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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.  
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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.  
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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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Fig. 2. Repartiția pe grupe de vârstă 
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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. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Cardona JC, Daly JF. Current management of corrosive esophagitis. Ann. Oto Rhino Laryngol, 
1971; 80(4): 521-527. 

2. Kirch MM, Ritter F. Caustic ingestion and subsequent damage to the oropharyngeal and 
digestive passages. Ann Thorac Surg,  1976; 21(1): 74-82. 

3. Zamfir D, Bancu Ş. Urgenţe medico-chirurgicale în patologia esofagului, Tg. Mureş, ed. 
Veritas, 2000. 

4. Davis PH, Law S, Wong J. Colonic interposition after esophagectomy for cancer, Arch Surg, 
2003; 138(3): 303-308.  

5. Orringer MB, Marshall B, Iannettoni MD. Transhiatal esophagectomy for treatment of benign 
and malignant esophageal disease. World J Surg. 2001; 25(2): 196-203.  

6. Dor J, Despieds R, Humbert P, Bouyala JM, Guerinel G. La cancerisation des retrecissements 
cicatriciels de l oesophage par caustique. Mem Acad Chir 1960; 86: 193-203.  



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

332 
 

7. Gaillard J, Bouchayer M, Haguenauer JP. Le risqué de degenerescence cancereuse tardive dans 
les stenoses caustique de l oesophage. Ann Otol Rhyno Laryng 1970; 87: 634-644.  

8. Kotsis L, Krisar Z, Orban K, Csekeo A. Late complications of coloesophagoplasty and long term 
features of adaptation. Surg Eur J Cardiothorac Surg. 2002; 21(1): 79-83. 

9. Ti TK. Esophageal carcinoma associated with corrosive injury_ prevention and treatment by 
esophageal resection. Br J Surg 1983; 70(4): 223-225. 

10. Dreuw BD, Fass J, Titkova S, Anurov M, Polivoda M, Ottinger AP, Schumpelick V. Colon 
interposition for esophageal replacement: isoperistaltic or anisoperistaltic. Experimental results. 
Ann Thorac Surg 2001; 71(1): 303-308.  

11. Zhou JH, Jiang YG, Wang RW, Lin YD, Gong TQ, Zhao YP, Ma Z, Tan QY. Management of 
corrosive esophageal burns in 149 cases. J Thorac Cardiovasc Surg 2005; 130(2): 
 449-455. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


