and founding professor of  topographic anatomy discipline from ,,Carol Davila” University 
of Medicine from Bucharest and of a ,,Chirurgia” journal and a Coltea Surgical Department. The year 
2010 is anniversary for his 150 years ago at his born, thanks to this time is declared ,, Thoma Ionescu 
Year” for romanian surgery. 
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Marile personalităţi ale unei naţiuni rămân 
totdeauna in conştiinţa, istoria şi in cultura acelui 
popor, ca repere morale, profesionale şi de demnitate  
pentru generaţiile următoare. Figuri emblematice cu 
caractere complexe, acestea au marcat societatea 
românească in epoca in care au trăit, prin creeaţia lor 
intelectuală, socială, politică, menită să contribuie la 
progresul comunităţii sau al umanităţii, datorită 
valorii incontestabile, unanim recunoscute. 

Aceşti intelectuali remarcabili au creeat o 
şcoală, au modelat destine profesionale, şi-au 
respectat maeştrii de la care au invăţat şi, pe care 

uneori i-au depăşit cu opere ştiinţifice considerate premiere naţionale sau mondiale la 
acea vreme, iar medicina românească a cunoscut o dezvoltare revoluţionară, 
respectabilă, cu prestigiu internaţional.  

O astfel de personalitate remarcabilă a fost Thoma Ionescu (13 septembrie 1860, 
Ploieşti-28 martie 1926, Bucureşti), fondator al chirurgiei moderne in România şi al 
şcolii româneşti de anatomie topografică, profesor universitar, cercetător, chirurg cu 
formaţie profesională complexă, academician, cunoscut om politic cu prestigiu 
recunoscut in plan naţional şi european şi, nu in ultimul rând, un mare patriot. 

După absolvirea Colegiului ,,Sfântul Sava" din Bucureşti, Thoma Ionescu se 
inscrie la Facultatea de Medicină din Paris in 1879, pe parcursul căreia a fost un student 
şi apoi un intern şi extern strălucit, motiv pentru care a obţinut prin concurs, postul de 
prosector asociat şi apoi, prosector definitiv la catedra de anatomie. unde a studiat 
alaturi de cei mai abili chirurgi de la acea vreme: Peyrot, Berger, Verneuil [1]. 
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În acea perioadă, s-a remarcat ca intern al spitalelor din capitala franceză, cu 
activitate ştiinţifică importantă, pentru care a primit două distincţii importante: 
,,Medalia de argint a Spitalelor din Paris" şi premiul ,,Laborie" al Academiei de 
Medicină din Paris, pentru lucrarea: "Herniile interne retroperitoneale". 

În 1892 a obţinut titlul de ,,Doctor in ştiinţe medicale" al Universităţii din Paris, 
cu teza ,,L'Evolution intrauterine du colon pelvien". A absolvit in acelaşi timp şi 
Facultatea de Drept din Paris, dar nu a profesat niciodată. Între 1892 -1895 lucrează ca 
profesor de anatomie la Facultaţea de Medicină din Paris, cu studii remarcabile, 
considerate premiere in literatura medicală, despre anatomia stomacului şi a duodenului. 

Datorită acestor merite, a fost solicitat să participe la redactarea ,,Tratatului de 
Anatomie" al lui Poirier, Charpy şi Nicholas, cel mai important din acea vreme, pentru 
care a scris capitolul: ,,L'Anatomie du tube digestive", cu o contribuţie originală despre 
herniile interne retroperitoneale, fosetele paraduodenale, fasciile rectului, aponevrozele 
faringelui [1]. Este perioada in care s-a remarcat in Franţa, ca profesor universitar şi om 
de ştiinţă recunoscut pe plan european şi alături de alte personalităţi româneşti cum ar fi 
Ion Cantacuzino, Mina Minovici,George Assaky, Traian Lalescu, Gheorghe Ţiţeica, 
Spiru Haret. Henri Coandă şi a contribuit la consolidarea tradiţiei academice şi a 
relaţiilor istorice şi culturale intre Franţa şi România [2]. 

În 1895, la 35 de ani, este chemat in ţară şi este numit director al Institutului de 
Anatomie Topografică şi de Chirurgie Experimentală şi profesor al Facultăţii de 
Medicină din Bucureşti, la catedra de anatomie topografică, pe care o înfiinţează, 
precum şi profesor la Clinica de chirurgie Colţea. 

Datorită activităţii sale didactice universitare, cunoscut ca strălucit profesor şi 
excelent orator, a devenit decan al Facultăţii de Medicină din Bucureşti şi rector al 
Universităţii din Bucureşti. Ca omagiu adus profesorului de excepţie Thoma Ionescu, 
pentru a rămâne ,,veşnic in memoria studenţilor şi alături de ei", există in cadrul 
facultăţii o sală de lectură şi una de anatomie, care-i poartă numele, locuri pe care orice 
absolvent al prestigioasei Universităţi de Medicină Carol Davila, le poartă, cu respect şi 
emoţie in memorie. 

Ca profesor, Thoma Ionescu a avut o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea şi 
modernizarea invăţământului medical universitar românesc, înfiinţat de Carol Davila, 
prin studiile sale de anatomie, de chirurgie şi anestezie, prin tehnicile chirurgicale ce au 
fost premiere naţionale şi mondiale, considerate şi azi ca fiind ,,lucrări de referinţă" in 
literatura medicală. Toate acestea au făcut ca Centrul Universitar Bucureşti să devină, la 
sfârşit de secol al XIX-lea, unul dintre centrele importante de activitate chirurgicală pe 
plan internaţional. Multe dintre procedeele de chirurgie pe care le-a inventat si aplicat 
Thoma Ionescu, au fost preluate de medicii din întreaga lume. 

Cu certitudine, Thoma Ionescu ,,ocupă un loc proeminent in istoria medicinii 
româneşti [3], în care contribuţia sa reprezintă ,,capitolul de referinţă" pentru posteritate.  

Chirurg remarcabil la Spitalul Colţea, Thoma Ionescu este considerat fondatorul 
chirurgiei fiziologice, moderne, bazată pe reguli noi de asepsie şi antisepsiei, după 
principiile lui Pasteur şi Lister şi pe cercetări experimentale, cu contribuţii originale în 
studiul secreţiei gastrice după intervenţii chirurgicale, introduce suturile intestinale 
monoplan, suturi vasculare şi osteosinteze [1].  

De formaţie anatomist, efectuează în premieră mondială sau naţională, o serie de 
operaţii inovatoare, după tehnici proprii, considerate ,,de referinţă" şi în chirurgia 
contemporană: simpatectomia cervicală în boala Basedow, rezecţia ganglionului stelat 
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în angina pectorală, prima craniotomie (1887) cu rezecţia sectorială de cortex şi a 
arahnoidei pentru decompresiune, prima rezecţie de maxilar superior (1896). 

În amputaţia de rect pentru cancer, recomandă limfadenectomia în fosele 
obturatorii [1]. Există numeroase eponime asociate numelui său, emblematice pentru 
chirurgia românească: ,,acul Ionescu”, pentru sutură cu fir metalic; ,,cura Ionescu”, 
intervenţie chirurgicală ce constă în simpatectomie cervicală; pentru angină pectorală; 
,,depărtătorul Ionescu”, depărtător autostatic abdominal de care se pot fixa valve de 
diferite mărimi; ,,operaţia  Ionescu”, histerectomie totală cu extirparea grupelor 
ganglionare limfatice, inclusive cele centrale, lombo-aortice; rahianestezia inaltă 
„Thoma Ionescu" cu anestezic introdus intrarahidian în regiunea cervicală înaltă sau 
suboccipital. 

Pe plan internaţional, în cadrul unor congrese de chirurgie (Marsilia, Roma, 
Bruxelles), propune histerectomie şi anexectomie pentru supuraţii în sfera genitală, în 
premieră mondială introduce limfadenocolpohisterectomia lărgită cu extirparea 
ganglionilor limfatici locali, regionali şi centrali în canerul de col uterin, pledează 
pentru rezecţia gastrică pentru bolile benigne ale stomacului şi excluderea pilorului 
asociată cu rezecţia gastrică (premieră mondială). 

Referitor la tehnica sa impecabilă, profesorul I Făgărăşanu [citat de 1] scria în 
monografia dedicată lui Thoma Ionescu, editată în 1962: ,, Operaţiile sale se 
caracterizau prin ordine anatomică, precizie şi rapiditate, calităţi pe care le-a transmis şi 
elevilor săi, alcătuind specificul chirurgiei româneşti." 

Distins chirurg şi anatomist, Thoma Ionescu este pe deplin recunoscut în Europa 
şi în America de Nord, unde efectuează în 1909-1910, un turneu demonstrativ la 
Londra, New York, Philadelphia, Rochester, Boston şi Chicago, ca exponent al Şcolii 
româneşti de chirurgie, turneu memorabil în care a impresionat prin tehnicile sale 
personale de trepanaţie, de nefropexie, de splenectomie, cura radicală a herniilor, de 
limfadenectomie in chirurgia oncologică uterină şi rectală, operaţii în premieră 
mondială, precum şi ,,rahianestezia inaltă" cu stovaină, practicată în regiunea cervicală 
pentru operaţii pe toracele superior şi regiune cervicală.  

Este unul din marile merite ale lui Thoma Ionescu, lansat şi recunoscut pe plan 
mondial şi anume acela de a perfecţiona metoda rahianesteziei. Tehnica lui Ionescu a 
fost chiar recomandată în literatura internaţională drept 
"metoda românească".  

Deoarece medicii englezi si americani au 
întâmpinat cu scepticism noua tehnică de anestezie, 
Thoma Ionescu a efectuat la Londra o demonstraţie de 
rahianestezie în prezenţa a 1000 de persoane, jurnalişti şi 
medici. Acelaşi lucru l-a făcut şi în SUA, popularizând 
astfel metoda sa [3]. 

În semn de consideraţie pentru performanţele sale 
chirurgicale şi ştiinţifice, în Clinica Mayo din Boston 
(USA), există şi azi un bust al său şi o sală de lectură 
care-i poartă numele.  

În 1912 publică la Paris monografia ,,La 
rachianesthésie générale", cu date tehnice despre tipurile 
de rahianestezie, inclusiv tehnica sa, originală de 
rahianestezie cervicală.  
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A avut contribuţii meritorii şi în răspândirea rahianesteziei cu un amestec de 
stovaină şi stricnină, apoi de stovaină cu cofeină [1]. 

Însă, în istoria medicinii româneşti, Thoma Ionescu este considerat fondatorul 
Şcolii Româneşti de Chirurgie şi de anatomie topografică [1,2,4], precum şi iniţiatorul 
chirurgiei moderne, experimentale [5], bazată pe tehnici experimentate în laborator, în 
afara sălii de operaţii, ceea ce a deschis orizontul cercetării clinice şi experimentale în 
chirurgia românească, în perioada de profunde transformări în învăţământul medical, 
când din chirurgia generală se desprind ca ramuri independente ginecologia, ORL, 
urologia etc.  

Este perioada ,,marilor maeştrii" fondatori de şcoală chirurgicală românească şi 
care au contribuit la afirmarea chirurgiei româneşti în lume [5], dar care au avut în 
centrul lor pe ilustrul  Thoma Ionescu, după cum remarca profesorul I. Cantacuzino 
[citat de 1]: ,, puţini sunt în ţara noastră, mânuind bisturiul, care să nu fie direct sau 
indirect din şcoala lui Thoma Ionescu". 

Formator de opinie şi de mari maeştri ai chirurgiei româneşti, Thoma Ionescu a 
promovat nume sonore ca Ernest Juvara [6], Amza Jianu [7], Constantin Angelescu, 
Dimitrie Gerota, Tr. Nasta, I. Iacobovici [1].  

La 1 martie 1897, la iniţiativa lui Thoma Ionescu, numit preşedinte fondator, 
apare revista ,, Chirurgia", prima publicaţie medicalã româneascã axată pe problemele 
unei singure specialităţi, pe care a condus-o până în ultimul an al vieţii. Secretar de 
redacţie al revistei este numit Ernest Juvara. Din Comitetul de redacţie făceau parte 
personalităţi marcante ale chirurgiei româneşti, din acea perioadă, precum Constantin 
Angelescu, Gheorghe Assaky, Nicolae Bărdescu, Ion Bălăcescu, Constantin Botez 
(Iaşi), Dimitrie Gerota, Nicolae Leonte, Nicolae Manolescu, Constantin Pătraşcu, 
Constantin Dumitrescu-Severeanu, dar şi alţi chirurgi din Bucureşti sau din ţară, 
precum: P. L. Bothezat (Bârlad), N. Duma (Bucureşti), I. Goilav, G. Iovitz (Brăila), A. 
Kolinski (Galaţi), Ştefan Possa (Iaşi), I. Potârcă (Bucureşti) si Nicolae Racoviceanu-
Piteşti. Primul articol a fost scris de Thoma Ionescu, intitulat "Castraţia abdominală 
pentru lesiunile utero-anexiale - Cello-hystero-salpingo-ooforectomia".  

Thoma Ionescu a fondat şi publicaţia periodică "Archives des Sciences 
Médicales" (1896) [1, 5,6].  

La 11 februarie 1898, tot din initiaţiva lui 
Thoma Ionescu, s-a constituit Societatea Română de 
Chirurgie, cu 30 de membrii fondatori, printre care şi 
Ernest Juvara ca secretar general, care a fost guvernată 
de personalitatea marcantă a preşedintelui său 
fondator, care a contribuit la consolidarea unui 
renume pe măsură, meritoriu pentru chirurgia 
românească din acea vreme.(fig.nr.3). 

Concepută ca o cerinţă obiectivă a 
învăţământului chirurgical românesc modern, 
Societatea Română de Chirurgie a devenit o mare 
şcoală de formare profesională, morală şi ştiinţifică a 

chirurgilor români [1,3,5,6]. 
Scopul acestei societăţi a fost acela de a forma chirurgii români din punct de 

vedere al gândirii, limbajului şi stilului ştiinţific de redactare, să ridice şi să afirme 
chirurgia ca ştiinţă, artă şi profesie, competitivă cu instituţiile similare ale  
occidentului [8].  
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Revista ,,Chirurgia" a continuat peste 
ani în tradiţia şi prestigiul creeat de ,,marii 
maeştri" şi este în prezent, aşa cum s-a dorit 
de la înfiinţare, o emblemă a chirurgiei 
moderne, a cercetării chirurgicale româneşti, o 
creeaţie a ilustrului chirurg şi profesor, Thoma 
Ionescu. 

Ca om politic, Thoma Ionescu s-a 
implicat în evenimentele istorice ce au marcat 
istoria naţională, fiind participant la primul 
război mondial şi la Marea Unire din 1918. 
Frate al lui Tache Ionescu, politician renumit 
in acea perioadă, chirurgul Thoma Ionescu, un 
mare patriot, a fost primul delegat al României 
la ,,Societatea Naţiunilor", unde a pledat 
pentru cauza naţională, iar în 1920 a publicat 
două volume intitulate ,,La questione 
roumaine" [1].   

Activitatea sa politică şi patriotică a fost recunoscută pe plan european, pentru 
care a fost decorat cu Ordinul ,,Legiunea de onoare" din Franţa [1]. 

Însă, pentru întreaga sa carieră profesională, ştiinţifică şi politică, Thoma 
Ionescu a fost onorat cu statutul de membru de onoare al Academiei Române.  

După dispariţia sa, la o şedinţă omagială a Academiei Franceze, profesorul  J. L. 
Faure [citat de 1] declara: ,,Thoma Ionescu a deţinut un rol proeminent printre chirurgii 
epocii sale, a fost mai mult decât un savant ilustru, mai mult decât un mare chirurg, a 
fost un mare cetăţean, al cărui nume va dăinui in istoria patriei sale." 

Anul 2010 este declarat simbolic ,,Anul Thoma Ionescu" [9], deoarece se 
împlinesc 150 de ani de la naşterea sa şi 100 de ani de la renumitul turneu demonstrativ 
în Europa şi în America de Nord, unicat până în prezent şi care a ridicat chirurgia 
românească la rang de prestigiu internaţional.  

Suntem datori să continuăm cu respect şi demnitate, proiectele sale ştiinţifice, 
suntem onoraţi să contribuim la consolidarea prestigiului chirurgiei româneşti în 
contemporaneitate, aşa cum a dorit fondatorul său incontestabil, Thoma Ionescu, 
deoarece ,,Omul a dispărut, dar spiritul său a rămas, a călăuzit şi călăuzeşte încă, mersul 
acestei societăţi", după cum afirma profesorul N. Hortolomei [citat de 1].   

Pentru noile generaţii de chirurgi, Thoma Ionescu este un model de demnitate, 
de carieră strălucită, de chirug complex, de cercetător, de remarcabil patriot, de dăruire 
profesională în folosul umanităţii, după cum însuşi motiva: "Dacă din o mie de 
muribunzi pot să salvez măcar unul, tot am făcut o operă umanitară; încrucişând 
braţele, îl pierdem şi pe acela".  

Cu siguranţă, pentru noi şi pentru generaţiile următoare, va rămâne totdeauna 
,,in memoriam". 
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CONGRESUL NAȚIONAL DE CHIRURGIE, EDIȚIA A XXV-A 

CLUJ-NAPOCA, 3-6 MAI 2010 
 

În perioada 3-6 mai 2010 a fost 
organizată la Cluj-Napoca, a XXV-a 
ediție a Congresului Național de 
Chirurgie, manifestare desfășurată sub 
președenția prof. dr. C. Ciuce, de către 
Societatea Română de Chirurgie, UMF 
”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, în 
colaborare cu Asociația Română de 
Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatică și 
Transplant Hepatic, Asociația Română de 
Chirurgie Endoscopică, Societatea 
Română de Chirurgie de Urgență și 
Traumatologie, Societatea Română de 
Chirurgie Toracică, Society for Medical 
Innovation and Technology, Societatea 
Română de Chirurgie Ambulatorie, 
Societatea Studențească de Chirurgie din 
România, Societatea Națională de 
Chirurgie a Asistenților Medicali.  

Această ediție aniversară a reunit circa 1600 chirurgi din țară și din străinătate și 
s-a caracterizat printr-o modificare novatoare, europeană a organizării congresului, în 
sensul că majoritatea lucrărilor au fost transferate către postere, din care au fost selectate 
prezentările miniorale, în rest congresul bazându-se pe conferințe state of the art, mese 
rotunde, prezentări în plen, sesiuni video, sesiuni de controverse asupra unor probleme 
care suscită încă dispute în chirurgie. Alături de experiența profesioniștilor români 
prezentată la congres, participanții au beneficiat de expertiza unor personalități 
europene ale chirurgiei. Această nouă modalitate de abordare, cu săli în permanență 
pline, a permis participanților să urmărească zonele de interes și să se poată urmări un 
număr mare de lucrări.  

Unul din punctele forte ale congresului a fost organizarea unui număr 
impresionant de cursuri postuniversitare precongres: Chirurgie laparoscopică, Chirurgia 
esofagului (prof. dr. Norbert Senninger, prof. dr. C. Ciuce), Concepte moderne în 
managementul plăgilor, Principiile anatomice ale rezecțiilor hepatice (prof. dr. 
I.Popescu, prof. dr. I. Câmpeanu), Indicațiile și limitele managementului nonoperator în 
trauma contuzivă abdominală (prof. dr. M. Beuran), Principles of pancreatic surgery 
(prof. dr. J. Izbicki, conf. dr. S. Barbu), N.O.T.E.S. (prof. dr. Alberto Arezzo), 
Actualități în tratamentul chirurgical al tiroidei și paratiroidelor (prof. dr. C. Ciuce, 
conf. dr. V. Munteanu, conf. dr. C. Ghervan), Tehnici de bază în chirurgia robotică 
(prof. dr. I. Popescu).  

Lucrările s-au desfășurat în cinci săli, pe parcursul a trei zile, în Centrul de 
Conferințe Napoca, special amenajat. Deschiderea festivă a congresului a avut loc în 
prezenta primarului de Cluj-Napoca și a prefectului de Cluj, a președintelui congresului 
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și a președinților societăților organizatoare, a invitaților străini și români. La deschidere, 
prof. dr. N. Angelescu a prezentat personalitatea profesorului Iacob Iacobovici, 
creatorul școlii chirurgicale din Transilvania. 

Sesiunile dedicate au abordat chirurgia pancreasului - State of the Art (St. Barbu, 
G. Barauskas, E. Yekebas, M. Adam), masă rotundă cu cancerele periampulare (A. 
Andren-Sandberg), tratamentul chirurgical al tumorilor pancreatice în funcție de 
localizarea și extensia tumorii (I. Popescu, A. Hotineanu, l. Lipska), anastomozele 
pancreatice după DPC (C. Copotoiu, C. N. Gutt, A. Olah). În continuare sunt dezbătute 
probleme ale chirurgiei biliopancreatice: reparațiile biliare în era colecistectomiei 
laparoscopice (L. Vlad), colecistita acută (R. Palade, Tr. Pătrașcu), calitatea actului 
operator în chirurgia pancreatică (A. Andren-Sandberg), tratamentul leziunilor chistice 
ale pancreasului (N. Senninger), necesitatea abordului retropancreatic în supurațiile 
pancreatice (E. Brătucu), tratamentul chirurgical al pancreatitei cronice (V. Hotineanu, 
Șt. Barbu).  

Sesiunea privind chirurgia tiroidei a inclus sesiunea pro și contra - tiroidectomia 
totală vs tiroidectomia subtotală în gușa multinodulară, state of the art – disecția radicală 
a gâtului în cancerul tiroidian și chirurgia tiroidei și a nervilor laringei, precum și masa 
rotundă privind indicațiile și rezultatele tiroidectomiei totale. 

Chirurgia digestivă de urgență a cuprins conferințe privind pelviperitonitele (L. 
Fulger), apendicita acută (K. Slim), peritonitele generalizate (Marzaioli), colecistita 
acută (K. Slim), ocluzia intestinală și hiperpresiunea intraabdominală (F. Stagnitti).  

Un interes deosebit a suscitat masa rotundă privind trauma hepatică, în care 
specialiștii în domeniu și-au prezentat experiența personală, discuția dirijându-se către 
elementul practic , care a condus la ideea că pacientul trebuie orientat în centre 
specializate de traumă, după stabilizare, crescându-i astfel șansele de supraviețuire.  

Tot în cadrul chirurgiei de urgență au fost discutate pregătirea colonului, 
traumatismele bazinului însoțite de hemoragie (C. Gaarder) și formarea în chirurgia 
digestivă (M. Zago).  

O altă secțiune s-a adresat chirurgiei stomacului și a intestinului, debutând cu o 
masă rotundă privind tratamentul chirurgical primar sau chimioradioterapia 
neoadjuvantă în cancerul gastric și esofagian, urmată de state of art – chirurgia robotică 
a cancerelor gastrice avansate (C. Vasilescu) și tumorile stromale intestinale (I. 
Popescu).  

Chirurgia esofagului a cuprins o serie de conferințe extrem de interesante: 
modalități de esofagoplastie în cancerul esofagian, rezecția Ivor Lewis în cancerul 
esofagian (N. Senninger), abordul transhiatal pentru rezecția esofagiană (C. Ciuce), 
triplul abord Mc Keown în cancerul esofagian scuamocelular toracic, abordul minim 
invaziv în rezecția esofagiană (J. Zacherl), esofagoplastia cu colon la copil (N. Oancea), 
modalități de preparare a grefonului gastric în chirurgia esofagului. 

Secțiunea dedicată transplantului hepatic a cuprins conferințe cu date de ultimă 
oră ale unor specialiști recunoscuți în acest domeniu: A. de Gasperi, I. Popescu, A. 
Slim, N. Vladov, K. Katzarov.  

Între sesiuni s-au desfășurat două simpozioane B – Braun privind sutura și Pfizer 
privind tromboembolismul venos – o veșnică provocare. 

Chirurgia robotică a adus în discuție experiența românească în acest nou 
domeniu de mare performanță: indicații, rezultate și tendințe viitoare ale platformei 
robotice în chirurgia generală (I. Popescu), chirurgia robotică a cancerelor de endometru 
și col uterin avansate (C. Vasilescu), abordul laparoscopic asistat de robotul Da Vinci în 
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chirurgia urologică (I. Coman), defectele parietale abdominale abordate prin chirurgie 
robotică (M. Beuran), abordul robotic în tratamentul miasteniei gravis (V. Tomulescu).  

O notă de originalitatea a congresului a fost dată de sesiunea studenților și cea a 
asistenților medicali, care s-au bucurat de o largă participare. 

Pentru prima dată la un congres de chirurgie din România s-a desfășurat și o 
sesiune N.O.T.E.S. – de la endoscopia intervențională agresivă la chirurgia 
transorificială, în care au fost prezentate experiențele de început, nu numai ale invitaților 
străini (A. Arezzo), ci și ale chirurgilor români cu preocupări în domeniu (V. 
Tomulescu, C. Copăescu, D. Cristian, V. Șurlin, O. Pascu). 

O altă noutate a congresului a reprezentat-o sesiunea SMIT privind biomateriale 
și tehnologii, organizată de C. Tiu, cu invitați din Franța, Anglia și Germania.  

Sesiunea privind chirurgia sânului a cuprins conferințe state of art privind 
limfonodulul santinelă în cancerul mamar și subutilizarea chirurgiei conservatoare în 
cancerul de sân, reconstrucția mamară imediat după mastectomie – pro și contra și masa 
rotundă referitoare la tratamentul multidisciplinar al cancerului mamar.  

Chirurgia endocrină a constituit subiectul unei alte sesiuni, care a cuprins 
conferințe state of art (A. Carpi, P. Berti) și o masă rotundă privind chirurgia tiroidei, 
paratiroidei și a glandelor suprarenale (M. Beuran, V. Tomulescu, V. Muntean, A. 
Miron). 

Atracția congresului a reprezentat-o chirurgia minim invazivă, mai ales, 
prezentările video care au captat atenția participanților. În acestă secțiune, în cadrul unei 
mese rotunde, s-a dezbătut tratamentul minim invaziv al chisturilor hidatice hepatice. Se 
adaugă la această sesiune conferințele privind colecistectomia laparoscopică la cirotici 
(C. Copotoiu), chirurgia minim invazivă a glandelor endocrine (E. Târcoveanu), 
laparoscopic sleeve resections for obesity and metabolic diseases (C. Copăescu), 
rezecțiile rectosigmoidiene laparoscopice la copii (M. Oancea). 

Chirurgia ficatului a fost un alt punct de atracție al congresului dezbătând 
actualități în tratamentul carcinomului hepatocelular (G. Torzilli, I. Popescu, A. 
Rampoldi) și o masă rotundă despre opțiuni și controverse în tratamentul chirurgical al 
metastazelor hepatice (L. de Carlis, F. Jakab, V. Visokai). 

Chirurgia colorectală a cuprins conferințe privind atitudinea terapeutică actuală 
în diverticulita acută, chirurgia laparoscopică în cancerul colorectal, protocolul ”Fast 
track” în chirurgia colorectală electivă și chirurgia transanală endoscopică.  

De un interes deosebit s-a bucurat sesiunea pro și contra: chirurgia deschisă a 
cancerului rectal (V. Sârbu, V. Scripcariu), abordul laparoscopic al cancerului rectal (C. 
Copotoiu, V. Tomulescu), chirurgia robotică a cancerului rectal (I. Popescu), de ce nu 
toate cancerele rectale pot fi operate minim invaziv (C. Vasilescu). Tot în cadrul 
aceleiași sesiuni s/a desfășurat masa rotundă privind tratamentul multimodal în cancerul 
de rect avansat loco-regional.  

Chirurgia toracică a dezbătut pro și contra chirurgia clasică vs chirurgia minim 
invazivă în rezecțiile pulmonare pentru cancer (T. Horvath, A. Nicodin) și conferințele: 
transpoziția musculară intratoracică (P. Boțianu), rezecțiile traheale pentru stenoze (I. 
Cordoș) și stadializarea actuală în cancerul bronhopulmonar (N. Motaș). 

Chirurgia ambulatorie, noutate în cadrul congresului, a fost moderată de J. 
Avram, F. Cadariu și S. Rădulescu.  

Chirurgia peretelui abdominal a abordat hernia incizională, recidiva herniară și 
tratamentul laparoscopic al herniei inghinale.  
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Un subiect important discutat în cadrul congresului a fost despre formarea în 
chirurgie (N. Senninger, E. Târcoveanu) și masa rotundă cu titlul rezidențiatul în 
chirurgie – așteptări și noutăți.  

Nu în cele din urmă, cele 570 postere, discutate pe toată perioada congresului, au 
expus experiența remarcabilă a unor colective chirurgicale din întreaga țară, privind 
chirurgia esofagiană și gastrică, chirurgia de urgență, chirurgia endocrină, chirurgia 
hepato-bilio-pancreatică, chirurgia minim invazivă, chirurgia sânului, chirurgia 
colonului și rectului, chirurgia toracică, chirurgia peretelui abdominal, chirurgia de 
ambulator, educația medicală și varia.  

Acest congres a demonstrat forța și tinerețea chirurgiei românești evidențiind, 
așa cum sublinia președintele congresului, ”o zonă de normalitate într-un context 
economic și de sistem dificil”. Primăvara Clujului universitar, în plină dezvoltare, 
ambianța academică, programul social deosebit, ospitalitatea caracteristică au făcut din 
acest congres un eveniment de neuitat. 

 
 
 

E. Târcoveanu 
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ACTUALITĂŢI MEDICO-CHIRURGICALE ÎN PATOLOGIA 
DIGESTIVĂ  

Mircea Beuran, Mircea Grigorescu 
Vol. I şi II, Ed. Medicală Universitară „I. Haţieganu” Cluj Napoca, 2010 

 
În 2010 au apărut la Ed. 

Medicală Universitară „I. Haţieganu” 
Cluj Napoca, două volume despre 
actualităţi medico-chirurgicale în 
patologia digestivă, rodul unei cooperări 
fructuoase între Clinica de Chirurgie a 
Spitalului Clinic de Urgenţă Floreasca, 
UMF „Carol Davila” Bucureşti şi 
Clinica a III-a Medicală a Spitalului 
Clinic de Urgenţă, UMF „I. Haţieganu” 
Cluj Napoca. Aceste volume apărute sub 
îngrijirea profesorilor Mircea Beuran şi 
Mircea Grigorescu sunt rezultatul unei 
colaborări dintre cele două universităţi, 
începută în 2003.  

Materialul prezentat în cele două 
volume s-a construit pe axa de mare 
actualitate a patologiei oncologice 
digestive, privită prin prisma 
diagnosticului modern şi a abordării 
terapeutice complexe.  

Secţiunile cărţii sunt completate cu alte capitole de larg interes pentru 
hepatogastroenterologie şi chirurgie, la care se adaugă aspecte actuale de terapie 
intensivă şi tehnici moderne de chirurgie.  

În primul volum sunt abordate sindromul metabolic şi cancerele digestive (M. 
Grigorescu), patologia esofagului, stomacului, a intestinului subţire şi colonului şi 
patologia pancreatică şi periampulară.  

În cadrul patologiei esofagului sunt prezentate esofagul Barrett (Liliana Dina), 
diagnosticul endoscopic precoce al neoplaziilor esofagiene şi tratamentul paleativ al 
tumorilor esofagiene avansate (M. Tanţău, Alina Tanţău). 

În cadrul patologiei stomacului sunt prezentate cancerul gastric – posibilităţi 
diagnostice (V. Andreica et al.), tratamentul multimodal al cancerului gastric (Fl. 
Iordache), tratamentul cu acid ursodeoxycolic al patologiei de reflux gastrobiliar 
(Dorina Petroiu et al.).  

În cadrul patologiei intestinului sunt dezbătute subiecte de mare actualitate: 
polipii colonici (Simona Grad şi D.L. Dumitraşcu), cancerul colorectal – posibilităţi 
diagnostice (O. Pascu), tratamentul neoadjuvant şi adjuvant în cancerul colorectal 
(Angela Părău), atitudinea terapeutică în neoplasmele colonice ocluzive (I. Lică, S. 
Morteanu) şi neoplasmele colonice perforate (G. Jinescu et al.), bolile inflamatorii 
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colonice la graniţa dintre gastroenterologie şi chirurgie (Adriana Dumitru), conduita 
terapeutică actuală în bolile inflamatorii intestinale (Corina Radu, M. Grigorescu), 
diverticulii colonului şi diverticulita (Claudia Hagiu), ischemia mezenterică acută (A. 
Chilie), ileusul biliar (M. D. Venter), actualităţi în patologia perianală (M. Beuran), 
valoarea diagnostică şi prognostică a ecografiei cu contrast în bolile inflamatorii şi 
neoplazice ale tubului digestiv (R. Badea).  

Patologia pancreatică şi periampulară se referă la diagnosticul imagistic şi 
molecular în cancerul de pancreas (Andrada Seicean), tratamentul multimodal în 
cancerul pancreasului exocrin (M. Beuran), cancerul periampular – diagnostic, evoluţie 
(Daniela Paşca et al.), tratamentul chirurgical al tumorilor periampulare (C. Iancu), 
tratamentul minim invaziv în pancreatita necrotică şi particularităţile tratamentului 
chirurgical în pancreatita acută de origine biliară (C. Turculeţ), actualităţi în 
traumatismele abdominale cu componentă pancreatică (B. S. Gaspar), ecografia 
transabdominală cu contrast în bolile pancreasului (R. Badea).  

Vol. II cuprinde patologia hepatică, urgenţele medicochirurgicale şi tehnici 
chirurgicale şi metode investigaţionale.  

Patologia hepatică abordează diagnosticul şi tratamentul hepatocarcinomului 
incipient (Z. Spârchez), tratamentul cancerului hepatic (M. Beuran), tratamentul 
endovascular în cancerul hepatic şi în metastazele hepatice de origine colorectale (B. 
Popa, M. Beuran), tratamentul chirurgical al metastazelor hepatice de origine 
colorectală (L. Vlad), actualităţi în managementul selectiv non-operator al 
traumatismelor hepatice (Oana Roşu, M. Beuran), alcoolul şi ficatul (Paula Szanto), 
hepatitele autoimune (Adriana Cavaşi), explorarea morfologică şi neinvazivă serologică 
în infecţia virală C (M. Grigorescu et al.), ecografia clinică a tumorilor şi maselor 
hepatice benigne (R. Badea).  

Un capitol extrem de util îl reprezintă urgenţele medicochirurgicale: sindromul 
de compartiment abdominal (Fl. Iordache), hemoragia digestivă superioară non-
variceală (C. Balahura), terapia intensivă în HDS (Ioana Grinţescu), tratamentul 
endovascular al hemoragiilor digestivă (B. Popa et al.), actualităţi în evaluarea şi 
managementul ingestiei de substanţe caustice (Ruxandra Opriţă), disfuncţia digestivă la 
pacientul critic (Liliana Mirea), motilitatea gastrointestinală la pacientul critic (Mihaela 
Vartic et al.), nutriţia perioperatorie la pacienţii cu intervenţii chirurgicala majore 
abdominale (Irina Grecu), managementul donatorului aflat în moarte cerebrală – măsuri 
specifice în vederea prelevării ficatului (Ioana Grinţescu). 

Ultimul capitol şi cel mai modern cuprinde chirurgia robotică (M. Beuran), 
abordul actual al patologiei adrenale (M. Beuran), colecistectomia laparoscopică la 
pacienţii cu abdomen cicatriceal (S. Păun, M. Beuran), autotransplantul splenic 
heterotopic în traumă (M. Beuran et al.) şi rolul ecoendoscopiei diagnostice în patologia 
digestivă (Camelia Chioncel). 

Volumul informaţional, abordarea interdisciplinară şi modalitatea de 
sistematizare a expunerilor fac din aceste două cărţi un instrument util pentru cunoaştere 
pentru o gamă largă de cititori –medici rezidenţi, medici de familie, specialişti 
gastroenterologi, chirurgi, internişti, oncologi, specialişti de terapie intensivă şi de 
medicină de urgenţă.  

Ilustraţia volumelor completează textul şi facilitează înţelegerea. Biografia de 
ultimă oră de la sfârşitul fiecărui capitol susţine exactitatea şi noutatea informaţiei. 
Volumele concepute în stil european sunt uşor de parcurs datorită manierei concise, 
ordonate şi clare. Condiţia grafică deosebită face cinste editurii.  
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Apariţia acestor două volume reprezintă un eveniment editorial deosebit, 
rezultatul unei colaborări incitante a unor specialişti de top şi se constituie ca un 
exemplu pentru cei care au acces la cercetarea de vârf. 

 
E. Târcoveanu 
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ITALIACINACHIRURGIA: DIFFERENTIATED THYROID 
CANCER. EXPERIENCES FROM THE WORLD 

 
În data de 4 iunie 2010 s-a desfășurat la Florența, în 

Aula Magna Presidenza, Facolta di Medicina – Careggi, 
conferința italo-chineză privind cancerul 
tiroidian diferențiat, sub patronajul 
profesorului G. Biliotti, directorul 
Departamentului de Chirurgie al 
Facultății de Medicină și Chirurgie al 
Universității din Florența.  

Manifestarea de un înalt nivel 
științific a reunit specialiști din China, 
Italia, Serbia și România, care au dezbătut aspectele 
actuale ale cancerului tiroidian diferențiat.  

Deschiderea conferinței a avut loc în seara de 3 
iunie, în cadrul mirific al Clubului de Canotaj din Florența, pe malul râului Arno, la 
baza Galeriilor Uffizzi, în fața Ponte Vecchio. 

Manifestarea propriu-zisă a avut, alături de cei care au susținut conferințele, un 
auditoriu bine informat, cu mare experiență în domeniu, care prin discuțiile purtate la 
fiecare conferință au întregit nivelul cunoașterii: F. Campana (Roma), A. Campatelli 
(Pisa), A. Catania (Roma), G Di Matteo (Roma), R. Gheri (Florența), M. Romano 
(Palermo), M. Saviano (Modena).  

Conferința a fost prezidată de D. D’Amico 
(Padova), G. Favia (Padova) și A. Nicolosi (Cagliari).  

Prima conferință, susținută de M. Mannelli 
(Florența), a prezentat nodulii tiroidieni și cancerul 
tiroidian în Italia.  

Conferința privind 
modificările incidenței cancerului 
tiroidian pe seama cancerului papilar după accidentul de la 
Cernobîl și după profilaxia iodată în zonele gușogene (E. 
Târcoveanu, N. Dănilă, V. Mogoș) a suscitat un viu interes. 

Următoarea conferință s-a referit la diagnosticul 
tomodensitometric al variantelor nervului laringeu inferior 

nonrecurent cu implicații în chirurgia tiroidiană, fiind 
susținut de W. Yu (Shangai).  

În continuare, N. Dănilă a prezentat experiența 
Clinicii I Chirurgie Iași în tratamentul cancerului 
tiroidian.  

R. Dzodic (Belgrad) a descris tehnica personală în 
detecția limfonodulului sentinelă la bolnavii cu cancer 
tiroidian.  
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L. Zhang (Chongqing) a comunicat experiența de 10 ani în termoablația 
tumorilor solide prin ultrasunete: osoase, hepatice și pancreatice.  

J. Wang (Shangai) a susținut conferința privind 
biopsia limfonodulului sentinelă în tumorile tiroidiene, iar 
Y. Xu (Shangai) a prezentat tratamentul chirurgical al 
microcarcinoamelor papilare incidentale și nonincidentale.  

Prof. R. Dzodic de la 
Institutul Oncologic din Belgrad, a 
vorbit despre experiența personală în 
reconstrucția nervului recurent după 

accidentele chirurgiei tiroidiene.  
Ultima conferință, foarte amplă, însoțită de prezentarea 

unor filme de tehnică, a abordat disecția radicală limfonodulară a 
gâtului în chirurgia tiroidiană pentru cancer. 

Atmosfera plăcută, ambianța florentină, încărcată de tradiție și artă, au completat 
manifestarea științifică, rămânând în aminirea participanților pentru multă vreme. 

 
 

E. Târcoveanu 
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C. COPĂESCU: GASTRECTOMIA LONGITUDINALĂ PENTRU 
TRATAMENTUL OBEZITĂȚII MORBIDE. 

ENCICLOPEDIA DE CHIRURGIE. EDITURA CELSIUS  
ANUL 5, VOL. 1, 2010 

 
Colectivul de redacție al revistei 

Chirurgia a avut, în urmă cu 5 ani, 
inițiativa benefică de a edita, sub formă 
de fascicole insoțite de un DVD, tehnici 
chirurgicale semnate de chirurgi de 
prestigiu cu experiență operatorie 
deosebită.  

În decursul anilor, au apărut 
fascicole extrem de valoroase căutate de 
toți chirurgii: Duodenopancreatectomia 
cefalică (2005, vol. I, nr. 
1),Hepatectomiile majore reglate (2006, 
vol. II, nr. 3), Rezecția lobului caudat 
(2007, vol. III, nr. 2), Gastrectomia 
totală pentru cancer (2008, vol. IV, nr. 
1), Duodenopancreatectomia cefalică 
prin abord posterior. Pancreatectomia 
cefalică cu conservarea duodenului 
(2006, vol. II, nr. 1), Chirurgia 
laparoscopică colorectală (2007, vol. III, 
nr. 3), Splenectomia laparoscopică 

(2006, vol. II, nr. 2), Splahnicectomia toracoscopică. Timectomia toracoscopică în 
tratamentul miasteniei gravis (2006, vol. II, nr. 4), Transplantul hepatic. Transplantul 
hepatic cu ficat întreg (2007, vol. III, nr. 1).  

În acest ultim număr, Dr. Cătălin Copăescu de la Clinica de Chirurgie Generală a 
Spitalului Clinic ”Sf. Ioan” din București, care are cea mai mare experiență în chirurgia 
obezității prin ”Sleeve Gastrectomy”, ne prezintă tehnica gastrectomiei longitudinale pe 
cale laparoscopică în tratamentul obezității morbide. Tehnica constă în îndepărtarea 
porțiunii laterale a marii curburi gastrice, rezecând stomacul de-a lungul micii curburi 
de la unghiul Hiss până la antru. Tehnica dă rezultate superioare altor metode folosite în 
chirurgia obezității, limitând aportul alimentar și influențând balanța energetică 
individuală prin patru mecanisme: reducerea capacității rezervorului gastric; diminuarea 
apetitului consecutiv scăderii nivelului plasmatic a hormonului Ghrelin secretat de 
fundusul gastric; instalarea senzației de plenitudine gastrică și a sațietății precoce. 

Sunt descrise pe larg pregătirea preoperatorie, indicațiile metodei, elemente de 
tehnică operatorie (poziția bolnavului și a echipei operatorii, poziția trocarelor, timpii 
operatori), îngrijirile postoperatorii, incidente și complicațiile posibile mult mai rare 
decât în alte tehnici, rezultatele imediate și la distanță. 
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Privită prin experiența autorului, gastrectomia longitudinală în tratamentul 
obezității morbide este o intervenție simplă, cu o durată medie de 55 minute, cu o 
mortalitate nulă, cu rată de conversie sub 1 %, cu reducerea excesului ponderal la 12 
luni postoperator de 66 %, iar la 36 luni de 69 %. Aceste valori sunt superioare altor 
metode restrictive în condițiile unei îmbunătățiri semnificative a calității vieții 
pacienților și mai ales reducerea spectaculoasă și de durată a comorbidităților (diabet 
zaharat tip II, hipertensiune). Prezentarea este clară, concisă, fiind insoțită de un DVD 
demonstrativ de calitate HD. 

Această serie se adresează chirurgilor tineri care doresc să își însușească o 
tehnică operatorie standardizată, dar și chirurgilor cu experiență care vor să își confrunte 
propriul mod de execuție a unor intervenții cu experiența altora. 

 
 

E. Târcoveanu 
 




