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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. 
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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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