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THE SURGEON ROLE IN THE TREATMENT OF MALIGNANT TUMORS WITH LIVER 
METASTASIS (Abstract): Liver resection is the treatment of choice for isolated colorectal hepatic 
metastases; improvements in surgical technique and in perioperative and postoperative management 
resulted in increased safety of liver surgery with a good 5-year survival. The role of liver resection for 
other hepatic metastases is still to be defined: there is a lack of controlled, randomized, prospective 
studies and most published series report only a small number of cases. Tumor histology is a vital factor in 
outcome: gastrointestinal tumors, other than colorectal, have a worst prognosis. Most significant advances 
in patient outcome are the result of development of better systemic therapies to use in combination with 
gross tumor resection. Being a surgical oncologist today is a permanent and complex challenge. The 
media advertising new and miraculous therapies, the increasing pressure from financial institutions, the 
dilemma of how far to push the will to do something, the difficulty to accept defeat, the drive to perform 
more operations more quickly, the importance of clinical trials – just a part of the myriad of factors that 
influence the everyday decisions of a surgical oncologist. 
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Literatura medicală a ultimilor ani consemnează o modificare importantă în 
atitudinea terapeutică în cazul pacienţilor cu cancer colorectal ce prezintă metastaze 
hepatice. Progresele înregistrate în tehnica chirurgicală, precum şi în managementul pre- 
şi postoperator al acestor pacienţi au crescut mult siguranţa chirurgiei hepatice. Aceste 
progrese permit ca pacienţilor cu metastaze de la cancer colorectal prezente doar la 
nivelul ficatului să li se recomande astăzi rezecţia hepatică în condiţiile în care 
parenchimul hepatic funcţional restant este de cel puţin 25%. Mortalitatea în chirurgia 
hepatică a scăzut sub 5%, iar în centrele de referinţă chiar sub 1% [1]. Rezecţia hepatică 
a devenit tratamentul de elecţie al metastazelor izolate ale cancerelor colorectale şi este 
urmată de o supravieţuire la 5 ani de 30-40% [2]. 

Pe acest fundal, se pune firesc problema dacă aceste rezultate favorabile se pot 
extrapola şi asupra metastazelor hepatice cu alte origini decât cancerul colorectal. Deşi 
există metastaze hepatice şi în cazul unor malignităţi primare de la nivelul unor organe 
care nu aparţin tubului digestiv (melanom malign, cancere ginecologice, cancere 
neuroendocrine), prima direcţie în care s-a sperat extinderea rezultatelor pozitive a fost 
cea a tumorilor primare localizate la nivelul tubului digestiv. 

Din nefericire, biologia tumorală şi căile de diseminare sunt diferite faţă de 
cancerul colo-rectal. Tumorile primare gastrointestinale cu metastaze hepatice, altele 
decât cele colo-rectale, au un prognostic mult mai rezervat. Spre deosebire de frecvenţa 
ridicată a metastazelor hepatice izolate din cancerul colo-rectal, în celelalte localizări 
digestive apariţia izolată de metastaze hepatice este rară; cel mai adesea, prezenţa 
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metastazelor hepatice este un semn de boală generalizată. Rezecţia 
metastazei/metastazelor hepatice au influenţă asupra supravieţuirii atât timp cât nu sunt 
prezente alte localizări metastatice. Există opinii izolate care susţin că anumite localizări 
metastatice extrahepatice ar merita abordate agresiv chirurgical, totuşi nu s-a demonstrat 
vreun beneficiu real al gestului chirurgical atât timp cât la finalul intervenţiei există 
ţesut tumoral rezidual local sau la distanţă [3]. 

Toate studiile realizate până în prezent sunt unanime în aprecierea că evoluţia 
depinde esenţial de biologia tumorală. Pacienţii cu metastaze metacrone au un 
prognostic mai bun decât cei cu metastaze sincrone, ca şi cei cu interval „disease-free” 
mai mare. Dincolo de numărul, dimensiunea şi localizarea metastazelor hepatice, se 
pare că volumul tumoral total al metastazelor este în strânsă legătură cu  
supravieţuirea [4]. Toţi aceşti indicatori reflectă până la urmă diferenţe în potenţialul 
metastazant al tumorii primare, asupra căruia se desfăşoară în prezent cercetări ample. 
Progresul din ultima vreme în genetică şi biologie moleculară oferă speranţe asupra 
descifrării adevăratelor mecanisme ale diseminării tumorale, pe baza cărora vom putea 
înţelege reala diversitate a unor malignităţi care astăzi sunt analizate doar pe baza unor 
mult prea grosiere criterii clinice şi imagistice. Descifrarea malignităţii acolo unde 
începe de fapt, a originii genetice şi a manifestărilor imediate prin modificări celulare şi 
de comunicare intercelulară vor permite aplicarea cu adevărat a uneia dintre cele mai 
frecvente afirmaţii întâlnite în literatură despre tratamentul metastazelor hepatice: 
necesitatea selecţiei foarte riguroase a pacienţilor [5-7]. 

Vremea chirurgului care lupta de unul singur cu malignitatea, reminescenţă a 
secolului al XIX-lea, a trecut; astăzi chirurgul este doar o parte a unei echipe 
multidisciplinare ce cuprinde specialişti în imagistică, în radio- şi chimioterapie, în 
fizioterapie şi consiliere psihologică [7]. Cele mai semnificative progrese nu sunt astăzi 
datorate chirurgilor, ci dezvoltării unor terapii sistemice eficiente care să completeze 
rezecţia macroscopică a tumorii. Poate cel mai recent şi evident exemplu îl reprezintă 
introducerea inhibitorilor de tirozinkinază (Imatinib, Sunitinib) în tratamentul tumorilor 
stromale gastro-intestinale; dar, trebuie menţionat totuşi că rezecţia metastazelor 
hepatice de la tumori stromale gastro-intestinale aduce un beneficiu semnificativ în ceea 
ce priveşte supravieţuirea [8,9]. 

Pe măsură ce progresele în terapia intensivă  au permis creşterea complexităţii 
actului chirurgical, s-a ajuns la un punct în care chirurgul trebuie să decidă într-un 
context extrem de complex asupra atitudinii terapeutice în fiecare caz [10]. 

Pe de o parte, este dorinţa firească a pacientului şi familiei de a beneficia de cele 
mai noi şi avansate metode de tratament, adesea popularizate de mass-media într-o 
formă publicitară şi nerealistă, sub titluri ce promit miracole şi la care îşi aduc, din 
nefericire, contribuţia şi medici cu intenţii mai mult sau mai puţin sincere.  

Pe de altă parte, trăim o perioadă în care problema costurilor asistenţei medicale 
se acutizează în întreaga lume şi în literatură sunt suficiente semnale că se va intensifica 
implicarea factorilor de decizie financiară (case naţionale sau firme private de asigurări 
de sănătate) în managementul mai strict al activităţii medicale. Sensul raportului cost-
beneficiu în practica medicală va fi tot mai încărcat de semnificaţie financiară, situaţie 
complet nouă pentru chirurgii români, dar prezentă de multă vreme în sisteme de 
sănătate precum cel din S.U.A. unde chirurgii consumă o parte consistentă a timpului 
justificând decizii terapeutice către instituţii financiare [10,11]. Modificările din 
sistemul de sănătate românesc al ultimilor ani sunt doar începutul unei noi epoci în care 
criteriile medicale vor fi (din păcate) tot mai mult influenţate de criteriile financiare. 
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Un alt aspect foarte important este dorinţa chirurgului de a ajuta pacientul, 
dificultatea de a renunţa la luptă şi sentimentul datoriei de a face pentru pacient mai 
mult şi mai bine. Amploarea intervenţiei chirurgicale trebuie întotdeauna dimensionată 
în raport cu caracterul radical sau paliativ al acesteia. Rezecţii extinse cu ţesut tumoral 
restant, eventual rezecţii ale metastazelor hepatice sau cu altă localizare în condiţiile 
unei tumori lăsate parţial sau integral pe loc sunt greu de justificat medical sau moral, 
dar sunt citate ca frecvente în literatură şi întâlnite mult prea des în practică [10]. 
Paliaţia se referă la ameliorarea calităţii vieţii şi un chirurg trebuie să ştie că nu poate fi 
vorba de paliaţie la un pacient asimptomatic. 

Nu trebuie să neglijăm şi influenţa „luptei pentru pacienţi” [10], un aspect mai 
puţin discutat, dar mereu prezent al mediului competitiv în care îşi desfăşoară chirurgul 
activitatea. Un pacient căruia i se refuză o intervenţie chirurgicală va fi aproape 
întotdeauna preluat de către un confrate, uneori de competenţă egală sau superioară, dar 
uneori cu mai puţine dileme medicale sau morale. Dacă aceasta are ca rezultat doar o 
inutilă laparotomie nu este chiar atât de grav, dar este posibilă şi angajarea într-o 
intervenţie de amploare care depăşeşte posibilităţile biologice ale pacientului sau ale 
chirurgului.  

În lumea de azi, în ţara noastră ca şi în străinătate, există necesitatea de a realiza 
un număr cât mai mare de operaţii într-un interval cât mai scurt de timp. Motivele sunt 
multiple şi diverse, de la costurile legate de timpul ocupării sălii de operaţie şi până la 
relaţia de proporţionalitate dintre numărul de operaţii şi veniturile chirurgului. Această 
constrângere poate avea consecinţe asupra tipului de intervenţie: o rezecţie de tumoră şi 
limfadenectomie extinsă, completată cu un timp de rezecţie al eventualelor metastaze 
hepatice sau doar o simplă derivaţie sau stomie. Literatura oferă semnale de alarmă 
asupra necesităţii de a transmite rezidenţilor de chirurgie o normală şi justificată ordine 
de priorităţi, altfel există riscul plasării interesului pacientului pe o poziţie nu tocmai 
favorabilă [10]. 

O problemă deosebită o reprezintă imposibilitatea metodelor curente de 
tratament de a asigura vindecarea în majoritatea cazurilor de malignităţi. Bineînţeles că 
există la fiecare moment istoric un anumit grad de consens asupra atitudinii terapeutice 
pentru fiecare tip şi stadiu tumoral şi este de aşteptat ca marea majoritate a chirurgilor să 
respecte aceste recomandări. Pe de altă parte, progresul cunoaşterii umane în general şi 
al medicinei în particular nu a fost niciodată obţinut din respectarea necondiţionată a 
regulilor, ci tocmai din contestarea lor. În medicină, această contestare se realizează în 
cadrul testelor clinice („trialuri clinice”) prin care noi metode terapeutice sunt aplicate 
comparativ cu terapia considerată standard la un moment dat. Implicarea în aceste teste 
clinice este importantă, iar chirurgul trebuie să înţeleagă că beneficiul adus de progresul 
cunoaşterii are o dimensiune mai largă decât beneficiul direct al pacientului care poate 
să existe sau nu. Toate aceste teste clinice reprezintă faza finală a unor cercetări care 
pornesc adesea de la cercetarea fundamentală, care au trecut prin etape succesive de 
validare preclinică şi care, în mod absolut necesar, trebuie să respecte norme foarte 
stricte de etică medicală. 

Dacă avem în vedere toate aceste aspecte, contextul în care chirurgul se implică 
în tratarea cancerului este astăzi complex şi dificil. Noile generaţii de chirurgi nu au 
nevoie doar de acumularea unor cunoştinţe solide de tehnică operatorie precum 
înaintaşii lor, ci au nevoie de o permanentă conectare la fluxul noutăţilor în domeniu şi 
de capacitatea de a se adapta şi de a-şi modifica practica în consecinţă. Chirurgii de azi 
şi mai ales cei de mâine au nevoie de pregătire în domenii străine până nu demult, 



Editorial                                                                   Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2008, Vol. 4, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 254

precum aspectele financiare ale practicii medicale, rolul factorilor de decizie 
extramedicali în politicile de sănătate, relaţia cu aspectele medico-legale ale profesiei, 
capacitatea de a implica personal pacientul şi familia acestuia în luarea deciziilor 
informate pe tot parcursul terapiei, inclusiv în etapa îngrijirilor paliative şi terminale. 
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DECISIONS IN THE MULTIDISCIPLINARY THERAPY OF LOCALLY ADVANCED RECTAL 
CANCER (Abstract): The management of rectal cancer requires an individualized, multidisciplinary 
approach, based on careful assessment of tumor location, stage and resectability. Sharp, total mesorectal 
excision (TME) with autonomic nerve preservation is the radical surgical technique of choice, in 
conjunction with low anterior resection or abdominoperineal resection. The most important factor in 
rectal surgery is circumferential or lateral resection margins (CRM), the ability to obtain negative CRM 
being associated with a better outcome, decreased risk of local recurrence and distant metastases, and 
increased survival. It is critical that patients with potentially involved margins are identified before 
surgery, so that this risk may be reduced with preoperative therapy. Continuous infusion of 5-fluorouracil 
(5-FU) concomitantly with preoperative radiotherapy (RT) and four cycles of 5-FU as additional systemic 
treatment following TME is the current standard of care for locally advanced rectal cancer. Contemporary 
chemotherapeutics, such as oral fluoropyrimidines (capecitabine), oxaliplatin, irinotecan, and targeted 
therapies, such as bevacizumab and cetuximab have been incorporated into phase I and II studies with 
preoperative RT for the treatment of rectal cancer. Ongoing phase II studies will determine whether these 
novel combination regimens offer an advantage compared with 5-FU-based combined modality 
programs. The substantial improvement in local control in the last two decades has not paralleled with a 
similar decrease in the development of distant metastases, which has now become the predominant mode 
of failure for rectal cancer. 
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INTRODUCERE 
Cancerele colo-rectale (CCR) reprezintă 15% din toate cancerele umane (locul 

doi în lume, al treilea în România la ambele sexe), cu rate crescute de morbiditate 
(aproximativ 3,5 milioane cazuri anual) şi mortalitate (circa 400.000 pe an) [1].  

Managementul cancerului rectal (CR) necesită un abord pluridisciplinar cu 
evaluarea individuală în funcţie de localizarea tumorii, gradul de rezecabilitate şi 
statusul general al pacientului.  

Deşi incidenţa CCR distale (rectal şi sigmoidian) a scăzut în frecvenţă, cu 
creşterea concomitentă a cancerelor colonului proximal, aproximativ 1/4 dintre toate 
CCR sunt localizate la nivelul rectului [2].  

În ultimele două decade, managementul CR a înregistrat succese în special în 
controlul bolii locale, odată cu introducerea exciziei totale a mezorectului (ETM) ca 
tehnică standard asociată cu: scăderea recidivelor locale (de la 40% în anii 1970 la 
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<10% actual), şi creşterea supravieţuirii (de la 50 la 75% în ultimii 40 de ani) [3]. Pe de 
altă parte rezecţia anterioară joasă tinde să înlocuiască treptat rezecţia abdomino-
perineală, cu creşterea ratelor de prezervare a sfincterului anal de la <10% în 1970 la > 
80% în anii 2000. Progrese importante se datorează atât imagisticii prin rezonanţă 
magnetică (IRM) ca procedură standard de stadializare cât şi examenului histopatologic 
detaliat în definirea riscului de recidivă locală şi sistemică. 

Creşterea controlului local nu a fost însă asociată cu succese similare în 
controlul metastazelor la distanţă, care survin la 30% dintre toţi pacienţii cu CR [4]. 

Chirurgia rămâne tratamentul primar, care poate determina vindecarea a 45% 
dintre pacienţii cu CR [5]. În boala localizată, strategia terapeutică actuală presupune 
urmărirea unor obiective precum diminuarea riscului de boală reziduală pelvină 
(preferabil <5%), cu preţul unor morbidităţi acute şi cronice minime, şi conservarea 
funcţiei sfincterului anal. Totuşi, atingerea acestor obiective, este posibilă numai la un 
număr mic de pacienţi (<10%) care se prezintă cu tumori fixate la peretele pelvin [6]. 
 

ROLUL DISECŢIEI MEZORECTALE CU MARGINI 
CIRCUMFERENŢIALE NEGATIVE 

Scopul rezecţiei tumorilor rectale este excizia completă a tumorii (cu margini 
adecvate) şi a ganglionilor limfatici, în scopul reducerii riscului de recidivă locală şi 
diseminare la distanţă. Rezecţia totală radicală cu ETM şi prezervarea nervilor 
autonomi, pe cale abdomino-perineală anterioară, este tehnica chirurgicală radicală de 
elecţie, iar rata mortalităţii şi morbidităţii postoperatorii este redusă (1-7%, respectiv 13-
20%), cu o supravieţuire la 5 ani de 74-87% [7]. 

Excizia totală de mezorect (ETM) reprezintă momentul chirurgical esenţial 
pentru prognosticul cancerelor rectale. Mezorectul este definit ca ţesutul vascular, 
limfatic şi neural aderent circumferenţial la rect, de la promontoriul sacrat la muşchii 
ridicători anali. În ETM, planurile de disecţie includ porţiunea de ţesut adipos a 
mezorectului. Această fascie formează marginile de rezecţie circumferenţiale (MRC) 
[8]. Când tumora invadează aproape de limita de 1 mm faţă de MRC potenţiale sau de 
ceea ce se numeşte marginile radiale ale specimenului chirurgical, riscul de recidivă este 
crescut, cu diminuarea supravieţuirii. Aprecierea MRC este un candidat mai bun nu 
numai pentru evaluarea rezultatelor, ci şi pentru stabilirea etapelor ulterioare de 
tratament [9]. 

Toţi pacienţii cu CR ar trebui stadializaţi local cu ajutorul unui examen IRM de 
înaltă rezoluţie. Acesta este capabil să anticipeze prezenţa tumorii la nivelul MRC, 
identificând pacienţii din grupa de risc crescut (cu şanse scăzute de a se obţine MRC 
negative), ce include: tumorile rectale cu MRC potenţial pozitive, cu invazie 
peritoneală, T4, sau T3 cu invazie extramurală >5 mm, cu >4 ganglioni invadaţi, cu 
invazie vasculară, tumori cu extensie dincolo de fascia mezorectală sau dincolo de 
muşchii puborectali. Aceşti pacienţi sunt candidaţi la chimio-radioterapia (CHT-RT) 
preoperatorie [10]. 

Un studiu britanic a relevat că obţinerea MRC negative determină o rată de 
recidivă locală de 7% şi numai 22% dintre pacienţi dezvoltă metastaze la distanţă. În 
schimb, obţinerea MRC în limite <1 mm după chimio-radioterapie şi chirurgie, 
semnifică un prognostic nefavorabil, conferind un risc crescut de recidivă locală şi 
dublând riscul de dezvoltare a metastazelor la distanţă. În studiul menţionat, toţi 
pacienţii cu MRC <1 mm după CHT-RT neoadjuvantă recidivează, cu un interval fără 
boală de numai 10% la 3 ani [11]. 
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NECESITATEA UNEI STADIALIZĂRI CORECTE  
Cel mai important factor în chirurgia CR este afectarea MRC. Dacă tumora este 

situată aproape de fascia mezorectală, rezecţia radicală singulară cu MRC negative nu 
este fezabilă. Când planurile de rezecţie sunt aproape de muscularis propria, şansele de 
a obţine MRC negative sunt scăzute. Riscul de recidivă locală creşte şi prognosticul este 
cu atât mai nefavorabil cu cât tumora se apropie de joncţiunea ano-rectală. Din acest 
motiv, prima decizie legată de tratamentul unei tumori localizate în porţiunea distală a 
intestinului gros este diferenţierea dintre cancerul de colon şi rect. Aceasta este de 
importanţă particulară pentru terapeut deoarece chimioterapia (CHT) reprezintă 
tratamentul adjuvant standard în cancerul de colon în prezenţa invaziei ganglionilor 
regionali, iar asocierea CHT-RT este utilizată ca tratament curent în CR 
extraperitoneale, administrat de preferinţă înaintea chirurgiei. Ratele de recidivă locală 
pentru tumorile localizate în 1/3 superioară a rectului sunt de 3-5 ori mai reduse 
comparativ cu tumorile rectale localizate distal [10]. 

Mai multe studii privind radioterapia (RT) preoperatorie au inclus pacienţi cu 
CR localizate la >16 cm de sfincterul anal. Această evaluare nu corespunde rectului 
extraperitoneal şi se soldează cu posibila supratratare a tumorilor intraperitoneale prin 
RT. În alte studii a fost utilizată o limită mai conservativă, de 12 cm. Factori individuali, 
precum vârsta, sexul, înălţimea, greutatea şi paritatea, pot contribui la variabilitatea 
distanţei dintre sfincterul anal şi linia de reflexie peritoneală. Din aceste motive, se 
impune o stadializare preoperatorie cât mai exactă. Examenul IRM pelvin poate depăşi 
aceste obstacole indicând linia de reflexie peritoneală şi evidenţiind cu acurateţe tumora 
prin imaginile de înaltă rezoluţie. Un alt avantaj potenţial al IRM este evitarea 
tratamentului preoperator, care nu este necesar la numeroşi pacienţi [12].  

 
ROLUL RADIOTERAPIEI ÎN OPTIMIZAREA REZULTATELOR 

CHIRURGIEI RADICALE 
Recidiva locală şi/sau metastazele la distanţă survin la 50% din pacienţii cu 

carcinom rectal. Factorii de risc semnificativi sunt prezenţa adenopatiilor metastatice şi 
invazia profundă în peretele intestinal. În absenţa adenopatiilor, rata de recidivă pelvină 
este de 5-19% în stadiul I, de 15-30% în stadiul II, iar în stadiul III, incidenţa creşte la 
>50% [1,12].  

Radioterapia (RT) este utilizată în CR pentru a steriliza focarele tumorale 
microscopice, cu scăderea riscului de recidivă locală. 

Până în 1990, rezecţia chirurgicală a reprezentat singura modalitate terapeutică 
standard în cancerele rectale. La pacienţii cu boală avansată loco-regional, adăugarea 
RT a demonstrat o ameliorare semnificativă a controlului local, însă fără impact asupra 
supravieţuirii generale [13].  

Un studiu danez a analizat rolul asocierii RT preoperatorii la ETM. Rezultatele 
la 5 ani au arătat o reducerea recidivelor locale, de la 10,9% numai cu tratament 
chirurgical la 5,6% în grupul de pacienţi iradiaţi. Nu au fost detectate diferenţe în 
supravieţuirea pacienţilor [14]. 

Pacienţii care au primit radioterapie preoperatorie au prezentat complicaţii acute 
şi tardive postoperatorii mai frecvente faţă de pacienţii trataţi chirurgical per-primam 
(48 vs. 41%, p=0,008). Majoritatea complicaţilor au constat în întârzierea vindecării 
plăgii perineale (29 vs. 18%), probleme mai frecvente de defecaţie şi un impact negativ 
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asupra funcţiei sexuale la bărbaţi şi femei [15]. Riscul de ocluzie intestinală a fost cea 
mai frecventă complicaţie într-un studiu suedez [16]. 

S-a constatat că un beneficiu mai mare prin asocierea RT este înregistrat de 
pacienţii cu CR în stadiul III, comparativ cu stadiul I (scăderea ratelor de recidivă de la 
20,6% la 1,7%) şi la cei cu tumori localizate în porţiunea rectului mijlociu (între 5 şi 10 
cm de marginea anală) (de la 13,7% la 3,7%). Beneficiile RT preoperatorii sunt mai 
consistente in prezenţa unei ETM de bună calitate, care respectă criteriile Mercury [12]. 

Radioterapia ar putea fi omisă dacă examenul patologic a piesei de exereză 
confirmă un mezorect intact cu margini de rezecţie radiale adecvate (>2 mm), penetrare 
tumorală minimă în grăsimea perirectală, un număr adecvat de ganglioni limfatici 
regionali negativi (>12), tumori moderat şi bine diferenţiate [13]. 

Concluziile mai multor studii actuale asupra asocierii RT la chirurgia cu ETM 
sunt: 

- asocierea RT la chirurgie determină o reducere dramatică a riscului de recidive 
locală; reducerea este mai pronunţată în primii 2 ani dar avantajele se menţin şi 
după 5 ani;  

- numai unele subgrupe de pacienţi beneficiază de RT asociată chirurgiei: 
tumorile în stadiul III şi cele localizate în porţiunea mijlocie a rectului; 

- toxicitatea asociată RT este mai pronunţată, în special riscul de disfuncţie 
sexuală şi cel de ocluzie intestinală (cele mai importante complicaţii tardive); 

- nu toţi pacienţii trebuie trataţi prin RT asociată chirurgiei, ci doar cei din 
categoria cu risc crescut de recidivă (tumori în stadiul T3 cu MRC pozitive sau 
potenţial invadate, cu extensie de 1 cm în fascia mezorectală, cu invazie 
parietală completă - T2 sau în muşchii pubo-rectali); RT poate fi  
asociată postoperator, la pacienţii la care nu s-a realizat ETM conform criteriilor 
Mercury [14]. 
 
RADIOTERAPIA PREOPERATORIE VERSUS POSTOPERATORIE 
Pe baza rezultatelor unui singur studiu, în 1990, The US National Institutes of 

Health Consensus Conference a stabilit ca standard CHT-RT postoperatorie pentru 
pacienţii cu CR local-avansat, stadiile II şi III (T3/N4 sau N+). Iradierea se poate face 
pe volumul-ţintă de ordinul I (ganglionii pelvini, cicatricea perineală), II (pelvis), 
eventual III (ganglionii paraaortici), pe un câmp direct sau 2-4 câmpuri izocentrice, 
eventual split course [17]. 

În ciuda introducerii ETM, în cazurile local-avansate, riscul de recidivă locală şi 
la distanţă rămâne crescut. Studiile recente au accentuat rolul central al RT asociate 
chirurgiei pentru optimizarea controlului local, în special în stadiile II şi III, în care 
CHT-RT este considerată actual tratamentul standard [1,2,12]. 

Standardul actual de tratament a fost dramatic schimbat în 2004, odată cu 
apariţia rezultatelor studiului German Rectal Study Group, care a randomizat 823 
pacienţi cu CR local-avansate (T3-4 sau N+) pentru CHT-RT preoperatorie sau 
postoperatorie. CHT-RT a constat din administrarea a 50,4 Gy în fracţiuni de 1,8 Gy 
concomitent cu 5-fluorouracil (5-FU) 1000 mg/m2, săptămânile 1-5. Chirurgia a constat 
din ETM la toţi pacienţii şi a fost urmată de administrarea postoperatorie de 5-FU 
500mg/m2 în zilele 1-5 (4 cicluri de 28 de zile). Rata de supravieţuire la 5 ani a fost de 
68% vs. 65%, iar supravieţuirea generală de 76% vs. 74% [18]. 

RT preoperatorie a fost mai eficace decât cea postoperatorie. Reducerea 
semnificativă a riscului de recidivă locală după CHT-RT comparativ cu RT singură a 
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fost comunicată în 8 studii clinice randomizate, cu reducere proporţională a ratelor de 
recidivă locală [19]. În studiul randomizat efectuat de Dutch Colorectal Cancer Group 
pe 1861 de pacienţi cu CR „rezecabile” cu RT preoperatorie (5 Gy x 5) şi ETM vs. ETM 
singură. După o supraveghere mediană de 2 ani, ratele de supravieţuire au fost identice 
(aproximativ 82%), cu reducerea semnificativă a riscului de recidivă la 2 ani (2,4% în 
grupul cu RT preoperatorie faţă de 8,2% în grupul numai cu ETM), iar la 5 ani a 
demonstrat că ratele de recidivă locală la pacienţii cu ganglioni negativi rămân la 
nivelul de 15-20% [14].  

Ghidurile actuale de tratament precizează că „în formele local-avansate, care 
sunt frecvent nerezecabile (T4, unele T3) se preferă CHT-RT preoperatorie cu doza 
totală de 50,4 Gy, 1,8 Gy/fracţie, concomitent cu 5-FU, urmată de chirurgia radicală 
după 6-8 săptămâni. RT sau CHT-RT postoperatorie (ex. 50,4 Gy, 1,8-2,0 Gy/fracţie) 
concomitent cu 5-FU nu se mai recomandă actual, dar se poate utiliza la pacienţii cu 
MRC pozitive, cu perforaţie în aria tumorală sau în alte situaţii cu risc crescut de 
recidivă local, dacă RT nu poate fi administrată” [6]. 

Avantajele RT preoperatorii pot fi concretizate în: 
- ameliorarea controlului local şi a supravieţuirii fără recidivă;  
- creşterea rezecabilităţii prin reducerea volumului tumoral (down-staging); 
- diminuarea posibilităţii de diseminare intraoperatorie a bolii neoplazice; 
- sterilizarea micrometastazelor şi/sau a adenopatiilor regionale; 
- creşterea procentelor de prezervare a sfincterului anal; 
- complianţă crescută. 

Riscul este cel al unui tratament excesiv al stadiilor precoce (stadiul I), motiv 
pentru care este necesară o stadializare pe baza examenului IRM. 

 
RADIOTERAPIA DE SCURTĂ DURATĂ (5 X 5 GY) VERSUS 

RADIOTERAPIA CONTINUĂ 
Una dintre dilemele actuale priveşte modalitatea de planificare a tratamentului, 

mai precis RT de durată scurtă (5 x 5 Gy) vs schema de administrare pe termen lung 
(doză totală 50,4 Gy) în combinaţie cu CHT. Ultima modalitate este preferată pentru 
reducerea volumului tumoral [20]. Studiile comparative cu cele două modalităţi de 
etalare nu au demonstrat diferenţe semnificative. Deşi RT de scurtă durată (short 
course) nu scade frecvenţa MRC negative la pacienţii trataţi cu chimio-radioterapie, 
MRC pozitive obţinute au scăzut cu 9% după RT de durată scurtă (un singur studiu 
randomizat) [21]. Asocierea RT de scurtă durată la ETM determină rezultate mai bune 
în termenii ratelor de recidivă locală după 5 ani [12]. Nu au fost depistate diferenţe nici 
în termenii ratelor de prezervare a sfincterului anal. La pacienţii cu CR local-avansate, 
efectul de diminuare a volumului tumoral nu a fost constatat cu ocazia intervenţiei 
chirurgicale la un interval de 7-10 zile după începerea RT de scurtă durată [22]. Un alt 
dezavantaj este acela că dozele mari de RT pe fracţie cresc incidenţa efectelor tardive, 
cum ar fi leziunile la nivelul intestinului subţire [16]. 

 
ROLUL CHIMIOTERAPIEI ASOCIATĂ RADIOTERAPIEI 
Când este administrată înaintea chirurgiei, RT induce un răspuns obiectiv cu un 

beneficiu potenţial în termenii de rezecabilitate şi/sau conservare a sfincterului anal în 
tumorile voluminoase, proximale. Chimioterapia (CHT) concomitentă a demonstrat o 
ameliorare suplimentară a acestor efecte [13]. 
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Scopul CHT-RT preoperatorii este de a maximaliza conversia la operabilitate a 
tumorii rectale (mizând pe efectul de radiosensibilizare), precum şi ameliorarea 
controlului sistemic prin eradicarea bolii micrometastatice. Recent, alte două studii mari 
randomizate au confirmat superioritatea CHT-RT preoperatorii comparativ cu RT 
singură – creştere de 3-4 ori a ratelor de răspuns patologic complet (11-15 şi 20-26% vs. 
3-5 şi 6-12%). Mai important, asocierea CHT la RT reduce ratele de recidivă locală (7,6 
şi 8,6% vs. 17,1 şi 16,5%) faţă de RT singură [20,24]. 

5-fluorouracil (5-FU) este unul din cele mai frecvent chimioterapice utilizate în 
cancerul colo-rectal [1,2,12]. Indiferent de administrare (înainte sau după chirurgie) 
CHT-RT conferă un beneficiu semnificativ în termenii controlului local, însă studiul de 
referinţă întreprins de German Rectal Cancer Study Group a demonstrat că protocoalele 
preoperatorii pe bază de 5-FU, administrate continuu timp de 4 săptămâni sunt mai 
eficace în asigurarea controlului local, decât acelaşi tratament administrat postoperator 
(rata de recidivă locală la 5 ani a fost de 6% vs. 13%). Incidenţa toxicităţii pe termen 
lung (în special gastro-intestinală) favorizează grupul tratat preoperator.  

CHT-RT preoperatorie este mai bine tolerată, asigură un mai bun control local şi 
poate fi considerată ca un nou standard în CR, deşi nu au fost observate diferenţe în 
frecvenţa apariţiei metastazelor la distanţă [18]. 

 
RADIOTERAPIA PREOPERATORIE ASOCIATĂ CU NOI AGENŢI 
Toţi noii agenţi utilizaţi în ultimii 10 ani în asociere cu RT în CR (irinotecan, 

oxaliplatin, capecitabina, cetuximab, bevacizumab) prezintă proprietăţi 
radiosensibilizante. Studiile actuale investighează incorporarea acestor agenţi în CHT-
RT tumorilor local-avansate, cu scopul particular de a creşte controlul metastazelor la 
distanţă şi/sau tolerarea terapiei [26]. 

Capecitabina este o fluoropirimidină orală care imită farmacocinetica perfuziei 
continue de 5-FU şi este convertită activ în metabolitul 5-FU de către enzima timidilat-
fosforilaza, în ţesutul tumoral. Asocierea RT preoperatorii cu capecitabina determină 
efecte antitumorale crescute comparativ cu RT sau CHT singură [25]. 

Oxaliplatin este un derivat de platină care prezintă o activitate substanţială în 
cancerele de colon. Utilizat în monoterapie la pacienţii cu CCR metastatice, oxaliplatin 
determină rate de răspuns de circa 20%, iar în asociere cu 5-FU şi acid folinic, de peste 
50%, conducând la o supravieţuire fără boală semnificativ mai lungă faţă de 5-FU şi 
acid folinic. Ca şi alţi derivaţi de platină, oxaliplatin este un radiosensibilizator şi din 
acest motiv ar putea ameliora rezultatele CHT-RT preoperatorii în termenii controlului 
local şi prevenirii bolii metastatice [27]. Un studiu de fază I a demonstrat că asocierea 
preoperatorie a RT cu oxaliplatin şi 5-FU cu acid folinic este fezabilă. Un alt studiu de 
fază II a demonstrat că această asociere preoperatorie (cu oxaliplatin 130 mg/m2 în 
zilele 1 şi 29) este bine tolerată, fără toxicitate secundară asociată chirurgiei şi rate 
parţiale de răspuns de 15% [28].  

Termenul de terapie ţintită se referă la o nouă generaţie de medicamente 
antineoplazice ce au drept scop interferarea unor proteine specifice cu rol critic în 
creşterea şi progresia tumorală. Introducerea cu succes a noilor agenţi moleculari în 
tratamentul CCR metastatice a condus la ideea utilizării acestora (asociate RT) şi în CR.  

Angiogeneza reprezintă un proces complex, multistadial, cu rol esenţial în 
creşterea şi metastazarea tumorilor. Bevacizumab (Avastin®) leagă factorul de creştere 
endotelial vascular blocând interacţiunea cu receptorii specifici de suprafaţă ai celulelor 
endoteliale (VEGFR), care joacă un rol central în proliferarea, migrarea şi 
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supravieţuirea celulelor endoteliale. Este inhibată, astfel, formarea de vase noi, respectiv 
creşterea tumorală şi metastazarea. Recent, studii experimentale în xenogrefele umane 
au indicat că blocarea VEGF serveşte ca un potenţiator al efectelor RT, determinând o 
reducere a permeabilităţii vasculare şi diminuarea presiunii interstiţiale. Un studiu de 
fază I a demonstrat că administrarea bevacizumab concomitent cu 5-FU şi RT determină 
efecte favorabile asupra CR avansate (T3 şi T4). Datele clinice preliminarii indică 
siguranţa administrării acestui regim. După bevacizumab s-a observat o scădere 
semnificativă a presiunii sangvine în vascularizaţia tumorală şi diminuarea densităţii 
vasculare. Asocierea bevacizumab, oxaliplatin, capecitabină şi RT a fost testată în studii 
de fază I [1,12]. 

Receptorul factorului de creştere epidermal (EGFR) reglează creşterea mai 
multor tipuri de celule, atât epiteliale cât şi non-epiteliale. Cetuximab (Erbitux®) este un 
anticorp monoclonal IgG1 cu acţiune pe receptorii EGFR, care inhibă  
legarea de receptor a factorului epidermal de creştere şi blochează consecutiv 
proliferarea celulară [1]. 

Investigaţiile preclinice au asociat supraexpresia EGFR cu radiorezistenţa atât in 
vivo cât şi in vitro. Studiile clinice au stabilit că expresia EGFR este un factor predictiv 
independent a răspunsului tumoral şi prognosticului la pacienţii cu CR trataţi cu 
preoperator cu RT ± CHT, şi au evaluat rolul inhibitorilor EGFR ca radiosensibilizatori. 
Asocierea capecitabina, irinotecan şi cetuximab poate fi administrată în siguranţă, fără 
compromiterea dozelor. Totuşi, într-un studiu de fază I/II, Machiels et al. a raportat o 
toxicitate neaşteptată după asocierea RT cu capecitabina şi cetuximab [28]. Un studiu 
multicentric german a testat tolerabilitatea şi eficacitatea asocierii preoperatorii 
cetuximab la RT, capecitabină şi oxaliplatin. Nu s-au constatat regresii tumorale majore. 
Rezultatele acestor studii clinice au stimulat dezvoltarea altora care să stabilească cea 
mai bună secvenţă de administrare, şi rolul posibil antagonic al triplei asociaţii.  

Concluziile studiilor actuale privind rolul CHT în formele local-avansate de CR 
sunt: 

- 5-FU (radiosensibilizare, secvenţial, adjuvant) în asociaţie cu RT ameliorează 
rezultatele în formele local-avansate; 

- derivaţii de 5-FU orali (capecitabina, UFT) sunt eficace şi pot înlocui 
administrarea i.v.; 

- integrarea combinaţiilor chimioterapice cu RT preoperator şi încorporarea noilor 
agenţi moleculari (bevacizumab, cetuximab) reprezintă pasul următor; 

- progresele substanţiale în ameliorarea controlului local trebuie urmate şi de 
reducerea incidenţei metastazelor la distanţă (30%); 

- necesitatea individualizării programelor terapeutice în funcţie de caracteristicile 
tumorii/tratamentului; 

- echipa multidisciplinară va implementa o strategie standardizată, dar selectată 
individual [29]. 
 
CONCLUZII 
Tratamentul CR a fost marcat de progrese majore, în special privind controlul 

local al bolii prin scăderea ratelor de recidivă; problema cea mai importantă continuă să 
fie reprezentată de boala metastatică. Introducerea, din acest motiv, a tratamentelor 
sistemice în strategia terapeutică rămâne un deziderat obiectiv. 

Aprecierea valorii predictive a MRC în managementul CR, nu numai ca factor 
de prognostic dar şi ca evaluare a etapelor ulterioare de tratament, a dus la aplicarea 
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precoce a CHT-RT  în formele local-avansate de CR, la care examenul imagistic 
anticipează şanse reduse de obţinere a negativităţii acestora. Din anul 2004, CHT-RT 
preoperatorie reprezintă standardul actual de tratament. 

Al doilea progres major este reprezentat de integrarea asociaţiilor de CHT cu RT 
preoperatorie. Cele mai recente tendinţe utilizează tripla asociere, incluzând şi terapia 
moleculara. Studiile de fază III în curs vor determina dacă noile asociaţii oferă un 
avantaj comparativ cu „clasicul” 5-FU în asociaţie cu radioterapia.  

În secolul XXI, cancerul rectal a evoluat de la o condiţie exclusiv chirurgicală la 
abordul pluridisciplinar înalt specializat. 
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INTRA-ABDOMINAL HYPERTENSION SYNDROME IN SURGICAL PRACTICE (Abstract): Intra-
abdominal hypertension (IAH) and abdominal compartment syndrome (ACS) are increasingly recognized 
to be a contributing cause of organ dysfunction and mortality in critically ill patients. The number of 
publications describing and researching this phenomenon is increasing exponentially over the last decade 
but there are still very limited data about treatment and outcome. The purpose of this article is to discuss 
the definitions, pathogenesis, clinical features, radiologic findings and treatment of IAH and ACS. 
According to the current guidelines of the World Society of Abdominal Compartment Syndrome IAH is 
an intra-abdominal pressure (IAP) above 12 mmHg and ACS an IAP above 20 mmHg with evidence of 
organ dysfunction. Various medical and surgical conditions can increase the intra-abdominal volume and 
the key to prevention- the best treatment for IAH/ACS- is to recognize the patients who are at risk, 
monitor them carefully and intervene prior to end stage complications. The consequences of IAH are 
profound and affect many vital body systems; hemodynamic, respiratory, renal and neurogical 
abnormalities are hallmarks of IAH. Few non-surgical options are avaible for the treatment of IAH, but 
surgical decompression is the only available definite treatment. Recuperation of organ dysfunction after 
decompressive laparotomy for ACS is variable. Consequently to get valid information about IAH, IAP 
needs to be measured, so it is time to pay attention to intra-abdominal pressure in the critically ill patients. 
 
KEY WORDS: INTRA-ABDOMINAL HYPERTENSION, ABDOMINAL COMPARTMENT 
SYNDROME 
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INTRODUCERE: 
Hipertensiunea intra-abdominală (HIA) şi sindromul de compartiment 

abdominal (SCA) se asociază cel mai frecvent cu stări patologice severe şi reprezintă  
factori individuali de prognostic negativ fiind cauze majore de morbiditate şi 
mortalitate. Primul care a descris impactul nefavorabil al creşterii presiunii intra-
abdominale a fost Marey în 1863 [1] dar hipertensiunea intra-abdominală este unul 
dintre subiectele de mare actualitate în lumea medicală fiind, după cum menţionează 
Malbrain într-un articol publicat în 2008 în Minerva Anestesiologica, „redescoperită” 
abia în anii 1980-1990 [2]. În ultimele decade s-au făcut progrese remarcabile privind 
înţelegerea etiopatogeniei, a manifestărilor clinice, s-au introdus noi metode şi 
dispozitive pentru diagnosticul HIA şi monitorizării presiunii intra-abdominale (PIA) cu 
optimizarea procedurilor terapeutice. Un consens în ceea ce priveşte definirea HIA şi 
SCA şi unele recomandări privind managementul pacienţilor cu HIA sau SCA au fost 
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stabilite în decembrie 2004 la Noosa, Australia moment în care a fost înfiinţată Word 
Society on Abdominal Compartment Syndrome (WSACS) [1,3]. Astfel orice creştere a 
presiunii intra-abdominale este considerată hipertensiune intra-abdominală, valoarea 
normală a presiunii intra-abdominală fiind de 0-5 mmHg şi prezentând mici variaţii în 
funcţie de respiraţie. Creştere PIA peste 15 mmHg poate cauza importante disfuncţii ale 
sistemelor, insuficienţă multiplă de organ şi moartea pacientului [1]. HIA trebuie să fie 
diferenţiată de sindromul de compartiment abdominal care este rezultatul final al unei 
HIA extreme. Sindromul de compartiment apare când presiunea din interiorul unui 
spaţiu anatomic închis creşte până la o valoare ce compromite fluxul vascular iar 
viabilitatea şi funcţiile ţesuturilor sunt compromise.[4] În Tabelul I redăm definiţiile 
stabilite de WSACS pentru HIA şi SCA primar secundar şi recurent [1,3]. 

 
 
Tabelul I Definiţiile HIA şi SCA (primar, secundar şi recurent conform WSACS) 

 

Termen* Definiţii 

HIA PIA ≥ 12 mmHg înregistrată la minim 3 măsurători diferite, la 4-6 ore interval, cu sau 
fără PPA <60 mmHg 

SCA PIA ≥ 20 mmHg cu sau fără PPA <60 mmHg, cu una sau mai multe disfuncţii de organ 
nou apărută/e 

SCA 
primar 

SCA cauzat de: 
- o injurie sau o afecţiune în regiunea abdomino-pelvină ce necesită intervenţie 
chirurgicală de urgenţă sau intervenţie angioradiologică, ORI 
- o condiţie dezvoltată în urma unei intervenţii chirurgicale pe abdomen (precum 
leziuni ale organelor intra-abdominale ce necesita reintervenţie chirurgicală, 
peritonitele secundare, hemoragia din fracturile pelvine sau alte cauze de hematom 
masiv retroperitoneal, transplantul hepatic)  

SCA 
secundar 

SCA determinat de stări patologice care nu au originea la nivelul abdomenului (ca de 
exemplu sepsisul, arsurile majore, condiţii patologice ce necesită resuscitare cu o 
cantitate mare de fluide)  

SCA 
recurent 

SCA care se dezvoltă după tratamentul profilactic sau terapeutic, chirurgical sau 
medical pentru SCA primar sau secundar (de exemplu SCA care persistă după 
laparotomia decompresivă)  

 
* HIA- hipertensiunea intraabdominală; 

SCA- sindromul de compartiment abdominal; 
PPA- presiunea perfuziei abdominale 

 
 
INCIDENŢA: 
În mod tradiţional hipertensiunea intra-abdominală şi sindromul de 

compartiment abdominal erau considerate afecţiuni chirurgicale traumatice. Totuşi SCA 
este o problemă întâlnită în numeroase situaţii patologice critice ce nu presupun nici o 
traumă, în special la cei ce suferă un sindrom inflamator sistemic. PIA crescută este 
frecvent întâlnită în secţiile de terapie intensivă, însă contrar opiniei generale SCA este 
mai des întâlnit în secţiile de terapie intensivă medicale decât în cele chirurgicale, după 
cum arată un studiu publicat de Malbrain în 2004 în Intensive Care Medicine, fapt 
ilustrat în tabelul numărul II mai jos prezentat, extras din articolul menţionat [5].  

Studiul efectuat de Malbrain a inclus 13 secţii de terapie intensivă din 6 ţări. 
Selectând numai cazurile la care se impuneau mai mult de 24 de ore de terapie intensivă 
şi care au avut măsurată PIA la 6 ore s-a obţinut un număr total de 97 de pacienţi. 
Datele obţinute legat de prevalenţa HIA şi SCA în secţiile amintite sunt prezentate în 
tabelul numărul 3 şi condordă cu cele publicate în diferite alte studii de specialitate. 
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ETIOLOGIE: 
Presiunea intra-abdominală este direct influenţată de: 1) volumul organelor 

parenchimatoase sau cavitare abdominale; 2) leziuni ocupatoare de spaţiu: ascită, 
hemoragii, tumori, fluide; 3) condiţii care limitează expansiunea peretelui 
abdominal: escarele de arsură, edemul spaţiului III [6]  

 
Tabelul II Incidenţa HIA şi SCA la diferite grupuri de pacienţi [5] 

 

Populaţie HIA SCA 

TI – medicală 18-78% 4-36% 

TI – chirurgie 32-43% 4-8% 

TI – pediatrie --- 0,6-0.9% 

Traumatisme 2-50% 0,5-36% 

Arsuri 37-70% 1-20% 

Transplant hepatic 32% --- 

 
Tabelul III Prevalenţa HIA şi SCA [5] 

 

Prevalenţa în secţiile de TI 
PIA Prevalenţa 

totală medicale chirurgicale 

PIA > 12 mmHg 58.8% 54.4% 65% 

PIA > 15 mmHg 28.9% 29.8% 27.5% 

PIA > 20 mmHg 8.2% 10.5% 5.0% 

 
WSACS a stabilit un consens şi în ceea ce priveşte factorii etiopatologici ai HIA 

ce pot fi regăsiţi atât pe site-ul societăţii cât şi în diferite lucrări de specialitate [1,6,7]. 
Aceştia sunt următorii: 

1. acidoza (pH-ul mai mic de 7,2); 
2. hipotermia (temperatura corpului mai mică de 33º Celsius); 
3. politransfuziile (mai mult de 10 unităţi de sânge / 24 de ore); 
4. coagulopatii (trombocitele sub 55000/mmc sau APTT cu valoare mai mare decât 

dublul valorii normale sau PTT <50% sau INR >1,5); 
5. sepsisul; 
6. bacteriemia; 
7. insuficienţă hepatică cu ascită; 
8. ventilaţia mecanică; 
9. folosirea PEEP sau prezenţa auto-PEEP; 
10. pneumonia; 
11. chirurgia abdominală; 
12. resuscitarea hidro-electrolitică cu mai mult de 5 litrii de soluţii coloide sau 

cristaloide în 24 de ore; 
13. pareza gastrică, distensia gastrică sau ileus; 
14. hemoperitoneul; 
15. pneumoperitoneul. 
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MANIFESTĂRI SISTEMICE ALE CREŞTERII PRESIUNII INTRA-
ABDOMINALE 

Simptomele şi semnele clinice ale creşterii presiunii intra-abdominale sunt cel 
mai frecvent subtile, SCA în mod special remarcându-se prin impactul imediat pe care-l 
are asupra principalelor organe şi sisteme ale organismului uman. Se descrie astfel o 
constelaţie complexă de manifestări clinice şi paraclinice care analizate împreună pot 
indica dezvoltarea acestui sindrom. Supravegherea consecventă şi atentă este esenţială 
pentru a depista cât mai precoce dezvoltarea acestor situaţii ce pot evolua rapid spre 
insuficienţă multiplă de organ şi exitus [8-10]. În ceea ce priveşte prezentarea 
consecinţelor fiziopatologice ale creşterii PIA există anumite diferenţe; astfel, Daniel de 
Backer într-un articol publicat în 1999 pune accentul pe alterarea funcţiei respiratorii 
[11], Carl I Shulman într-un articol publicat în anul 2000 consideră că cel mai important 
aspect al SCA este declinul funcţiei cardiace [12], în timp ce alţi specialişti  
descriu ca prime şi cele mai importante manifestări modificările ce au loc la nivelul 
abdomenului [6]. 

PIA se transmite cutiei toracice determinând alterarea atât a funcţiilor ambilor 
plămâni cât şi ale codului [6]. Creşterea PIA determină ascensionarea diafragmului cu 
reducerea volumului toracic, a capacităţii funcţionale reziduale, a capacităţii pulmonare 
totale şi volumului rezidual, cu scăderea complianţei pereţilor toracici şi creşterea 
presiunii intrapleurale determinând colaps alveolar, atelectazie, barotrauma, alterarea 
raportului ventilaţie/perfuzie, hipoxie, hipercapnie şi acidoză respiratorie. Asocierea 
presiunii crescute intratoracice cu vasoconstricţia pulmonară hipoxică poate conduce la 
hipertensiune pulmonară. Dacă PIA rămâne crescută şi injuria ischemică se menţine 
fenomenelor mecanice li se adaugă eliberarea de mediatori chimici ai inflamaţiei 
(citokine) de la nivelul intestinului. Aceşti mediatori proinflamatori determină 
modificări ale capilarelor pulmonare conducând la apariţia edemului interstiţial şi la 
instalarea unui sindrom de detresă respiratorie - like (indirect sau extrapulmonar)  
la care PEEP (positive end – expiratory pressure) poate accentua mecanismele 
fiziopatologice [13-18]. 

Probabil aspectul cel mai critic al HAP este declinul funcţiei cordului. Creşterea 
PIA la o valoare mai mare sau egală cu 10-15 mmHg împreună cu creşterea presiunii 
intrapleurale pot determina scăderea debitului cardiac şi a funcţiei globale a cordului 
atât prin scăderea întoarcerii venoase cât şi prin compresia directă a cordului, cu 
afectarea în special a funcţiei ventriculului drept (VD) [12,15,19]. Reducerea presarcinii 
are drept mecanisme patologice următoarele fenomene fiziopatologice: 

- ascensionarea diafragmului prin creşterea PIA determină atât compresia 
organelor intratoracice prin scăderea volumului cavităţii toracice dar şi 
compresia venei cave inferioare la ieşirea din abdomen şi intrarea în cutia 
toracică [20,21]; 

- creşterea presiunii intratoracice (PIT) reduce fluxul sanguin; 
- creşterea PIA comprimă vena cavă inferioară determinând acumularea sângelui 

la nivelul pelvisului şi membrului inferior. 
Demn de menţionat este de asemenea faptul că metodele uzuale de evaluare a 

presiunii intracardiace precum CVP (central venous pressure - presiunea venoasă 
centrală) şi PAOP (pulmonary artery occlusion pressure) sunt direct influenţate de PIT. 
Întrucât PIT este crescută la pacienţii care suferă de HIA/ SCA cât şi la cei cu ventilaţie 
mecanică cu PEEP aceste explorări tind să fie la valori în mod eronat crescute şi nu 
reflectă neapărat statusul real al volumului intravascular. În multe din aceste situaţii 
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pacienţii cu valori crescute ale CVP şi PAOP necesită continuarea terapiei de umplere 
volemică şi răspund favorabil la administrarea de fluide prin creşterea debitului cardiac 
şi îmbunătăţirea perfuziei organelor dar fluidele administrate pot determina creşterea 
edemului şi exacerbarea HIA. Eventual singura soluţie a acestui cerc vicios poate fi 
laparotomia decompresivă [21-23]. 

Unul dintre cele mai susceptibile organe la ischemia tisulară este intestinul. În 
timp ce peretele abdominal limitează volumul total al cavităţii abdominale, intestinul se 
expandează şi determină o mărire suplimentară a PAI, compromiţând întoarcerea 
venoasă şi fluxul sanguin arterial. Rezultatul este un cerc vicios în care factorii trigger 
se auto-determină. Edemul interstiţial al intestinului şi mezenterului este datorat injuriei 
endoteliului capilar, afectat atât prin condiţia patologică primară (sepsis, hemoragie, 
etc.) cât şi prin citokinele pro-inflamatorii eliberate ca răspuns la aceasta. Mai mulţi litri 
de lichid se pot acumula în interiorul cavităţii abdominale prin acest mecanism, 
tensionând peretele şi fasciile abdominale [24,25]. 

Principalele 4 cauze de declin a funcţiei renale sunt hipotensiunea, sepsisul, 
vârsta mai mare de 60 ani şi HIA. Creşterea PIA determină compresia venelor renale şi 
a parenchimului renal şi reducerea fluxului sanguin arterial renal prin scăderea debitului 
cardiac, rezultatul fiind congestia renală şi pelvină, scăderea ratei de perfuzie 
glomerulare şi în final insuficienţă renală, oligurie şi anurie, mortalitatea în cazul 
dezvoltării insuficienţei renale acute fiind de 50% [16,26,27]. 

Este afectat şi sistemul nervos central, creşterea presiunii intra-toracice 
determinând creşterea presiunii în vena cavă superioară cu scăderea fluxului sanguin de 
reîntoarcere de la nivelul venei cave superioare, scăderea perfuziei cerebrale, edem 
cerebral, anoxie cerebrală şi în final  leziune cerebrală [28]. 

 
METODE DE DIAGNOSTIC: 
Monitorizarea PIA, detectarea precoce a HIA şi intervenţia terapeutică de 

urgenţă sunt esenţiale pentru scăderea complicaţiilor, a mortalităţii şi morbidităţii. După 
cum arată diferite studii publicate examenul fizic este imprecis în prezicerea PIA, mai 
fidel pentru persoanele slabe,  mai puţin sensibil pentru persoanele obeze, având o 
sensibilitate cuprinsă între 40% şi 61% şi o acurateţe de aproximativ 76%. 

În ciuda atenţiei considerabile acordate HIA şi SCA în ultimele decade, cel mai 
frecvent sindromul nu este recunoscut de radiologi iar imaginile distinctive asociate nu 
au fost încă descrise în literatura de specialitate. Totuşi, în perspectivă, managementul 
HIA şi SCA ar trebui să includă o colaborare între radiolog şi chirurg în vederea 
dezvoltării de metode mai de fineţe pentru diagnosticul şi tratamentul  acestui sindrom 
letal, dar tratabil.  

PIA poate fi măsurată printr-o varietate de procedee, atât prin metode directe, 
respectiv cu ajutorul unui cateter intra-abdominal, metodă evitată de clinicieni datorită 
riscului de perforaţie şi/sau sângerare a organelor intra-abdominale, însă oferind cea mai 
bună estimare a PIA, cât şi prin metode indirecte, respectiv prin aprecierea: presiunii 
intravezicale, presiunii intragastrice, presiunii intracolonice, presiunii intrauterine, 
presiunii în VCI (vena cavă inferioară). 

Dintre acestea gold-standard-ul este reprezintat de măsurarea presiunii 
intravezicale, fiind cea mai folosită tehnică în întreaga lume (>92% dintre toate 
metodele de determinare a PIA). Metoda este simplă, rapidă şi ieftină. În practică se 
folosesc 2 tehnici:  



Articole de sinteză                                                  Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2008, Vol. 4, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 269

- tehnica Kron revizuită, de măsurare a presiunii intravezicale, care are avantajul 
că este mai sigură fiind un sistem închis, ce nu foloseşte ace, mai eficientă 
presupunând conectare permanentă, mai rapidă şi fără a necesita câmpuri sterile; 

- tehnica de măsurare continuă a presiunii intravezicale. 
Datorită varietăţi marii de pacienţi care pot dezvolta HIA/SCA nicio strategie de 

management nu poate fi în mod unic aplicată în toate cazurile. În acest sens WSACS 
recomandă screening pentru existenţa factorilor de risc ai HIA/SCA încă de la primirea 
în secţia de terapie intensivă iar dacă există cel puţin 2 factori de risc pentru HIA/SCA 
măsurarea bazală a PIA, demonstrarea HIA impunând determinări seriate ale PIA. 

PIA trebuie exprimată în mmHg (1 mmHg = 1,36 cmH2O), măsurată la sfârşitul 
expiraţiei în supinaţie completă cu musculatura abdominală relaxată.  

  
TRATAMENT 
Intervenţia terapeutică trebuie să fie rapidă, înainte de dezvoltarea unor valorii 

critice ale PIA [29]. Există multiple metode de reducere a HIA atât medicale şi minim 
invazive cât şi chirurgicale care vizează optimizarea perfuziei tisulare şi a funcţiilor 
viscerale, îmbunătăţirea complianţei peretelui abdominal, evacuarea conţinutului 
intraluminal, menţinerea balanţei volemice precum şi decompresia chirurgicală în 
urgenţă pentru HIA refractară. 

Durerea, agitaţia, ventilaţia asincronă şi folosirea muşchilor accesorii în actul 
respirator determină creşterea tonusului musculaturii abdominale conducând la o mărire 
suplimentară a PIA, astfel încât folosirea sedativele şi analgezicele este indicată şi 
pentru îmbunătăţirea complianţei peretelui abdominal. Tot în acest scop se pot folosi şi 
neuromusculo-blocante, în special în cazul HIA medii şi severe [30,31]. Deloc de 
neglijat este şi poziţia corpului, întrucât ridicarea capului la 20° faţă de orizontală 
determină o creştere a PIA cu 2 mmHg, în cazul HIA moderate sau severe fiind 
recomandată poziţia Trendelenburg. 

După cum am menţionat, PIA este direct influenţată şi de volumul organelor 
parenchimatoase sau cavitare abdominale, astfel în cazul HIA sau SCA se justifică 
montarea unei sonde de aspiraţie naso-gastrice şi/sau rectale pentru evacuarea 
conţinutului luminal al stomacului respectiv intestinului, pot fi administraţi agenţi 
prokinetici sau se poate realiza decompresie endoscopică. 

Paracenteza, metodă minim invazivă ce permite în anumite cazuri evitarea 
laparotomiei decompresive este indicată în cazul abcesului, sângerării sau lichidului 
liber intraperitoneal cu semne de HIA sau SCA. 

Terapia diuretică în asociere cu soluţiile coloide poate fi avută în vedere pentru a 
minimaliza edemul spaţiului III după o reechilibrare iniţială, dacă pacientul este stabil 
hemodinamic [32]. 

Singurul tratament definitiv al HIA este cel chirurgical indicat pacienţilor cu 
SCA/HIA refractar la tratamentul minim invaziv, însă cei mai mulţi susţin că dacă 
există cea mai mică posibilitate de HIA este mai bine să se intervină pentru realizarea 
unei laparotomii în urgenţă în mod eronat decât să temporizeze realizarea acesteia, 
amânarea doar cu câteva ore a intervenţiei chirurgicale putând creşte în mod 
semnificativ mortalitatea. Dintre tehnicile chirurgicale alături laparotomia decompresivă 
se înscrie şi de fasciotomia subcutanată care prin scăderea PIA restabilesc perfuzia 
tisulară şi au un efect pozitiv asupra funcţiilor cordului, pulmonare şi renale, pacienţii 
având în mod general un răspuns bun. Ivantury într-un articol publicat în Trauma 
surgery în 1997 susţine intervenţia profilactică în cazul HIA şi/sau SCA, studiul realizat 
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obiectivând scăderea PIA în majoritatea cazurilor analizate, cu o scădere a mortalităţii 
de la 36% la 11% [33,34]. 

Singura indicaţie clar recunoscută în ceea ce priveşte momentul intervenţiei este 
PIA la o valoare mai mare de 25 mmHg, însă întregul tablou clinic poate impune 
această conduită terapeutică.  

Există o gamă variată de metode pentru închiderea temporară a peretelui 
abdominal: 

1. Meşa absorbabilă de închidere, care realizează un perete abdominal temporar 
prevenind evisceraţia, putând fi îndepărtata după 7-10 zile cu închiderea 
peretelui abdominal primar sau poate fi menţinuta o perioadă mai îndelungata cu 
aplicarea unei grefe de piele la nivelul defectului parietal după granulaţie 
suficientă; 

2. Sistemul „Bogota” de închidere, indicată în special în caz de ischemie 
intestinală, permite vizualizarea conţinutului abdominal; 

3. „Vacuum pack” permite conţinutului abdominal să expandeze fără a creşte PIA 
şi de asemenea permite extragerea lichidului din spaţiul III; 

4. „Velcro burr” – metoda Wittmann; 
5. Dispozitivul KCI VAC ce permite aspiraţia continuă în vederea închiderii 

peretelui abdominal. 
Mortalitatea se menţine însă ridicată, în ciuda măsurilor agresive de terapie 

efectuate, fapt explicat prin coexistenţa unor stări patologice grave în momentul 
laparotomiei decompresive, existenţei HIA moderate sau severe la un număr mare de 
pacienţi sau prin dezvoltarea şocului hemoragic, a sindromului letal precoce de 
reperfuzie sau prin exsanguinare. Gracias în articolul intitulat ACS in the open abdomen 
publicat în 2002 menţionează că 25% dintre pacienţii cu „abdomen deschis” după 
traumatism chirurgical au dezvoltat precoce SCA, mortalitatea fiind de 60% la cei ce au 
dezvoltat SCA, faţă de 7 % la cei fără SCA [35]. 

 
CONCLUZII 
În ultimele decade au fost realizate progrese importante cu privire la înţelegerea 

cauzelor şi fiziopatogeniei HIA şi SCA, condiţii patologice frecvent întâlnite în special 
în secţiile de terapie intensivă. Există o multitudine de stări patologice ce pot conduce la 
dezvoltarea HIA atât medicale cât şi chirurgicale, cunoaşterea şi recunoaşterea factorilor 
de risc fiind importantă cu atât mai mult cu cât simptomele şi semnele clinice ale 
creşterii presiunii intra-abdominale sunt cel mai frecvent subtile iar diagnosticul HIA 
implică o asociere de elementele clinice cu date paraclinice. Din acestea măsurarea PIA 
are un rolul principal, gold standardul fiind reprezentat de  măsurarea presiunii 
intravezicale. Se recomandă monitorizarea precoce şi în mod repetat a PIA la toţi 
pacienţii cu risc crescut pentru HIA, PIA putând fi considerată “un semn vital”. 
Intervenţia terapeutică trebuie să fie rapidă, având în vedere faptul că prin afectarea 
întregului organism HIA poate determina insuficienţă multiplă de organ şi deces rapid. 
Există multiple metode de reducere a HIA atât medicale şi minim invazive cât şi 
chirurgicale, laparotomia decompresivă fiind singurul tratament definitiv, cei mai mulţi 
chirurgi optând spre utilizarea unor dispozitive speciale pentru închiderea temporară a 
peretelui abdominal ce permit controlul şi reducerea PIA. Cu toate acestea HIA şi SCA 
rămân entităţi patologice deosebit de grave, asociate cu o mortalitate crescută aspecte ce 
justifică atenţia acordată de către specialiştii din întreaga lume. 

 



Articole de sinteză                                                  Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2008, Vol. 4, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 271

BIBLIOGRAFIE: 
1. Malbrain ML, Cheatham ML, Kirkpatrick A, Sugrue M, Parr M, De Waele J, Balogh Z, 

Leppaniemi A, Olvera C, Ivatury R, D'Amours S, Wendon J, Hillman K, Johansson K, Kolkman 
K, Wilmer A. Results from the International Conference of Experts on Intra-abdominal 
Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome. Definitions. Intensive Care Medicine. 
2006; 32: 1722-1732. 

2. Malbrain ML. You don’t have any excuse, just start measuring abdominal pressure and act upon 
it.  Minerva Anestesiologica 2008; 74: 1-2. 

3. De Waele Jan J, Hoste Eric AJ, Malbrain Manu LNG. Decompressive laparotomy for abdominal 
compartment syndrome – a critical analysis. Critical Care 2006; 10: 51  

4. Johna Samir, Taylor Edward, Brown Charlie, Zimmerman Grenith. Abdominal compartment 
syndrome: does intra-cystic pressure reflect acutal intra-abdominal pressure? A prostective study 
in surgical patients. Critical Care 1999; 3: 135-138 

5. Malbrain ML, Chiumello D, Pelosi P, Wilmer A, Brienza N, Malcangi V, Bihari D, Innes R, 
Cohen J, Singer P, Japiassu A, Kurtop E, De Keulenaer BL, Daelemans R, Del Turco M, 
Cosimini P, Ranieri M, Jacquet L, Laterre PF, Gattinoni L. Prevalence of intra-abdominal 
hypertension in critically ill patients: A multicentre epidemiological study. Intensive Care 
Medicine.  2004; 30: 822-829. 

6. Malbrain ML. Results from the International Conference of Experts on Intra-abdominal 
Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome. Recommendations. Intensive Care 
Medicine. 2007; 33(6): 951-962. Available online from http://www.wsacs.org/consensus.php  

7. McNelis J, Marini CP, Jurkiewicz A, Fields S, Caplin D, Stein D, Ritter G, Nathan I, Simms 
HH.  Predictive factors associated with the development of abdominal compartment syndrome in 
the surgical intensive care unit. Arch Surg 2002; 137: 133-136. 

8. Walker Jeffrey, Criddle Laura.  Pathophysiology and Management of Abdominal Compartment 
Syndrom.  Americam Journal of Critical Care. 2003; 12(4): 367-371. 

9. Nayduch D, Sullivan K, Reed RN. Abdominal compartment syndrome. J Trauma Nur. 1997; 4: 
5-11. 

10. Mayberry JC, Mullins RJ, Crass RA, Trunkey DD. Prevention of abdominal compartment 
syndrom by absorbable mesh prosthesis closure. Arch Surg. 1997; 132: 957-961. 

11. De Backer Daniel. Abdominal compartment syndrom. Critical Care. 1999; 3(6): 377-389. 
12. Schulman Carl I. Abdominal compartment syndrom mimicking sepsis. Infect Med. 2000 11: 

746-757. 
13. Pelosi P. Pulmonary and extrapulmonary acute respiratory distress syndrome are different. Eur 

Respir J Suppl. 2003; 42: 48-56. 
14. Hunter JD, Damani Z. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome.  

Anaesthesia. 2004; 59(9): 899-907. 
15. Richardson Jd, Trinkle JK. Hemodynamic and respiratory alterations with increased intra-

abdominal pressure. J Surg Res. 1976; 20: 401-404. 
16. Cullen DJ, Coyle JP, Teplich R, Long M. Cardiovascular, pulmonary and renal effects of 

massively increased intra-abdominal pressure in critical ill patients. Crit Care Med. 1989; 17: 
118-121. 

17. Ridings PC, Bloomfield GL, Blocher CR, Sugerman HJ. Cardiopulmonary effects of raised 
intra-abdominal pressure before and after intravascular volume expansion. J Trauma. 1995; 39: 
1071-1075 

18. Bloomfield GL, Ridings PC, Blocher CR, Sugerman HJ. Increased pleural pressure mediates the 
effects of elevated intra-abdominal pressure upon the central nervous and cardiovascular 
systems. Surg Forum. 1995; 46: 572-574. 

19. Westerband A, Van De Water JM, Amzallag M. Cardiovascular changes during laparoscopic 
cholecystectomy. Surg Gynecol Obstet. 1992; 175: 535-538. 

20. Caldwell CB, Ricotta JJ. Change in visceral blood flow with elevated intraabdominal pressure. J 
Surg Res, 1987; 43(1): 14-20. 

21. Kashtan J. Hemodynamic effect of increased abdominal pressure. J Surg Res. 1981; 30(3): 249-
255. 

22. Cheatham ML. Preload assessment in patients with an open abdomen. J Trauma. 1999; 
46(1):16-22. 

23. Chang MC. Cardiac preload, splanchnic perfusion and their relationship during resuscitation in 
trauma patients. J Trauma. 1997; 42(4): 577-582. 



Articole de sinteză                                                  Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2008, Vol. 4, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 272

24. Diebel LN, Dulchavsky SA, Brown WJ. Splanchnic ischemia and bacterial translocation in 
abdominal compartment syndrom. J Trauma. 1997; 43(5): 852-855. 

25. Diebel LN, Dulchavsky SA. Effect of intraabdominal pressure on abdominal wall blood flow. 
Am Surg. 1992; 58(9): 573-575. 

26. Richards WO, Scovill W, Shin B, Reed W. Acute renal failure associated with increased 
intraabdominal presuure. Ann Surg. 1983; (197): 183-187. 

27. Platell C, Hall J, Dobb G. Impaired renal function duet o raised intraabdominal pressure. 
Intensive Care Med. 1990; 16: 328-329. 

28. Bloomfield GL, Ridings PC, Blocher CR, Marmarou A, Sugerman HJ. A proposed relationship 
between increased intra-abdominal, intrathoracic and intracranial pressure. Crit Care Med. 1997; 
25: 496-503. 

29. Sugrue. Abdominal compartment syndrome. Curr Opin Crit Care. 2005; 11(4): 333-338. 
30. Kimball EJ, Mone M. Influence of neuromuscular blockade on intra-abdominal pressure. 

Critical Care Medicine. 2005; 33(12): A38. 
31. De Waele JJ. A role for muscle relaxation in patients with abdominal compartment syndrome. 

Intensive Care Med. 2003; 29(2): 332-336. 
32. Balogh Z, Moore FA. Recent advance in the characterisation of post-injury abdominal 

compartment syndrome. International J Intensive Care. 2004; 11(1): 30-42. 
33. Ivantury RR. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome. Surg 

Clin North Am. 1997; 77(4): 783-800. 
34. Pearse Michael F, Harry Lorraine, Nanchahal Jagdeep. Acute compartment syndrome of the leg : 

Fasciotomies must be performed early, but good surgical technique is important. BMJ. 2002 
September 14; 325(7364): 557–558. 

35. Gracias VH. Abdominal compartment syndrome in the open abdomen. Arch Surg. 2002; 
137(11): 1298-1300. 
 
 

 
 



Articole originale                                                    Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2008, Vol. 4, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 273
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THYROID PAPILLARY MICROCARCINOMA INCIDENTALLY FOUND FOLLOWING 
THYROIDECTOMIES FOR BENIGNANT DISEASES (Abstract): Background: According to the 
2004 WHO classification, thyroid papillary microcarcinoma (PMC) is defined as a papillary tumour with 
a diameter of maximum 1 cm, discovered incidentally. The aim of the study was to evaluate the clinical 
and pathological features as well as the treatment of PMC discovered following thyroidectomies for 
benign conditions. Material and method. A clinical retrospective study was carried out on a series of 17 
cases of MCP, accounting for 1.22% of a total of 1393 resections for benign thyroid diseases, performed 
in the III-rd Surgical Unit, during 1990-2005. Results. Most of the cases (12) were operated for uni- or 
multinodular goiter, Graves’ disease (3) and Hashimoto thyroiditis (2). The median age was 42.1 yrs 
(range 26-60 yrs), and with the exception of one case, all were women. The median size of the tumours 
was 0.5 cm (range 0.2-1 cm). Multifocality confined to one lobe was diagnosed in one case, whereas 
bilateral PMC were present in 3 cases. Invasion of the capsule was present in 2 cases and central 
compartment lymph node involvement was confirmed by pathology report in one case. No distant 
metastases were recorded. Total or near total thyroidectomy was performed in 13 patients. In 4 cases of 
solitary nodules, an initial lob(isthmus)ectomy was followed by completion thyroidectomy in 3 cases. 
Except of the patient who refused totalisation, all the others were postoperatively treated with radioactive 
iodine and supressive hormone therapy. One patient died in the early postoperative period, due to 
respiratory complications generated by myasthenia gravis asociated with Graves’ disease. Postoperative 
morbidity consisted of transient reccurent laryngeal nerve palsy in one case. No disease-related deaths nor 
reccurences were recorded during the follow-up period (median 28.8 months (range 12-72)). Discussions 
and conclusion. In our series, the incidence of PMC (1%) is smaller than reported by literature data (2–
24%). Although with an excelent prognosis, in a small number of cases, local and distant metastases may 
occur, with reccurence and death. Nowadays, total thyroidectomy followed by radioactive iodine ablation 
seems to be preffered by most of the centers but, in the absence of prospective randomised studies, no 
consensus is yet achieved regarding the management of PMC. 
 
KEY WORDS: PAPILLARY MICROCARCINOMA, THYROID, GOITER, GRAVES’ DISEASE, 
THYROIDITIS, HASHIMOTO. 
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INTRODUCERE 
Carcinoamele tiroidiene cu dimensiuni sub 1 cm sunt aproape exclusiv de tip 

papilar şi reprezintă cea mai frecventă formă de carcinom papilar. O.M.S. defineşte 
microcarcinomul papilar (MCP) ca o tumoră papilară cu diametrul de cel mult 1 cm [1]. 
În ultima ediţie a clasificării O.M.S. (2004) definiţia este completată prin noţiunea de 
descoperire incidentală [2].  
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Într-un studiu recent, Roti et al clasifică MCP în incidentale si nonincidentale - 
în cazul unor leziuni nodulare cu PBAS malignă sau suspectă [3]. Utilizarea pe scară 
largă a ecografiei cervicale a dus la creşterea semnificativă a diagnosticării nodulilor 
tiroidieni, direct proporţional cu vârsta, ajungând până la 60% la pacienţii de 80 ani. 
Puncţia biopsie cu ac subţire (PBAS) ghidată echografic, permite diagnosticarea 
cancerului tiroidian chiar în nodulii cu diametrul de sub 1 cm şi asta poate fi o explicaţie 
a creşterii prevalenţei cancerului tiroidian [4,5]. Se estimează că prevalenţa MCP va 
ajunge la cifrele raportate de studiile necroptice [6-9]. 

Guşa nodulară reprezintă cea mai frecventă patologie tiroidiană, iar analiza 
atentă a pieselor de exereză au descoperit carcinoame tiroidiene asociate în 4-17% din 
cazuri [10-12]. Într-un studiu retrospectiv pe 835 cazuri operate pentru guşă, Yamashita 
şi colab. identifică 256 cazuri de carcinom asociat (30,7%), în mai mult de jumătate de 
cazuri fiind MCP [13].  

Asocierea MCP cu boala Graves-Basedow este raportată cu o incidenţă variabilă 
între 0,21 şi 16,6% [14-19]. Deşi s-a sugerat că neoplazia asociată hipertiroidiei are un 
prognostic rezervat [20], alţi autori nu au confirmat această observaţie [21,22]. 

 

 
Coexistenţa neoplaziei cu tiroidita Hashimoto este raportată în proporţii 

variabile (0,5–22,5%), dar se consideră că asocierea reală este mult mai frecventă, în 
special cu microcarcinoamele, deoarece cele mai multe cazuri de tiroidită Hashimoto nu 
au indicaţie chirurgicală [23,24].  

Scopul studiului este evaluarea caracterelor clinice, anatomo-patologice şi a 
managementului cazurilor de MCP diagnosticat pe piesele de rezecţie pentru patologie 
tiroidiană presupusă benignă. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
A fost analizată retrospectiv cazuistica Clinicii a III-a Chirurgie Iaşi (datele din 

foile de observaţie, protocoalele operatorii şi buletinele de anatomie patologică). În 
perioada 1990-2005 au fost practicate 1393 tiroidectomii pentru patologie benignă; 
dintre acestea în 1,22% (N=17), pe piesele de rezecţie s-a constatat prezenţa MCP. 

Fig.1 Indicaţia chirurgicală iniţială 
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Raportat la numărul de 125 cazuri de cancer tiroidian diferenţiat operate în serviciu în 
această perioadă, MCP au reprezentat un procent de 13,6%. 

Patologia tiroidiană pentru care s-a formulat indicaţia chirurgicală a fost 
reprezentată în cele mai multe cazuri de guşă nodulară [12], boală Basedow [3] şi 2 
cazuri cu tiroidită Hashimoto (Fig. 1).  

 
REZULTATE 
Vârsta medie a fost de 42,1 ani (limite 26-60), cu o singură excepţie toate 

cazurile fiind de sex feminin. Dimensiunea medie a tumorii a fost de 0,5 cm (limite 0,2-
1 cm) (Fig. 2). 

 

 
Din punct de vedere histologic, majoritatea cazurilor de carcinoame tiroidiene 

infracentimetrice au fost de tip papilar, varianta foliculară fiind întâlnită doar în 3 
cazuri. Multifocalitatea neoplaziei limitată la un lob a fost diagnosticată la 1 caz, iar în 2 
cazuri au fost identificate focare de MCP în ambii lobi tiroidieni.  

Invazia capsulei tiroidiene a fost prezentă în 2 cazuri, iar adenopatii neoplazice 
în compartimentul central, confirmate de examenul anatomo - patologic, într-un singur 
caz. Nu s-au înregistrat metastaze la distanţă în lotul studiat.  

Tiroidectomia totală (sau cvasitotală) a fost efectuată la 13 pacienţi. În 4 cazuri 
de nodul solitar, s-a efectuat iniţial o intervenţie limitată de tip lob(istm)ectomie, urmată 
de totalizare la 3 pacienţi. Cu excepţia cazului la care s-a efectuat numai lobectomie 
(pacientul a refuzat totalizarea), postoperator s-au efectuat de rutină administrarea de 
iod radioactiv şi terapie supresivă cu hormoni tiroidieni. Urmărirea postoperatorie s-a 
efectuat la 3, 6 şi 12 luni de la intervenţie, constând din examen clinic, ecografie 
cervicală şi dozarea TSH, fT4 şi a tiroglobulinei (Tg). 

S-a înregistrat un singur deces, în perioada postoperatorie imediată, prin 
complicaţii respiratorii la o pacientă cu miastenie gravis şi boală Basedow. Morbiditatea 
postoperatorie specifică, recurenţială şi paratireoprivă a fost, cu excepţia unui singur caz 
de pareză unilaterală tranzitorie, nulă. 

Fig. 2 Distribuţia cazurilor în funcţie de dimensiunea tumorii 
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Caracteristicile demografice şi anatomo-clinice ale lotului au fost sintetizate în 
Tabelul I. 

Perioada de urmărire postoperatorie a fost în medie de 28,8 luni (limite 12 - 72), 
interval în care nu s-au înregistrat recidive sau decese legate de boală. 

 
Tabelul I Caractersiticile demografice şi anatomo-clinice ale pacienţilor studiaţi 

 
Semnificaţia clinică a MCP este un subiect controversat, prognosticul afecţiunii 

fiind, în general, excelent, atât din punct de vedere al supravieţuirii, cât şi al recidivei. 
Nu există în acest moment studii prospective randomizate cu o perioadă de urmărire de 
cel puţin 20 de ani, care să formuleze un „gold standard” în tratamentul MCP, 
amploarea tiroidectomiei şi necesitatea administrării de iod radioactiv preoperator fiind 
un subiect în continuă dezbatere [25]. 

E.T.A. (European Thyroid Association) recomandă, în cazurile de tumori sub 1 
cm, fără adenopatii sau metastaze la distanţă şi fără istoric de iradiere cervicală, numai 
lob (istm)ectomie, atitudine împărtăşită de numeroşi autori [26-31]. În unele centre a 
fost propusă simpla monitorizare a leziunilor, fără tratament chirurgical [4,32]. 
Urmărind un lot de 162 pacienţi cu MCP netrataţi, Ito et al au observat că la 70% din 
cazuri volumul tumorii a rămas constant, nu s-au înregistrat cazuri de regresie, dar la 
aproximativ 30% dintre pacienţi tumorile au crescut în dimensiuni, într-un interval de 
18-113 luni de la momentul diagnosticului [33]. 

Există totuşi studii care raportează cazuri cu metastaze ganglionare şi/sau la 
distanţă, cu o frecvenţă între 5-32% [28,34-36], respectiv 2-3% [3,37]. Într-un studiu 
recent pe un lot de 2070 pacienţi cu MCP, Noguchi et al raportează o mortalitate 
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1 F 26 0,4 P - - - - G - TST - - 
2 F 29 0,3 P - - + - G - TST - - 
3 F 51 0,2 P - - - - G - TT - - 
4 B 41 0,8 P - - - - G - LiS + LD - - 
5 F 33 0,4 P - - - - BB + MG - TT - - 
6 F 30 0,2 PvF - - - - G - TT - - 
7 F 37 0,3 P - - - - Hash - TT - - 
8 F 56 0,7 P - - - - G - TT - - 
9 F 60 0,3 P - - - - G - LiD + LiS  - - 

10 F 32 0,35 P + - - + G - LiD CC - 
11 F 36 0,4 PvF - - - - BB - TT - - 
12 F 47 0,3 P +  + - - Hash - TT - - 
13 F 56 0,5 P + + + - G - TT - - 
14 F 42 1 P - - + - BB - LiS + LD - - 
15 F 40 1 P - - - - G - TT - - 
16 F 52 0,4 PvF - - - - G - TT - - 
17 F 48 1 P - - - - G - TT - - 

P - carcinom papilar; PvF - carcinom papilar varainta foliculară; G - guşă; BB - boală Basedow;  
MG - miastenia gravis; Hash - tiroidită Hashimoto; TT - tiroidectomie totală; TST - tiroidectomie subtotală; 

LiS - lobistmectomie stângă; LiD - lobistmectomie dreaptă; CC - compartiment central 
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generată de boală de 0,6% şi cu o rată a recidivei de 3,5%, perioada de urmărire 
întinzându-se pe 35 de ani [38]. De asemenea, Chow et al constată pe o serie de 203 
pacienţi o rată a mortalităţii de 1%, cu o frecvenţă de 5% a recidivei ganglionare 
cervicale şi 2,5% a metastazelor la distanţă, de 11,2 ori mai mare la pacienţii cu 
metastaze ganglionare şi leziuni multifocale [35]. 

Deşi nu în concordanţă cu ghidurile de tratament, aceste date justifică o atitudine 
radicală, tiroidectomia totală urmată de iradiere reducând rata recidivei până aproape de 
zero [3,4,39-40]. 

Analizând separat cazurile de MCP incidental şi cel suspectat/diagnosticat 
preoperator, Roti et al constată o frecvenţă de 4,1% a MCP din totalul  
afecţiunilor benigne operate, în proporţie de aproximativ 4 ori mai mică decât a MCP 
nonincidental [3]. În acelaşi studiu, guşa nodulară domină patologia benignă asociată 
MCP, aşa cum reiese şi din datele noastre (12 cazuri – 70,58%). 

În lotul studiat se remarcă că majoritatea pacienţilor (10 cazuri – 58,8%) sunt 
tineri, sub 45 ani, ceea ce concordă cu datele din literatură (Fig. 3). De altfel, pragul de 
vârstă de 45 ani este unanim acceptat ca un element important de prognostic favorabil în 
CTD [41-42]. 

 

 
Deşi în studiile necroptice se raportează o repartiţie egală pe sexe a MCP, în 

lotul nostru de pacienţi cu CTD, inclusiv MCP, sexul feminin predomină (Tabel I). 
O subclasificare a MCP în funcţie de dimensiune a fost propusă de  

Kasai et al [43]. Aceştia au constatat că MCP cu diametrul între 5-10 mm prezentau o 
prevalenţă semnificativ crescută a extensiei extratiroidiene şi a metastazelor ganglionare 
(59 faţă de 13%, respectiv 10 faţă de 3% ). Agresivitatea crescută a tumorilor mai mari 
de 5 mm a fost raportată şi de Noguchi et al, care au înregistrat o rată a recidivei la 35 
ani de 14%, faţă de 3,3% la leziunile sub 5 mm. Aceeeaşi autori remarcă impactul 
prognostic semnificativ al vârstei, la pacienţii peste 55 ani, afecţiunea recidivând în 40% 
din cazuri şi numai în 10% la cei tineri [38]. Spre deosebire de studiile menţionate, 
există autori care nu au observat o diferenţă de agresivitate între cele două subgrupe de 
MCP [44,45]. 

Fig. 3 Distribuţia cazurilor în funcţie de grupele de vârstă 
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Spre deosebire de datele din literatură, în lotul studiat predomină leziunile mai 
mici, de 5 mm (11 cazuri – 84,6%), corelat cu vârsta tânără a pacienţilor. 

Multifocalitatea este raportată cu frecvenţe între 10-40% [39,44-47] fiind 
asociată cu o frecvenţă crescută a metastazelor ganglionare şi la distanţă, precum şi cu o 
rată a recidivei şi mortalităţii crescute [48]. În trei cazuri din lotul nostru am pus în 
evidenţă tumori multifocale (23%), cu foci tumorali în ambii lobi în 2 cazuri. Asocierea 
multifocalităţii cu metastazele ganglionare a fost întâlnită la un singur pacient. 

Considerate iniţial ca metastaze intraglandulare ale unei leziuni primare 
tiroidiene, teoria actuală este că focii multipli de MCP sunt tumori independente [49]. 
Această ipoteză este susţinută de constatarea că diferitele tumori infracentimetrice sunt 
independente din punct de vedere clonal şi au aranjamente ale genelor RET/PTC diferite 
[50,51]. Aceasta presupune existenţa unor factori predispozanţi pentru dezvoltarea 
tumorilor maligne tiroidiene şi înseamnă că parenchimul restant după o tiroidectomie 
incompletă prezintă un risc crescut de apariţie a malignităţii, justificând tiroidectomia 
totală (cvasitotală) urmată de radioiodoablaţie. Deşi nu este indicată în ghidurile de 
tratament ale CTD pentru MCP, administrarea de iod radioactiv este recomandată 
frecvent, avantajul major fiind posibilitatea monitorizării postoperatorii şi diagnosticării 
precoce a recidivei prin dozarea tiroglobulinei. 

Aceasta este şi atitudinea echipei noastre multidisciplinare, recomandând 
tratamentul cu iod radioactiv pacienţilor cu tiroidectomie totală în primul timp pentru 
patologie benignă difuză, respectiv totalizarea tiroidectomiei şi iodoablaţie pentru 
leziunile nodulare unilobare, după o intervenţie limitată iniţială. În aceste condiţii, atât 
rata recidivei, cât şi mortalitatea legată de boală a fost nulă în seria noastră. Singura 
pacientă din seria noastră care a refuzat totalizarea, nu prezintă semne clinice sau 
ecografice de recidivă la 46 luni postoperator.  
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RECONSTRUCŢIILE HIPOFARINGELUI ŞI ESOFAGULUI 
SUPERIOR ÎN CAZUISTICA PE 10 ANI A CLINICII CHIRURGIE 
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Clinica Chirurgie II Tg. Mureş, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş 

 
 

HYPOPHARYNGEAL AND SUPERIOR ESOPHAGEAL RECONSTRUCTIONS - 10 YEARS OF 
EXPERIENCE IN THE SECOND SURGICAL DEPARTMENT TÂRGU-MUREŞ (Abstract): The aim 
of this study is to present our 10 years experience in hypopharyngeal and superior esophageal 
reconstructions; we retrospectively analyzed 110 reconstructions performed in our department between 
1997-2006 for heterogeneous etiology, mainly squamocelular carcinoma and postcaustic stenosis. We 
studied demographic data on patient age, sex, diagnosis, hospital stay, complications, mortality rates and 
some particular cases such as hypopharyngeal reconstructions and emergency esophagectomy. 

 
KEY WORDS: HYPOPHARYNGEAL, SUPERIOR ESOPHAGEAL RECONSTRUCTIONS, 
COMPLICATIONS, MORTALITY RATES 

 
Corespondenţă: Dr. Radu Neagoe; Clinica Chirurgie II Tg. Mureş, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Mures, Tg. Mureş, România; e-mail: dr.neagoeradu@yahoo.com* 

 
 
INTRODUCERE 
Cu toate că tehnicile de reconstrucţie ale hipofaringelui şi esofagului superior 

sunt bine codificate, constatăm că pentru aceeaşi leziune, indicaţiile efectuării unui 
anumit procedeu şi soluţiile adoptate diferă destul de mult de la un serviciu la altul 
[1,2]. Metodele de reconstrucţie presupun realizarea unei structuri tubulare care să 
asigure pasajul alimentar în segmentul proximal al tubului digestiv, au un grad ridicat 
de dificultate şi solicită de multe ori tehnici chirurgicale specifice mai multor domenii 
chirurgicale [2-4].  

Tehnicile de reconstrucţie ale esofagului supraazigoaortic şi în special cele de 
reconstrucţie ale hipofaringelui se situează la interferenţa chirurgiei digestive cu 
chirurgia toracică şi ORL. Mai mult, unele procedee moderne, pot solicita colaborarea 
chirurgilor plasticieni şi vasculari. 

 
PACIENŢI SI METODĂ 
Studiul a fost retrospectiv şi a analizat rezultatele reconstrucţiilor hipofaringelui 

şi esofagului superior, supraazigoaortic, efectuate în perioada 1997-2006 în Clinica 
Chirurgie II Tg. Mureş. Au fost efectuate un număr de 110 reconstrucţii de hipofaringe 
şi esofag superior la un număr de 108 pacienţi. Reconstrucţiile s-au realizat pentru 
afecţiuni heterogene din punct de vedere etiologic, în marea majoritate a cazurilor fiind 
vorba de carcinoame squamocelulare şi stenoze postcaustice (Tabel I).  

 
                                                 

* received date: 15.08.2008 
accepted date: 20.09.2008 
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Pe lotul general am constatat predominenţa sexului masculin, raportul 
bărbaţi/femei fiind 3,69, cu vârsta medie de 50 de ani (17-83 ani). În funcţie de 
specificul afecţiunii care a impus reconstrucţia esofagiană, am constatat diferenţe 
semnificative în ceea ce priveşte afectarea predilectă a unor categorii de vârstă şi sex. 
Astfel, în cazul cancerului esofagian sunt evident mai frecvent afectaţi bărbaţii (raport 
bărbaţi / femei = 9/1) şi persoanele peste 50 de ani, dominând decadele 5, 6 şi 7, în timp 
ce stenozele caustice sunt semnalate mai frecvent la femei (raport bărbaţi / femei =  
1/2), la o vârstă activă (dominând decadele 3 şi 5) şi la care pot surveni mai frecvent 
episoade depresive pe fondul unui teren psihic, de cele mai multe ori, labil. Pe 
ansamblul cazurilor studiate, constatăm că cele mai multe reconstrucţii s-au efectuat la 
pacienţi aflaţi în decada a 6-a de viaţă (Fig. 1,2). 

 
Tabel I  

Etiologia cazurilor care au necesitat reconstrucţii hipofaringiene 
 şi ale esofagului supraazygoaortic 

 

Etiologie Nr. cazuri 
Carcinom scuamocelular 81 
Sarcom 1 
Stenoze caustice 24 
Necroză caustică esofagogastrică 1 
Perforaţie esofagiană instrumentală 1 

 

 

10%

90%

Femei: 8 c Bărbaţi: 74 c

67%

33%

Femei: 16 c Bărbaţi: 8 c

A B
Fig. 1 Repartiţia pe sexe a pacienţilor cu reconstrucţii esofagiene: 

A. în cancerul esofagian; B. în stenozele postcaustice 
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Cancer esofagian: 82 de cazuri
Stenoze caustice: 24 de cazuri

Fig. 2 Repartiţia pe grupe de vârstă a cazurilor 
A. pe ansamblul pacienţilor; 

B. în cancerul esofagian, comparativ cu stenozele postcaustice 
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În cancerul hipofaringian şi esofagian superior simptomatologia a fost manifestă 
în toate cazurile, în primul rând prin disfagie. Disfagia completă (afagia) am semnalat-o 
la 7 cazuri, iar durerile retrosternale au fost întâlnite la 22 pacienţi. Durata 
simptomatologiei a fost în medie de 4,1 luni, semnalându-se şi trei cazuri care au 
prezentat un episod de impactare alimentară. 

Semne clinice de afecţiune avansată am constatat în 11 cazuri: răguşeală sau 
disfonie (pareză recurenţială) în 3 cazuri, tuse după înghiţire (fistulă esobronşică) în 2 
cazuri, durere interscapulară posterioară (tumoră extinsă în mediastin) la 3 pacienţi, 
adenopatie supraclaviculară stângă în 2 cazuri şi simptomatologie subocluzivă 
determinată de metastaze pe intestinul subţire la un pacient cu sarcom. 

Investigaţiile preoperatorii au unele caracteristici în funcţie de leziunea ce a 
impus reconstrucţia.  

 

 
În cancerul esofagian diagnosticul pozitiv s-a bazat pe examenul cu substanţă de 

contrast şi pe endoscopie; examenul radiologic este de primă intenţie, oferind imagini 
patognomonice (Fig. 3), endoscopia furnizând însă imaginea directă, apreciind forma 
macroscopică, distanţa faţă de arcada dentară, permiţând biopsia şi examenul 
histopatologic. Extensia tumorii a fost apreciată cu ajutorul examenului CT, ce a permis 
în 8 cazuri evitarea toracotomiei, evidenţiind invazia mediastinală a neoplaziei (Fig. 4); 
nu am beneficiat de aportul ultrasonografiei endoscopice.  

Am acordat atenţie deosebită aprecierii stării biologice a pacientului, 
concentrându-ne pe corectarea anemiei şi valorilor proteinemiei. Scăderea ponderală a 
fost constatată la majoritatea pacienţilor, fiind cuprinsă între 3-25 kg, iar cei cu deficit 
nutriţional important au beneficiat de o corecţie prealabilă prin instituirea unei 
gastrostomii de alimentaţie în 3 cazuri şi la care s-a efectuat ulterior by-pass esofagian. 

Având în vedere tipul intervenţiilor practicate şi afectarea respiratorie 
recunoscută în cancerul esofagian, probele funcţionale respiratorii constituie o 
investigaţie preoperatorie obligatorie. Am constatat disfuncţii moderate de tip restrictiv 
în 6 cazuri, disfuncţii obstructive în 5 cazuri, iar în două cazuri a fost nevoie de 
reabilitare respiratorie şi ventilaţie postoperatorie prelungită. 

Fig. 3 Explorări imagistice 
A. Radiografie gastroduodenală cu bariu (dublu contrast) – Stenoză esofagiană malignă  

B. CT-Neoplasm esofagian cu invazie aortică 

A B 
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Investigarea stenozelor postcaustice a urmărit precizarea detaliilor anatomice ale 
stenozei, aprecierea stării biologice şi a funcţiei respiratorii. Radiografia baritată rămâne 
principala metodă de investigare, reuşind să furnizeze suficiente date pentru planificarea 
intervenţiei (Fig. 4). Endoscopia are o valoare mai redusă aici, fiind utilă mai ales în 
ingestiile acute, când poate preciza necroza esofagiană, contribuind la formularea 
indicaţiei de esofagectomie. 

Lotul general al reconstrucţiilor esofagiene a fost subîmpărţit în două 
subgrupuri, cel al reconstrucţiilor efectuate după rezecţii esofagiene, respectiv cel al 
reconstrucţiilor efectuate în cadrul intervenţiilor de bypass esofagian. 

 

 
REZULTATE 
Reconstrucţiile după rezecţii esofagiene 
Rezecţiile esofagiene au fost efectuate la 61 de pacienţi, şi au constat în 28 de 

esofagectomii toraco-abdomino-cervicale, 29 esofagectomii transhiatale, 2 faringo-
laringectomii totale şi 2 esofagectomii de urgenţă, practicate pentru o necroză caustică 
esofago-gastrică respectiv pentru o perforaţie esofagiană. 

Toţi pacienţii la care s-a practicat esofagectomia toraco-abdomino-cervicală 
(TAC), prezentau carcinom squamocelular al esofagului superior. De cele mai multe ori 
s-a intervenit prin toracotomie dreaptă, toracotomia stângă practicându-se în trei situaţii, 
când exista suspiciunea unei invazii tumorale mediastinale la examinarea CT. 
Reconstrucţiile s-au făcut cu stomac ortotopic în 24 de cazuri, stomac ascensionat 
retrosternal într-un caz şi colon în 3 cazuri (2 cazuri ileocolon, 1 caz colon stâng). S-au 
înregistrat 3 decese postoperatorii, datorate necrozelor de transplant (două după plastii 
gastrice şi una după o plastie colică retrosternală). Ca morbidităţi am constatat fistule 
ale anastomozei cervicale, survenite la 12 pacienţi (3 dintre acestea persistente, 
necesitând esofagostomie cervicală şi jejunostomie de alimentaţie) şi infecţii pulmonare 
severe în 3 cazuri. Durata medie de spitalizare a acestui grup de pacienţi a fost de 22 
zile, cu valori cuprinse între 11 şi 45 de zile. Trei pacienţi cu fistule remise conservator 
au revenit pentru disfagie, practicându-se plastii de lărgire a anastomozei. 

Esofagectomia transhiatală, abdomino-cervicală (TH) a fost indicată la un număr 
de 29 pacienţi, 28 prezentând carcinom squamocelular al esofagului superior, şi un caz 
cu stenoză caustică. Reconstrucţia a constat în majoritatea cazurilor din gastroplastii tip 
Kirschner Orringer sau Akiyama (28 de cazuri), într-un singur caz practicându-se plastie 

Fig. 4 Radiografie gastroduodenală cu bariu  
A. Stenoză esofagiană postcaustică completă (anteroposterior şi profil); 

B. Stenoză esofagiană postcaustică incompletă. 

A B 
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cu ileocolon (stenoza postcaustică). S-au înregistrat 6 decese postoperatorii, 2 prin 
embolie pulmonară şi 4 prin stări septice consecutive unor necroze de grefon. În 
evoluţia postoperatorie am înregistrat 5 fistule anastomotice, 4 cazuri de 
hidropneumotorax postoperator, 2 pneumonii severe şi 2 evisceraţii. Durata medie de 
spitalizare a fost de 18 zile, cu limite cuprinse între 11 şi 32 zile. 

Faringolaringectomia s-a practicat la două cazuri, reconstrucţia constând într-un 
caz dintr-un lambou miocutanat insular tubulizat de muşchi mare pectoral şi în celălalt 
caz un transfer liber de ansă jejunală. În ambele cazuri s-au înregistrat complicaţii: 
reconstrucţia cu lambou miocutanat a prezentat o fistulă persistentă ce a necesitat o 
spitalizare prelungită (39 zile), iar reconstrucţia cu ansă liberă s-a complicat cu un abces 
cevical prin necroza grefonului, posibil prin tromboză vasculară, stare septică şi deces în 
ziua 23 postoperator. 

Esofagectomiile de urgenţă s-au practicat în două cazuri, pentru o necroză 
postcaustică extinsă esogastrică, respectiv pentru o perforaţie de esofag. În ambele 
cazuri s-a tentat reconstrucţia cu grefon ileo-colic (într-un caz utilizând tehnica 
supercharge cu mamara internă). Am înregistrat un deces postoperator la pacienta cu 
esogastrectomie totală pentru necroză postcaustică şi o stenoză tardivă în al doilea caz, 
pentru care s-a practicat o plastie de lărgire cu evoluţie ulterioară favorabilă. Duratele de 
spitalizare au fost de 24 şi respectiv 16 zile (Tabel II).  

 
Tabel II 

Rezultate postoperatorii după 63 de reconstrucţii după rezecţii esofagiene efectuate în Clinica 
Chirurgie II Tg.Mureş în perioada 1997 – 2006* 

 

 TAC AC FLT NC Total 
Necroze de transplant  3 4  1 8 
Complicaţii respiratorii    9 
Infecţii 3 2   5 
Hidropneumotorax   4   4 
Evisceraţie postoperatorie  2   2 
Fistule anastomotice 12 5 1  18 
Embolie pulmonară  2   2 
Decese 3 6 1  10 

*TAC = esofagectomie toraco-abdomino-cervicală, AC = esofagectomie abdomino-cervicală, FLT = 
faringolaringectomie, NC = esofagectomie pentru necroză 

 
Comparând rezultatele noastre cu statisticile publicate în literatura de 

specialitate, constatăm că acestea se încadrează în limitele admise, cu o rată mai 
crescută a mortalităţii postoperatorii la grupul esofagectomiilor transhiatale, în care am 
întâlnit două decese subite, datorate unor embolii pulmonare. 

Reconstrucţiile efectuate în cadrul intervenţiilor de bypass esofagian 
Operaţii de bypass esofagian s-au practicat la 47 de bolnavi, 23 de pacienţi cu 

stenoze postcaustice şi respectiv, 24 de pacienţi cu neoplasm esofagian. 
Bypass-ul în stenozele caustice a fost efectuat la 23 de pacienţi. Într-un caz de 

stenoză caustică s-a considerat oportună esofagectomia transhiatală şi reconstrucţia 
ortotopică cu stomac izoperistaltic. La ceilalţi 22 de pacienţi au fost efectuate 23 de 
operaţii de bypass. Complicaţii postoperatorii au survenit la 10 pacienţi, înregistrându-
se şi un deces postoperator (Tabel III). 

Complicaţia cea mai severă a reprezentat-o necroza de transplant (2 cazuri); 
ambele au apărut după plastii ileo-colice, într-un caz fiind posibilă refacerea 
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esofagoplastiei cu colon stâng anizoperistaltic presternal după asanarea chirurgicală a 
mediastinitei şi stăpânirea stării septice (la 53 de zile de la  reintervenţie). În celălalt caz 
s-a practicat iniţial rezecţia parţială a grefonului necrozat şi aducerea capătului viabil 
într-o stomie presternală, pacienta, beneficiind ulterior de un transplant liber jejunal.  

Pacienţii au fost urmăriţi postoperator în ceea ce priveşte deglutiţia. Marea 
majoritate prezentau o deglutiţie satisfăcătoare (uşoară jenă la deglutiţia alimentelor 
solide), ceea ce ne-a determinat să apreciem aceste rezultate ca foarte bune şi bune; 
pacienta la care s-a practicat plastia anizoperistaltică prezintă regurgitaţii şi halitoză, 
motiv pentru care apreciem rezultatul postoperator ca fiind satisfăcător (deglutiţie 
dificilă, cu episoade de impactare alimentară), cu toate că starea de nutriţie este 
corespunzătoare. 
 

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

 

Complicaţii postoperatorii Nr. cazuri 
Necroză parţială de transplant ileo-colic 1 
Necroză totală de transplant ileo-colic 1 
Complicaţii respiratorii 3 
Hidropneumotorax postoperator 2 
Bronhopneumonie 1 
Fistulă de anastomoză cervicala 2 
Decese 1 

 
 

Tabel IV 
Complicaţii postoperatorii după intervenţiile de bypass esofagian pentru cancer esofagian 

 

Complicaţii postoperatorii Nr. cazuri 
Necroză totală de transplant ileo-colic 1 
Complicaţii respiratorii 4 
Hidropneumotorax postoperator 2 
Bronhopneumonie 2 
Fistulă de anastomoză cervicala 12 
Embolie pulmonară 1 
Decese 2 

 
By-pass-ul în cancerul esofagian a fost efectuat la 24 de pacienţi, ca operaţie 

paliativă de combatere a disfagiei. Indicaţia o constituie cazurile evidente de tumoră 
inextirpabilă: prezenţa fistulei eso-bronşice, semne CT de invazie mediastinală, semne 
clinice sugestive de invazie mediastinală (răguşeală, dureri toracice posterioare). În 
aceste situaţii s-a preferat metoda cea mai simplă de plastie, respectiv utilizarea 
stomacului ortotopic (20 cazuri). La 4 pacienţi s-a practicat esofagoplastia cu ileocolon. 
În toate cazurile grefonul a fost ascensionat retrosternal. Complicaţiile au fost mai 
numeroase, cea mai frecventă fiind fistula anastomotică. S-au înregistrat şi două decese 
postoperatorii (prin MSOF şi respectiv embolie pulmonară) (Tabel IV). 
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DISCUŢII 
Pentru reconstrucţia esofagului rezecat sau pentru ocolirea stenozelor esofagiene 

pot fi utilizate structuri anatomice variate: stomacul întreg sau tubulizat, colonul drept 
sau stâng, jejunul, diverse grefe libere revascularizate [1-5]. 

Stomacul este substitutul esofagian cel mai convenabil şi cel mai des utilizat, 
deoarece are vascularizaţie bună şi poate fi conectat la esofagul restant printr-o singură 
anastomoză [2,6,7]. Deficienţele grefonului gastric, în special a celui netubulizat, 
constau în tendinţa acestuia de a se dilata şi dezvolta tulburări propulsive, frecvenţa mai 
mare a dehiscenţelor anastomotice şi stenozelor postoperatorii, complicaţii tardive ca 
esofagite recurente, ulceraţii, hemoragii şi stenoze.[2,8-10]. 

Utilizarea colonului ca substitut esofagian este recomandată la pacienţii la care 
se întrevede o supravieţuire de lungă durată. Indicaţiile clasice ale substituţiei colonice 
includ atrezia esofagiană congenitală tip I şi II, complicaţiile datorate rezecţiilor pentru 
stricturi benigne sau tumori, disfuncţii majore după eşecul mai multor tentative de 
rezolvare chirurgicală a refluxului şi unele cazuri de obstrucţii maligne cu prognostic 
aparent bun după rezecţii cu viză radicală [4,5]. Colonul stâng este preferat, datorită 
calibrului său mai mic, a unei vascularizaţii mai constant favorabile din colica stângă, a 
unei mai bune capacităţi propulsive pentru bolurile alimentare solide [4-6]. Intercalarea 
substitutelor în variantă izoperistaltică este importantă deoarece oferă puţine şanse de 
apariţie a obstrucţiilor funcţionale sau a refluxului şi împiedică aspiraţia. 

Interpoziţia jejunală este indicată în primul rând pentru reconstrucţiile 
hipofaringelui şi esofagului cervical, după rezecţii tip radical [2,9]. Ea mai poate fi 
utilizată în tratamentul unor stricturi benigne izolate ale esofagului cervical, care nu 
răspund la tratament dilatator [9] şi de asemenea în cazurile rare ale unor stricturi 
caustice limitate la esofagul cervical [2]. 

În Clinica Chirurgie II Tg. Mureş în perioada 1997-2006 au fost efectuate 110 
esofagoplastii, din care 63 de reconstrucţii după rezecţii de esofag şi 47 esofagoplastii în 
cadrul intervenţiilor de bypass. Majoritatea plastiilor au fost efectuate cu stomac 
izoperistaltic, în concordanţă cu tendinţa existentă în literatura de specialitate. Se 
subliniază superioritatea plastiilor colice izoperistaltice, motiv pentru care se recomandă 
ca în situaţiile în care se preconizează supravieţuiri pe termen lung să se utilizeze acest 
tip de esofagoplastii. 

Tehnicile utilizate şi rezultatele postoperatorii se încadreză‚ în parametrii de 
calitate întâlniţi în literatură. 

Utilizarea tehnicilor moderne de revascularizare şi transpoziţie oferă substitute 
faringoesofagiene de calitate, superioare procedeelor tradiţionale [9]. 

 
CONCLUZII 
Stenozele hipofaringiene şi ale esofagului superior reprezintă o patologie dificil 

de abordat, care de multe ori solicită colaborări interdisciplinare. Investigaţiile decisive 
în precizarea diagnosticului sunt reprezentate de esofagograma baritată şi endoscopia 
esofagiană. Examenul CT este de mare importanţă în formularea indicaţiei chirurgicale 
în cancerul esofagian.  

Cel mai frecvent procedeu de reconstrucţie esofagiană îl constituie plastia 
gastrică cu stomac întreg sau tubulizat. Bypass-ul chirurgical reprezintă una dintre cele 
mai eficiente procedee de combatere a disfagiei. Procedeele de revascularizare şi 
transpoziţie liberă oferă substitute esofagiene de calitate sub aspectul viabilitaţii şi 
funcţionalităţii, dar presupun echipe specializate şi colaborare interdisciplinară. 
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DUODENOGASTROESOPHAGEAL REFLUX AFTER CHOLECYSTECTOMY (Abstract): The 
aim of the study was to establish by complementary methods the role of  duodenogastroesophageal reflux 
diagnosed by spectrophotometry in the persistence of postcholecistectomy symptoms correlated with 
endoscopic lesions of esophageal mucosa. Material and methods: The clinical study was performed on a 
group of 238 patients divided into two groups: study (170 patients – 71.4%) and control group (68 
patients – 28.6%). The study group was formed by patients with classic and laparoscopic 
cholecistectomy. The study group included 136 females (80%) and 34 males (20%), and the control group 
included 34 females (50%) and 34 males (50%). In the study group the average age was 54.40 ± 9.932 
(SD) years, while in the control group the average age was 51.76 years ± 8.531 (SD). Both control and 
study group were endoscopically and spectrophotometrically (Bilitec®) examined. Results: The patients 
in the study group were previously cholecistectomized either by classic (136 cases – 80%) or laparoscopic 
method (34 cases – 20%);endoscopicaly,  60% cases were type A esophagitis (102 patients), 10% type A 
and hiatal hernia (17 patients), 10% type B esophagitis (17 patients) and 10% cases Barett esophagus (17 
patients). For the control group we had 4.41% cases of hiatal hernia while the rest of 95.59% patients 
presented normal esophagus.  Bilitec showed an mean values of number of refluxes for the study group of 
8.000 ± 8.58098 (SD), much higher than the value identified for the control group – 1.7500 ± 0.83532 
(SD). The number of long refluxes are much closer between the two groups – study group 2.000 ± 
1.73717 (SD), control group 1.4853 ± 0.50350 (SD). Absorbency time > 0.14” is 292.4000 ± 229.941 
(SD) for the study group while for the control group the average value is much more low (124.7500 ± 
60.51061 (SD)). The values for the esophageal clearance are lower in the study group than in the control 
group: 77.6900 ± 86.01549 (SD), respectively 147.5250 ± 111.92144 (SD). Conclusions: Cholecistectomy 
can be included in the category of risk factors for alkaline duodenoesophageal reflux. The endoscopy 
identified esophagitis lesions, hiatal hernia and Barett esophagus and the Bilitec test allowed the 
identification of increased alkaline reflux in cholecistectomized patients in comparison with the control 
group. 
 
KEY WORDS: DUODENOGASTROESOPHAGEAL REFLUX, BILIAR REFLUX, ESOPHAGITIS, 
BILITEC, LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY 
 
Corespondenţă: Dr. Georgeta Simona Manea, Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, Bd. 
Independenţei, nr. 1, Iaşi, 700111; e-mail: simonamaneamd@yahoo.com* 
 

INTRODUCERE 
Numărul de colecistectomii este mare atât la noi cât şi în alte ţări (estimativ 

500.000 anual în SUA), fiind una dintre intervenţiile chirurgicale „de succes” ale 
chirurgilor; totuşi, la o importantă parte dintre bolnavii cu colecistectomie se menţin 
simptomele anterioare intervenţiei chirurgicale sau apar altele noi. Una dintre cauzele 
sindromului postcolecistectomie este refluxul duodenogastroesofagian (RDGE).  

Numeroase studii din literatura de specialitate au ca obiectiv elucidarea rolului 
refluxului duodenogastroesofagian [1-4]. Acesta a fost iniţial cuantificat cu ajutorul pH-
metriei dar rezultatele nu au fost întotdeauna cele mai fidele; de aceea refluxul biliar a 
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suscitat atenţia şi a incitat spiritul de cercetare al specialiştilor. Apariţia singurului 
aparat validat Bilitec, cu posibilitatea monitorizării în condiţii de ambulator, a modificat 
semnificativ modul de abordare a problemei refluxului biliar. În Institutul de 
Gastroenterologie şi Hepatologie (I.G.H.) Iaşi există o preocupare continuă privind 
îmbunătăţirea tehnicilor diagnostice, fiind prima unitate medicală din ţară care a 
achiziţionat aparatul Bilitec. Am considerat oportun realizarea unui studiu care să 
analizeze interrelaţia dintre simptomatologie, endoscopie şi refluxul biliar.  

Obiectivul principal al prezentului studiu a fost de a stabili, prin metode 
complementare, rolul refluxului biliar sau duodenogastroesofagian diagnosticat 
spectrofotometric, în persistenţa simptomelor post colecistectomie corelate cu 
modificările endoscopice de la nivelul mucoasei esofagiene.  

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul clinic a fost realizat pe un lot format din 238 subiecţi, cu următoarea 

structură: 170 subiecţi lot de studiu (71,4%) şi 68 subiecţi lot martor (28,6%) Pentru 
lotul martor selecţia s-a realizat pe pacienţii care s-au adresat, pentru consult de 
specialitate, Ambulatorului I.G.H. Iaşi, acuzând simptomatologie dispeptică frustă, în 
intervalul 2004-2007. Au fost excluşi din acest lot pacienţii cu afecţiuni biliare, 
hepatice, boala de reflux gastro-esofagian (BRGE) şi intervenţii chirurgicale anterioare. 
Lotul de studiu a fost selecţionat, de asemenea, din pacienţii care s-au adresat pentru 
consult Ambulatoriului I.G.H. Iaşi, cu simptomatologie predominant digestivă, post-
colecistectomie. S-a luat în considerare tipul colecistectomiei, fiind incluşi în lot 
pacienţii colecistectomizaţi atât clasic cât şi laparoscopic. Un alt criteriu de selecţie a 
fost intervalul de timp de la colecistectomie; este important de precizat acest lucru 
deoarece am considerat importante evenimentele constituite după 1 an de la actul 
chirurgical. Intervalul de timp de la colecistectomie mi s-a părut justificat pentru 
dezvoltarea unor eventuale leziuni şi determinant în apariţia refluxului biliar patologic. 
Pacienţii din lotul de studiu nu au avut alte intervenţii chirurgicale în sfera digestivă. 

Lotul de studiu: a fost format din 136 pacienţi de sex feminin (80%) şi 34 
pacienţi de sex masculin (20%), iar lotul martor: 34 pacienţi de sex feminin (50%) şi 34 
de sex masculin (50%).  

La lotul de studiu vârsta medie a fost de 54.40 ani ± 9.932 (DS), iar pentru lotul 
martor s-a înregistrat o vârstă medie de 51.76 ani ± 8.531 (DS).  

Lotul de studiu a fost distribuit pe grupe de vârstă, fiind obţinute următoarele 
rezultate: 

- grupa de vârstă 50-59 ani a cuprins procentul cel mai mare de pacienţi 
colecistectomizaţi (41,8%); 

- grupa de vârstă 60-69 ani a fost reprezentată de 47% pacienţi; 
- grupa de vârstă 40-49 ani şi sub 39 ani au avut un procent similar de pacienţi 

(13,5% respectiv 14,7%); 
- peste 70 ani au fost cei mai puţini pacienţi; 
- ambele loturi au fost supuse la aceleaşi explorări. 

Endoscopia digestivă superioară este singura metodă capabilă să identifice şi să 
aprecieze leziunile de la nivel esofagian. Toţi pacienţii, atât cei din lotul martor cât şi 
cei din lotul de studiu au fost supuşi examenului endoscopic.  

Identificarea joncţiunii scuamocelulare, corespondent al sfincterului esofagian 
inferior (SEI) a permis măsurarea distanţei de la arcada dentară şi până la acest nivel. În 
mod normal distanţa este de 37-40 cm. 
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Leziunile de esofagită au fost descrise şi încadrate în conformitate cu 
clasificarea Los Angeles: 

Endoscopia a permis identificarea şi a altor aspecte, cum ar fi prezenţa herniei 
hiatale şi a esofagului Barrett (Fig. 1). 

Endoscopia digestivă superioară este o metodă rapidă, sigură, cu înaltă 
senzitivitate şi specificitate în afirmarea unui diagnostic, dar este invazivă, uneori dificil 
de suportat si are o serie de contraindicaţii relative şi absolute care au trebuit luate în 
calcul la fiecare pacient. 

 

 
Testul Bilitec – analiza spectrofotometrică. Bilitec 2000 este un minicomputer 

capabil să identifice prezenta bilirubinei. Din componenţa sa fac parte următoarele: 
sistemul de înregistrare, sonda sau cateterul, soft-ul Poligram-cel care realizează 
prelucrarea datelor. 

Dupa calibrarea aparatului se introduce sonda pe cale nasogastrică, şi se plasează 
cu 5 cm deasupra sfincterului esofagian inferior, identificat anterior prin examen 
endoscopic. 

Importantă este instruirea pacienţilor anterior înregistrării; astfel, trebuie să 
urmeze câteva reguli obligatorii: pacientul întrerupe cu 48 ore înaintea înregistrării orice 
medicaţie antisecretorie, este interzis fumatul, se consumă apă, lapte la temperatura 
camerei, este interzis consumul de cafea, ceai, coca-cola, băuturi alcoolice, se preferă un 
orar fix al meselor. 

Dieta are o importanţă majoră, astfel încât, pentru a evita înregistrarea 
artefactelor s-a recomandat urmarea unei liste de alimente permise. Datorită construcţiei 
sale, cateterul pentru Bilitec poate fi cu uşurinţă impactat de alimentele solide. Mai 
mult, unele produse cum ar fi cafeaua, sucul de portocale, pot interfera monitorizarea 
refluxului biliar [5]. Un studiu al Jan Tack et al [6] a analizat relaţia dintre 
monitorizarea Bilitec şi modificările mucoasei esofagiene, rezultatele fiind în 18% din 
cazuri eronate din cauza artefactelor datorate dietei solide. Concluzia studiului a fost că 
monitorizarea Bilitec necesită utilizarea unei diete predominant lichide. Pentru a evita 
erorile înregistrării, s-a indicat dieta lichidă, albă, ce nu interferă cu spectrul de 
absorbţie al spectrofotometrului. 

Procedura a fost explicată fiecărui pacient, obţinându-se consimţământul 
informat. Toate manevrele au fost în conformitate cu standardele etice.: 

Monitorizarea a fost întreruptă după 24 ore şi apoi datele au fost transferate în 
computer. Cu ajutorul programului POLIGRAM s-a realizat prelucrarea şi interpretarea 
datelor. 

Fig. 1 Endoscopie digestivă superioară: 
A esofagită; B ulcer esofagian; C hernie hiatală; D esofag Barrett 

A B   C   D 
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Bilitec 2000, spectrofotometrul care funcţionează pe principiul spectrului optic, 
este singurul dispozitiv validat să detecteze refluxul duodenogastroesofagian în condiţii 
de ambulator, independent de pH. Nivelul pH-ului nu poate fi niciodată un marker al 
refluxului biliar în esofag. 

Monitorizarea se petrece pe 24 ore, identificându-se toate evenimentele ce pot 
avea loc într-un interval mare de timp. Bilitec 2000 are dezavantajul că, este un 
dispozitiv scump, ce nu este permisiv pentru toate centrele medicale, sondele folosite 
sunt teoretic de unică folosinţă, scumpe şi dificil de achiziţionat. Timpul de măsurare 
este foarte dificil de suportat de pacienţi, solicitând uneori întreruperea mai devreme a 
înregistrării 

Bilitecul a fost folosit cu succes în numeroase studii, fiind folosit practic în 
observaţiile clinice ale interrelaţiilor dintre reflux biliar şi anumite entităţi patologice. 

 
REZULTATE 
Pacienţii incluşi în lotul de studiu au fost anterior colecistectomizaţi, fie prin 

metoda clasică (136 cazuri – 80%), fie laparoscopic (34 cazuri – 20%). Se observă că 
ponderea cea mai mare o deţine colecistectomia clasică. 

Realizarea analizei statistice a rezultatelor examenului endoscopic a condus la 
stabilirea următoarelor: 60% cazuri esofagită tip A (102 subiecţi), 10% cazuri esofagită 
tip A + hernie hiatală (17 subiecţi), 10% cazuri esofagită tip B (17 subiecţi) şi 10% 
cazuri esofag Barett (17 subiecţi). În cazul lotului martor s-au înregistrat 4,41% cazuri 
de hernie hiatală, restul de 95,59% dintre pacienţi prezentând esofag normal. 

Aspectele endoscopice, importante atât din punct de vedere procentual dar mai 
ales prin aportul pentru încadrarea diagnosticului, au fost analizate statistic şi corelate 
cu grupele de vârstă şi respectiv sexul la pacienţii colecistectomizaţi. Esofagul Barrett a 
fost identificat la pacienţii cu vârste 40-49 ani şi sub 39 ani,esofagita de tip A a fost 
corelată cu grupele de vârstă 50-59 ani respectiv 60-69 ani, iar esofagita tip A asociată 
cu hernia hiatală a fost la pacienţii sub 39 ani. Esofagita tip B a fost cea mai 
reprezentativă pentru pacienţii cu vârste cuprinse în intervalul 40-49 ani. 

Interpretarea statistică a rezultatelor examenului endoscopic a permis o apreciere 
de ansamblu asupra patologiei esofagiene la grupul de pacienţi colecistectomizaţi. 
Astfel imagistica a evidenţiat aspecte care s-au încadrat în patologia esofagiană benignă, 
şi anume, în clasificările esofagitelor. Predominant a fost aspectul de esofagită de tip A 
care a fost prezent într-un procent de 70%. A urmat în procente similare esofagita tip A 
asociată cu hernia hiatală, şi esofagita de tip B. Un aspect particular l-a reprezentat 
esofagul Barrett care a fost prezent într-un procent comparabil,cu proporţiile citate în 
literatura de specialitate. O altă particularitate a rezultatelor este asocierea într-un 
procent de 10% a examenului endoscopic normal. Este un aspect ce confirmă 
posibilitatea prezenţei RGE fără esofagită. Aceste rezultate sunt suficiente pentru a 
afirma că leziunile esofagiene la pacienţii colecistectomizaţi sunt destul de variate ,de la 
aspecte normale până la aspect de esofag Barrett,care este considerat leziune 
premalignă,cu un anumit algoritm de supraveghere. 

Deşi considerat irelevant refluxul biliar descris la examenul endoscopic, totuşi 
am putut aprecia că acesta este absent la lotul martor şi prezent la lotul de studiu într-o 
proporţie mare (80%). 

Este destul de sugestiv faptul că pacienţii colecistectomizaţi cu simptomatologie 
intricată atât pentru boală de reflux cât şi pentru dispepsie de tip biliar prezintă totuşi 
într-un procent de 90% leziuni la nivelul esofagului. Dimpotrivă,frecvenţa cazurilor cu 
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aspect endoscopic normal este semnificativ mai mare la lotul martor  comparativ cu 
lotul de pacienţi colecistectomizaţi. 

Datele obţinute la examenul endoscopic reprezintă o patologie destul de 
complexă dar sugestivă, care a suscitat interesul pentru corelaţiile ulterioare. Interesul a 
fost îndreptat către refluxul biliar, destul de inaccesbil cercetării prin teste uzuale. 

Există leziuni esofagiene asociate simptomatologiei iar contextul patologiei 
preexistente poate fi un factor de risc pentru dezvoltarea acestora. 

Bilitecul a elaborat trasee spectrofotometrice bazate pe valorile înregistrate şi a 
permis analiza refluxului biliar din perspectiva mai multor parametri. Timpul de 
absorbţie > 0,14 a fost considerat parametrul definitoriu în aprecierea refluxului 
duodenogastroesofagian. 

Analiza statistica s-a realizat în primul rănd între loturi, fiecare parametru fiind 
apreciat astfel. Există parametri care în mod cert pot defini refluxul biliar. Evenimentele 
de reflux au fost analizate, folosind două categorii de parametri: (i) care cuantifică 
RDGE (numărul de refluxuri, numărul de refluxuri lungi, durata celui mai lung reflux, 
timp de absorbţie >0,14); (ii) opţionali (indexul de reflux, clearance-ul esofagian, aria 
de reflux, index aria reflux). 

Valorile normale nu sunt standardizate, de aceea realizarea analizei comparative, 
pe loturi vine în sprijinul evidenţierii aspectelor patologice nete. 

1. Numărul de refluxuri 
În urma analizei parametrului „Nr. refluxuri” înregistrat de Bilitec, s-a constatat 

că valoarea medie a acestuia în cazul lotului de studiu este 8.000 ± 8.58098 (SD), fiind 
mult mai mare decât valoarea medie identificată pentru lotul martor – 1.7500 ± 0.83532 
(SD). Testul Mann – Whitney de comparare a rangurilor, a identificat prezenţa unor 
diferenţe semnificative statistic între cele 2 loturi (U = 1316.000, p = 0.000 – SS).  

2. Numărul de refluxuri lungi 
Valorile medii ale parametrului „Nr. refluxuri lungi” sunt de această dată mai 

apropiate în cele 2 loturi - lotul de studiu: 2,000 ± 1,73717 (SD), lotul martor: 1,4853 ± 
0,50350 (SD). Testul Mann – Whitney atestă prezenţa unor diferenţe semnificative statistic 
între cele 2 loturi (U = 2856,500; p = 0,000 – SS). 

3. Durata celui mai lung reflux 
Este cert diferit între lotul de studiu şi lotul martor; în cazul lotului de studiu, 

valoarea medie este 246,30000 ± 199,0226 (SD). Testul Mann – Whitney folosit atestă 
de asemenea prezenţa unor diferenţe semnificative statistic între cele 2 loturi (U = 
4216,500; p = 0,001 – SS). 

4. Timp absorbţie > 0,14 (min) 
În cazul lotului de studiu, valoarea medie a parametrului „Timp absorbţie > 

0.14” este de 292,4000 ± 229,941 (SD). La lotul martor, în schimb, valoarea medie este 
mult mai scăzută (124,7500 ± 60,51061 (SD)), dar deviaţia standard destul de ridicată 
indică faptul că o parte dintre valorile individuale înregistrate pot fi de asemenea incluse 
în domeniul valorilor patologice (valoarea minimă = 46,00; valoarea maximă = 206,00). 
Testul Mann – Whitney – indică prezenţa unor diferenţe semnificative statistic între 
lotul de studiu şi lotul martor (U = 3561,000; p = 0,000 – SS). 

5. Clearance esofagian (min/refl) 
Spre deosebire de celelalte cazuri, valorile clearance-ului esofagian sunt mai 

scăzute la lotul de studiu decât la lotul martor: lotul de studiu – valoarea medie 77,6900 
± 86,01549 (SD), valorile minimă – maximă: 2,40 ÷ 269,50; lotul martor – valoarea 
medie 147,5250 ± 111,92144 (SD), valorile minimă – maximă: 29,70 ÷ 315,80 –
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Diferenţele între cele 2 plaje de valori sunt de asemenea semnificative statistic (testul 
Mann – Whitney: U = 3083,000; p = 0,000 – SS, testul de normalitate K-S: Z = 3,256; p = 
0,000 - SS), dar se constată că domeniul de intersecţie al acestora este mai mare. 

Parametrii înregistraţi de Bilitec au demonstrat evidentă corelaţie între refluxul 
biliar şi colecistectomie. Astfel, toţi indicatorii care cuantifică refluxul 
duodenogastroesofagian au fost semnificativ prezenţi la valori mult mai mari, la lotul cu 
pacienţi colecistectomizaţi. Au existat şi câteva excepţii care au atras atenţia .În primul 
rând, clearance-ul esofagian  este singurul parametru care are valori mai scazute la lotul 
de studiu comparativ cu lotul martor.Acest fapt este oarecum derutant dar până la urmă 
demonstrabil şi susţinut chiar de studii elaborate doar în acest sens. Pornind de la ideea 
că refluxul duodenogastroesofagian nu are aceeaşi compoziţie, densitate, proprietăţi ca 
şi refluxul acid a fost demonstrat faptul că, clearance-ul esofagian în cazul refluxului 
biliar este diferit şi anume uşor mai rapid, deci durează mai puţin. 

Un alt aspect particular a fost interpretarea elaborată din punct de vedere statistic 
pentru parametrul cel mai important al analizei spectrofotometrice - timpul de absorbţie 
>0,14 . Un procent redus de pacienţi colecistectomizaţi au avut valori comparabile cu 
valorile obţinute pentru lotul martor, ceea ce a fost posibil dacă reamintim şi rezultatele 
anterioare, mai precis faptul că 50% dintre pacienţi nu au relatat pirozis şi la examenul 
endoscopic 10% au prezentat aspect normal. Dar o situaţie deosebită a prezentat-o şi un 
procent redus de pacienţi din lotul martor care au avut valori ale- timpul de absorbţie > 
0,14 comparabile cu valorile lotului de studiu, ceea ce susţine ipoteză că există şi reflux 
biliar „fiziologic”. 

Parametrii cum ar fi numărul de refluxuri, durata celui mai lung reflux, numărul 
de refluxuri lungi au valori net superioare la lotul de pacienţi colecistectomizaţi 
comparativ cu martorul. În concluzie, se poate afirma că testul Bilitec, singurul validat 
pentru analiza refluxului biliar, a evidenţiat faptul că post colecistectomie există reflux 
biliar important care poate determina modificările endoscopice. 

 
DISCUŢII 
Rolul refluxului alcalin denumit şi reflux biliar este controversat în ceea ce 

priveşte leziunile esofagiene. Studii recente [4] sugerează că refluxul 
duodenogastroesofagian poate fi asociat cu complicaţii ale bolii de reflux 
gastroesofagian cum ar fi stenozele esofagiene, esofagul Barrett şi adenocarcinomul 
esofagian. 

În plus, este unanim acceptat că pacienţii colecitectomizaţi au reflux biliar mult 
mai important, şi o incidenţă crescută a bolii de reflux gastro-esofagian (BRGE). De aici 
s-a conturat ipoteza că este posibil ca aceşti pacienţi să aibă un risc ridicat de a dezvolta 
BRGE complicat şi frecvent esofagită erozivă [7,8]. Există studii de cohortă [9], care au 
demonstrat că într-un interval de 1-32 ani după colecistectomie s-au înregistrat un 
număr mai mare de cazuri de adenocarcinom esofagian comparativ cu populaţia 
generală. Riscul creşte proporţional cu timpul după colecistectomie, considerându-se 
mai important peste 10 ani de la intervenţia chirurgicală. Acest risc este corelat cu 
vârsta, fiind asociat cu persoanele peste 60 ani. Tipul histologic squamos al cancerului 
esofagian nu este corelat cu colecistectomia. Este binecunoscut faptul că refluxul 
duodenogastric este important la pacienţii cu simptome persistente postcolecistectomiei 
şi este asociat cu modificări ale mucoasei esofagiene şi gastrice [10].  

Există numeroase studii [11,12] care au investigat posibilitatea că refluxul 
duodenogastroesofagian să fie accentuat după colecistectomie. Brough et al citat de [13] 
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au experimentat prin analiza conţinutului gastric la modelul uman si animal, înainte şi 
după colecistectomie demonstrând o intensificare a refluxului duodenogastroesofagian 
postoperator. Acestea au fost confirmate de studii similare de Watson şi Love [14] au 
demonstrat prezenta refluxului duodenogastroesofagian după intervenţia chirurgicală 
dar nu într-o relaţie directă cu simptomatologia dureroasă. Analiza scintigrafică a adus 
rezultate contradictorii: pe de o parte Maddern et al [15] şi Hubens et al [16] nu au 
evidenţiat modificări după colecistectomie în timp ce Lujan–Monpean et al [12] au 
demonstrat creşterea postoperatorie a refluxului duodenogastroesofagian.  

Toate aceste date au suscitat interesul pentru realizarea ulterioară a 
investigaţiilor cu scopul de a stabili o relaţie de cauzalitate. Astfel, s-au efectuat în etape 
succesive, analiza endoscopică urmată de analiza spectrofotometrică. 

Din punct de vedere endoscopic, leziunile descrise au fost oarecum benigne, 
ponderea cea mai mare fiind înregistrată de esofagita de tip A, respective de tip B.. 
Hernia hiatală asociată cu esofagita tip A a fost descrisă într-un procent de10% la 
pacienţii colecistectomizaţi. Comparativ cu lotul martor modificarile endoscopice la 
lotul de studiu au fost diversificate, cuprinzând esofagita, aşa cum am mai menţionat, 
hernie hiatală şi de esofag Barrett (10%). La lotul martor ponderea cea mai mare a 
deţinut-o aspectul normal iar singura entatite patologică a fost hernia hiatală (4,41%). 

În studiul prezent prevalenţa esofagitei la pacienţii colecistectomizaţi a fost de 
80% în comparaţie cu prevalenţa esofagitei la pacienţii cu boală de reflux care este 
47%, conform datelor din literatură [13]. Datele studiului doctoral sunt mai mari, dar 
având în vedere că raportarea se realizează la studiile din literatură referitoare la 
esofagita de reflux, cauzată de acid, tindem să credem că refluxul 
duodenogastroesofagian se corelează cu o prevalenţă mai mare a esofagitei dar cu 
menţiunea că formele uşoare sunt dominante. 

O problemă deosebită a ridicat-o prezenţa esofagului Barrett la pacienţii 
colecistectomizaţi şi simptomatici. Esofagul Barrett se dezvoltă în condiţiile refluxului 
gastroesofagian şi rezulta prin înlocuirea epiteliului scuamos al esofagului cu epiteliu de 
tip columnar, intestinal. Mecanismul fiziopatologic ce presupune agresiunea refluxatului 
asupra mucoasei esofagiene şi dezvoltarea esofagului de tip Barrett a fost verificat de 
cateva studii. De exemplu Dresner et al [17] au observat dezvoltarea  metaplaziei la un 
grup de pacienţi cu gastrostomă, în 22,5% din cazuri după 56 de luni. Apoximativ 20% 
din populaţia adultă are reflux iar anumite studii epidemiologice susţin  că 10-15% va 
dezvolta esofag Barrett [7,18]. Champion et al [19] a demonstrat o strânsa corelaţie între 
timpul de expunere esofagiana la pH<4 şi timpul pentru absorbţia bilirubinei > 0,14 şi 
esofagita respectiv esofag Barrett.  

Există date referitoare la rolul refluxului în secvenţa metaplazie – displazie – 
adonocarcinom [18,20,21]. Studiul de cohorta lui Feedman et al [9] a demonstrat că 
persoanele colecistectomizate, dupa o perioadă de 1-32 ani după intervenţia chirurgicală 
prezinta risc sporit de a dezvolta adenocarcinom esofagian. Acest risc este cu atât mai 
crescut cu cât persoana colecistectomizată este cu vârsta peste 60 ani. Probabil doar o 
mică parte dintre colecistectomizaţi au reflux duodenogastroesofagian şi dintre aceştia 
un mic procent va dezvolta leziuni. Studiul a identificat prezenţa esofagului Barrett de 
10% din totalul de pacienţi colecistectomizaţi. Literatura de specialitate raportează un 
raport similar pentru pacienţii cu boală de reflux de lungă durată [7,8]. 

Raportat la numărul de cazuri, prevalenţa endoscopică a herniei hiatale a fost 
mai mare al lotul de studiu dacât la lotul martor. Asocierea herniei hiatale cu esofagita 
de tip A a fost un alt argument în favoarea faptului că hernia hiatală este un factor de 
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risc pentru reflux fie acid fie alcalin. Rolul herniei hiatale în boala de reflux este 
controversat. Unele studii arată că poate fi descoperită la aproape jumătate dintre adulţi, 
iar relaţia ei cu refluxul gastroesofagian rămâne incertă [13]. Alte studii consideră 
hernia hiatală este un factor favorizant al esofagitei.  

Examenul endoscopic a evidenţiat o frecvenţă semnificativ superioară a 
cazurilor cu aspecte endoscopice patologice (90%), la lotul de pacienţi 
colecistectomizaţi, comparativ cu lotul martor (4,41%) 

Dimpotrivă, frecvenţa cazurilor cu aspect endoscopic normal este semnificativ 
mai mare la lotul martor (95,5%) comparativ ce lotul de studiu (10%). Aspectele 
endoscopice patologice sunt reprezentate de esofagită usoară,doar la lotul de studiu. 
(90%). 

Hernia hiatală a fost asociată cu esofagita de tip A într-un procent mai mare la 
pacienţii colecistectomizaţi. Esofagul Barrett a fost identificat într-o proporţie de 10% 
comparabilă cu datele din literatură. Rezutatele statistice evidenţiază rolul important al 
examenului endoscopic în evidenţierea leziunilor esofagiene, la pacientii 
colecistectomitaţi cu simptomatologie de boală de reflux asociată cu dispepsie de tip 
biliar. 

Colecistectomia determină creşterea de 3 pâna la 10 ori a nivelului bilei în 
stomac, fapt demonstrat de numeroase studii [2,9,22,23]. Volumul crescut de bila  
depaşeşte capacitatea de clearance de la nivelul duodenului proximal ceea ce poate 
afecta motilitatea antroduodenală favorizând refluxul duodenogastroesofagian [24]. 
Analiza spectrofotometrică realizată în cadrul cercetării doctorale a permis identificarea 
şi cuantificarea refluxului alcalin. 

Conform studiului prezent, rezultatele înregistrării spectrofotometrice au fost 
semnificative statistic între loturi. Asfel, toţi parametrii monitorizaţi de Bilitec au 
prezentat valori mult mai mari la lotul de pacienţi colecistectomizaţi comparative cu 
lotul martor. Excepţia a fost clearance-ul esofagian unde valorile medii au fost mai mari 
la lotul martor şi usor mai mici la lotul de studiu. Acest rezultat este susţinut de studii 
[3] care au demonstrat faptul că saliva are un rol important numai în clearance-ul acid, 
iar clearance-ul este mai rapid, deci are o durată mai scurtă, pentru refluxul alcalin. 

Compoziţia refluxatului duodenal, vâscozitatea, sunt factori care explică 
diferenţele clearanceului. 

Profilul interrelaţiei analiză spectrofotometrică - diagnostic endoscopic la lotul 
de pacienţi colecistectomizaţi, a relevat faptul că numărul de refluxuri lungi se corelează 
cu gradul esofagitei, iar timpul de absorbţie mai mare de 0,14, parametrul care practic 
defineşte refluxul alcalin, este mare la esofagita de tip A asociată cu hernie hiatală, 
urmat de esofagita de tip B şi apoi esofagul Barrett.  

Colecistectomia clasică se corelează cu refluxul biliar, fapt susţinut de valorile 
ridicate ale parametrilor testului Bilitec. 

 
CONCLUZII 
Prin substratul fiziopatologic dezvoltat şi ansamblul manifestărilor clinice 

asociate, colecistectomia poate fi inclusă în categoria factorilor de risc pentru refluxul 
duodenogastroesofagian alcalin. 

Examenul endoscopic permite, prin vizualizarea modificărilor macroscopice ale 
mucoasei esofagiene, încadrarea leziunilor în conformitate cu clasificările standardizate, 
operaţionale în stabilirea diagnosticului. Conform rezultatelor obţinute, nu au putut fi 
stabilite corelaţii între aspectele endoscopice şi caracteristicile cantitative ale refluxului.  
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Analiza spectrofotometrică (test Bilitec) reprezintă o metodă modernă, cu grad 
ridicat de fiabilitate şi acurateţe, pentru identificarea şi caracterizarea cantitativă a 
refluxului alcalin. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Axon A, Lambert R, Robaszkiewicz M, Rösch T, Sonnenberg A. The second European 
Endoscopy Forum: twenty questions on the esophagogastric junction. Endoscopy 2000; 32(5): 
411-418. 

2. Abu Farsakh NA, , Stietieh M, Abu Farsakh FA. The postcholecystectomy syndrome. A role for 
duodenogastric reflux. J Clin Gastroenterol 1996; 22: 197-201. 

3. Koek GH, Vos R, Flamen P, Sifrim D, Lammert F, Vanbilloen B, Janssens J, Tack J. 
Oesophageal clearance of acid and bile: a combined radionuclide, pH, and Bilitec study. Gut. 
2004; 53(1): 21-26. 

4. Vaezi MF, Riehter JE. Importance of duodeno-gastro-esophageal reflux in the medical outpatient 
practice. Hepatogastroenterology 1999; 46: 40-47. 

5. Kahrilas PJ, Quigliey EM. Clinical esophageal pH recording: a technical review for practice 
guideline development. Gastroenterology  1996; 110:1982-1996. 

6. Tack J, Bisschops R, Koek G, Sifrim D, Lerut T, Janssens J. Dietary restrictions during 
ambulatory monitoring of duodenogastroesophageal reflux. Dig Dis Sci. 2003; 48(7): 1213-
1220. 

7. Corley DA, Levin TR, Habel LA, Weiss NS, Buffler PA. Surveillance and survival in Barrett's 
adenocarcinomas: a population-based study. Gastroenterology. 2002; 122(3): 633-640. 

8. Kahaleh M, Van Laethem JL, Nagy N, Cremer M, Devière J. Long-term follow-up and factors 
predictive of recurrence in Barrett's esophagus treated by argon plasma coagulation and acid 
suppression. Endoscopy. 2002; 34(12): 950-955. 

9. Feedman J, Weimin YE, Naslund E, Lagergren J. Associaton between cholecystectomy and 
adenocarcinoma of the esophagus. Gastroenterology 2001; 121: 548-553. 

10. Wilson P, Jamieson JR, Hinder RA, Anselmino M, Perdikis G, Ueda RK, DeMeester TR. 
Pathologic duodenogastric reflux associated with persistence of symptoms after 
cholecystectomy. Surgery. 1995; 117(4): 421-8. 

11. Muller-Lissner SA, Schindlbeck NE, Heinrich C. Bile salt reflux after cholecystectomy. Scand J 
Gastroenterol 1987; 139 (suppl): 20-24. 

12. Lujan-Mompean JA, Robles-Campos R, Parrilla-Paricio P, Liron-Ruiz R, Torralba-Martinez JA, 
Cifuentes-Tebar J. Duodenogastric reflux in patients with biliary lithiasis before and after 
cholecystectomy. Surg Gynecol Obstet. 1993; 176(2): 116-118. 

13. Heading RC. Epidemiology of oesophageal reflux disease. Scand J Gastroenterol. 1989; 
24(suppl): 33-37. 

14. Watson RG, Love AH. Intragastric bile acid concentrations are unrelated to symptoms of 
flatulent dyspepsia in patients with and without gallbladder disease and postcholecystectomy. 
Gut. 1987; 28(2): 131-136. 

15. Maddern GJ, Jamieson GG, Chatterton BE, Collins PJ. Is there an association between failed 
antireflux procedures and delayed gastric emptying? Ann Surg. 1985; 202(2): 162-165. 

16. Hubens A, Van de Kelft E, Roland J. The influence of cholecystectomy on the duodenogastric 
reflux of bile. Hepatogastroenterology. 1989; 36(5): 384-386. 

17. Dresner SM, Griffin SM, Wayman J, Bennett MK, Hayes N, Raimes SA. Human model of 
duodenogastro-oesophageal reflux in the development of Barrett's metaplasia. Br J Surg. 2003; 
90(9): 1120-1128.  

18. Pera M, Trastek VF, Carpenter HA, Fernandez PL, Cardesa A, Mohr U, Pairolero PC. Influence 
of pancreatic and biliary reflux on the development of esophageal carcinoma. Ann Thorac Surg. 
1993; 55(6): 1386-1392. 

19. Champion G, Richter JE, Vaezi MF, Singh S, Alexander R. Duodenogastroesophageal reflux: 
relationship to pH and importance in Barrett's esophagus. Gastroenterology. 1994; 107(3): 747-
754. 

20. Miwa K, Sahara H, Segawa M, Kinami S, Sato T, Miyazaki I, Hattori T. Reflux of duodenal or 
gastroduodenal contens induces esophageal carcinoma in rats. Int J Cancer. 1996; 67: 269-274. 



Articole originale                                                    Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2008, Vol. 4, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 298

21. Yamashita Y, Homma K, Kako N, Clark GWB, Smyrk TC, Hinder RA, Adrian TE, DeMeester 
TR, Mirvish SS. Effect of duodenal components of the refluxate on development of esophageal 
neoplasia in rats. J Gastrointest Surg. 1998; 2: 350-355. 

22. Lorusso D, Misciagna G, Mangini V, Messa C, Cavallini A, Caruso ML, Giorgio P, Guerra V. 
Duodenogastric reflux of bile acids, gastrin and parietal cells and gastric acid secretion before 
and 6 months after cholecystectomy. Am J Surg. 1990; 159: 575-578. 

23. Manifold DK, Anggiansah A, Owen WJ. Effect of cholecystectomy on gastroesophageal and 
duodenogastric reflux. Am J Gastroenterol. 2000; 95(10): 2746-2750. 

24. Perdikis G, Wilson P, Hinder R, Redmond E, Wetscher G, Neary P, Adrian T, Quigley E. 
Altered antroduodenal motility after cholecystectomy. Am J Surg. 1994; 168(6): 609-614. 
 

 



Articole originale                                                    Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2008, Vol. 4, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 299

DRENAJUL BILIAR PERCUTAN ÎN ICTERUL OBSTRUCTIV 
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PERCUTAENOUS BILIARY DRAINAGE IN MALIGNANT OBSTRUCTIVE JAUNDICE 
(Abstract): In patients with malignant obstructive jaundice for whom surgery is not indicated the 
treatment of choice is palliative biliary drainage either endoscopic or percutaneous. We present our 
experience with percutaneous drainage. Although percutaneous placement of an endoprosthesis is 
preferred, the patients are seldom candidates for such a procedure because of locally advanced disease, 
and even when successful survival is not significantly affected but merely the patients’ quality of life. For 
this patients internal-external catheter drainage or external biliary drainage might still be of help provided 
that a proper care and periodical catheter change is ensured. 
 
KEY WORDS: OBSTRUCTIVE JAUNDICE, PERCUTANEOUS TRANSHEPATIC 
CHOLANGIOGRAPHY, MRCP, PERCUTANEOUS BILIARY DRAINAGE, BILIARY 
ENDOPROSTHESIS 
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1, 700111, Iaşi; e-mail: vfotea@gmail.com* 

 
 
INTRODUCERE 
Managementul modern al icterului obstructive neoplazic include tehnicile 

radiologice intervenţionale. Calea de acces în căile biliare poate fi atât percutană 
transhepatică cât şi endoscopică, transpapilară sau uneori pe ambele căi (tehnica rendez-
vous). Fiecare dintre ele permite executarea unor proceduri ghidate fluoroscopic: 
drenajul biliar extern (DBE); drenajul biliar extern-intern (DBEI); endoprotezarea 
biliară (percutană, endoscopică sau rendez-vous). 

Drenajul Biliar Percutan (DBP) reprezintă tehnica radiologică intervenţională 
care urmăreşte obţinerea decompresiei căilor biliare în scopul reducerii sindromului 
icteric, prin introducerea pe cale percutanată, transhepatică a unui cateter de drenaj în 
căile biliare dilatate. Primul drenaj extern a fost descris de Kaude et al la începutul 
anilor ’70 [1], rezultatele acestuia fiind confirmate şi de alte studii [2-5]. Hoevels et al 
[6] în Europa şi Nakayama [7] în Japonia au realizat ulterior primele drenaje interne. 
Alţi autori Ring [8] (1979), Ferrucci [9] (1980), Mueller [10] (1982) au confirmat 
ulterior utilitatea metodei pentru decompresia căilor biliare dezvoltând instrumentarul şi 
principiile tehnice ale metodei. 

În România, primele drenaje biliare percutane transhepatice s-au efectuat la 
Clinica Radiologică-Iasi, (Daniil C, Stanciu C), în anul 1982 [11,12]. 

Drenajul biliar extern-intern reprezintă plasarea unui cateter de drenaj 
transhepatic în duoden trecând prin zona de stenoză biliară, cu păstrarea accesului pe 
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cale percutană şi care, la nevoie poate fi convertit într-un drenaj extern sau într-un timp 
ulterior poate fi înlocuit cu o proteză. 

Endoprotezarea căilor biliare este procedura prin care se plasează o proteză din 
plastic sau metalică în interiorul căilor biliare. Acest lucru se poate realiza pe cale 
percutanată transhepatică, pe cale endoscopică sau prin tehnica rendez-vous (abord atât 
endoscopic cât şi percutan).  

Protezarea căilor biliare a fost realizată prima dată în 1978 de către Burchard şi 
Pereiras, care au utilizat proteze de plastic [13,14]. Protezele metalice au fost introduse 
de Carrasco şi Wallace [15] în 1985, când au efectuat primele teste pe animal utilizând 
proteze expandabile. Protezele metalice au intrat în practica clinică curentă din 1989. În 
România, primele endoprotezări percutane transhepatice a căilor biliare s-au efectuat în 
Clinica Radiologica Iaşi, în anul 1984 [11,12,16]. 

 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul este retrospectiv şi s-a efectuat asupra unui lot de 35 de pacienţi cu icter 

obstructiv neoplazic, inoperabili, la care s-a efectuat în Clinica Radiologică Iaşi drenaj 
biliar percutan în perioada martie 2004 - martie 2008. Obiectivul studiului a fost de a 
evalua valoarea drenajului biliar percutan în managementul pacienţilor cu icter 
obstructiv neoplazic 

S-au analizat caracteristicile demografice, factorii de risc, tipurile de drenaj şi 
supravieţuirea pacienţilor. 

Selecţia pacienţilor s-a efectuat pe baza diagnosticului clinico-imagistic de icter 
obstructiv neoplazic, şi criteriilor de inoperabilitate confirmate prin laparoscopie 
diagnostică. Pacienţii provin de la Clinicile Chirurgicale ale Spitalului „Sf. Spiridon”. 
Procedurile intervenţionale s-au realizat pe un echipament de uz radiologic general cu 
posibilităţi de angiografie Philips Telediagnost. Din acest motiv abordul percutan a fost 
realizat mai ales transhepatic drept, abordul stâng fiind extrem de dificil datorită poziţiei 
de lucru în fasciculul de raze. 

Pentru drenajul biliar extern şi extern-intern s-au utilizat catetere de uz general şi 
dedicat biliar de 8, 10 şi 12 F, fire ghid hidrofilice de 0,018” şi 0,035”, fire ghid 
SuperStiff Amplatz 0,035”, dilatatoare de diferite calibre până la un calibru de 12 F. 
Pentru endoprotezare percutană s-au folosit proteze Carey-Coons de 12 F, 15 cm şi 
dublu pigtail de 8 F. 

 

Fig. 1 Reprezentarea grafică a distribuţiei pacienţilor funcţie de vârstă. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În lotul de pacienţi palierul de vârstă a fost de 27-77 de ani cu o medie de 56 de 

ani (Fig. 1). S-a înregistrat o uşoară predominanţă a sexului masculin (54,3%), iar ca 
mediu de proveninţă raportul a fost aproape egal (51,4% urban vs 48,57% rural). 

În lotul nostru neoplaziile ce au determinat icterul obstructiv şi pentru care s-a 
solicitat drenaj biliar percutan au fost în majoritate, fie tumori ale căilor biliare 
extrahepatice (18 cazuri din care 13 tumoră Klatskin, 2 colangiocarcinom de coledoc şi 
3 cancer de veziculă biliară cu invazie în placa hilară) fie recidive tumorale ganglionare 
sau pe anastomoză după cancere gastrice (10 cazuri). În Tabelul I sunt prezentate tipul 
de neoplazii întâlnite şi frecvenţa lor în lotul studiat. 

 
Tabelul I 

Tipul neoplaziilor şi frecvenţa lor în lotul studiat 
 

 N % 
COLANGIOCARCINOM CBP 2 5,7 
TUMORĂ KLATSKIN 13 37,1 
MTS GANGLIONARA 2 5,7 
PANCREAS 4 11,4 
RECIDIVĂ TUMORALĂ 10 28,6 
TUMORĂ HEPATICĂ 1 2,9 
CANCER DE VEZICULĂ BILIARĂ 3 8,6 
Total 35 100,0 

 
În ceea ce priveşte tratamentul paliativ intervenţional aplicat, în majoritatea 

cazurilor s-a practicat drenaj biliar extern (25 de cazuri ca soluţie definitivă şi două 
cazuri ca soluţie temporară, preoperatorie), în două cazuri s-a efectuat drenaj biliar 
extern-intern şi în şase cazuri endoprotezare (patru cazuri pe cale percutană şi două pe 
cale endoscopică). 

 

 
Drenajele biliare temporare au fost solicitate în două cazuri cu cancer pancreatic 

cefalic, datorită valorilor mari ale bilirubinei pentru decompresie preoperatorie şi 

Fig. 2 A. CPT: cancer de pancreas (proces uncinat) cu compresiune minimă asupra coledocului 
la nivel terminal, dar cu metastaze ganglionare voluminoase cu invazie a canalului hepatic 

comun şi confluentului biliar inferior; B. proteza de plastic multiorificială la capete (dreapta). 
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reducerea colangitei. În ambele cazuri s-a practicat ulterior o anastomoză bilio-
digestivă, datorită stadiului local avansat al neoplaziei. Unul dintre pacienţi a decedat la 
o săptămână post-operator datorită unei embolii pulmonare masive. 

Endoprotezarea s-a efectuat percutan la patru pacienţi: pacient cu neoplasm de 
pancreas cu metastaze ganglionare în hilul hepatic (Fig. 2), bolnavă cu metastaze 
ganglionare hepato-mezenterice de la un cancer de sân (Fig. 3) şi două cazuri de 
recidivă tumorală una ganglionară după cancer gastric şi alta locală după ampulom. 

Fig. 3 Endoprotezare în doi timpi. A. B. Drenaj biliar extern iniţial. C. D. Control la 2 luni, 
pasaj al s.c. în duoden; se relizează dilatarea stenozei; E.F. se trece prin stenoză o proteză 

de 8 F, dublu „pigtail”. 

A B 

C D 

E F 
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În ceea ce priveşte cele două endoprotezări endoscopice ele s-au realizat într-un 
caz de colangiocarcinom de canal hepatic comun cu ascită în cantitate mică şi la care o 
tentativă de protezare percutană a eşuat (derapaj al protezei datorită prezenţei ascitei) şi 
într-un caz de tumoră de veziculă biliară cu invazie hepatică şi a căilor segmentare 
drepte la care nu s-a putut pune un drenaj pe cale percutană dreaptă. 

 

 
Drenajele biliare extern-intern (Fig. 4) au fost efectuate pentru tumoră Klatskin. 

Drenajele externe au fost au fost realizate în restul cazurilor, majoritatea pentru tumorile 
Klatskin. Pacienţii s-au prezentat fie după tentative de protezare chirurgicală (Fig. 5) sau 
la care nu se putea realiza nici un procedeu chirurgical (curativ sau paliativ).  

 
 

Fig. 4 Drenaj biliar percutan extern-intern, drept şi stâng 

Fig. 5 Drenaj biliar extern într-un caz de colangiocarcinom de convergenţă protezat 
pe cale chirugicală; se evidenţiază proteza nefuncţională şi cateterul de drenaj extern 

plasat cu bucla autoretentivă la convergenţa căilor biliare. 
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Răspunsul clinic şi metabolic după decompresie este predictibil şi destul de 
rapid. Nivelul bilirubinei scade cu 2-3 mg/dL în primele 24 de ore. Scăderea bilirubinei 
cu până la 20 mg/dL se obţine în general în decurs de 1-2 săptămâni, coborând până la 
valori normale, deşi uneori poate rămâne peste valorile normale, funcţie de volumul de 
ficat decomprimat ca şi de prezenţa unui sindrom de citoliză. 

Complicaţii acute importante apar în 5-10% din pacienţi şi este în principal 
reprezentată de hemoragie intra-abdominală, sepsis şi infecţii sau procese inflamatorii 
localizate (abcese, peritonită, colecistită, pancreatită) [17]. 

Ghidurile curente de practică ale Societăţii de Radiologie Intervenţională şi 
Cardiovasculară (SCVIR) situează totalul acestor complicaţii la 10% [18].  

Complicaţiile intra-procedurale întâlnite au fost minime; în majoritatea cazurilor 
a fost vorba de durere în timpul procedurii (de la uşoară în 10 cazuri, medie 5 cazuri, 
severă 1 caz) la sit-ul de intrare, fie în procedurile laborioase fie ca urmare a refluxului 
de bilă ajunsă în peritoneu, descrisă de pacienţi ca suportabilă; într-un singur caz, a fost 
solicitată intervenţia unui medic anestezist pentru sedare şi analgezie, durerea fiind 
extrem de importantă (un pacient la care pasajul instrumentarului s-a făcut cu dificultate 
acesta având în antecedente un traumatism hepatic operat). 

Biliragia este raportată în literatură cu o frecvenţă de 3-10% [19]; pe lotul 
studiat, am constatat o biliragie uşoară la 3 pacienţi (8,5%) şi care s-a remis imediat 
post-procedural. 

Hemoragia intraperitoenală a fost notată într-un singur caz (2,8%), ca de altfel şi 
pancreatită acută (2,8%). 

Complicaţiile tardive apar datorită disfuncţiilor cateterului (derapaj sau ocluzie) 
şi se întâlnesc la 40-50% din pacienţi; acestea scad cu calibrul crescut al cateterului 
(preferabil 12 F), materiale mai moi şi nu rigide, şi dacă au mijloace de contenţie (buclă 
autoretentivă) [17].  

Cel mai frecvent se constată derapajul cateterului sau ocluzia acestuia. 
Manifestările clinice ale blocajului cateterului sunt: scurgerea de bilă pe lângă cateter, 
creşterea bilirubinemiei şi colangita. În aceste condiţii se realizează înlocuirea 
cateterului, lucru care se poate efectua în condiţii de spitalizare de zi, cu exceţia 
cazurilor de colangită severă. 

Astfel, cateterele plasate pentru drenaj biliar extern sau extern-intern necesită 
control periodic, repoziţionări relativ frecvente ale cateterului (mai ales în situaţiile în 
care datorită carcinomatozei peritoneale apare ascita) sau înlocuirea (periodic, la 3-6 
luni). 

Mortalitatea directă imediată post-procedură a fost nulă. După SCVIR acestea 
pot exista într-un procent de 3% din pacienţi [18]. În schimb, mortalitatea la 30 de zile a 
fost de 8% (N=3), la pacienţi vârstnici, în stadii avansate şi care s-au prezentat după o 
perioadă lungă de la instalarea icterului, astfel încât în ciuda remisiunii icterului 
insuficienţa hepato-renală instalată nu a mai putut fi controlată; datele din literatură 
raportează o rată a mortalităţii la 30 zile la pacienţii taraţi, cu sindrom hepato-renal de 
până la 30%! [17]. 

În ceea ce priveşte intervalul în care cateterul sau protezele au fost permeabile 
intervalul a fost între 3 şi 6 luni pentru drenajele biliare externe şi 3-9 luni pentru 
proteze; într-un caz de protezare pacienta a decedat la 6 luni (cu leziuni secundare 
pulmonare, prin insuficienţă respiratorie acută) fără ca proteza să fie colmatată; într-un 
alt caz pacienta a decedat prin fenomene iterative de colangită cu abcese hepatice şi un 
altul la 3 luni cu carcinomatoză peritoneală şi recurenţa icterului; într-un alt caz 
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recurenţa icterului a intervenit după 3 luni şi apoi s-a instalat un drenaj extern; în alte 
două cazuri s-a constatat recurenţa icterului la 9 luni. 

Pentru drenajele biliare externe a fost necesară schimbarea cateterului la 3-6 
luni; supravieţuirea maximă a fost de 30 de luni, cu o medie de 6 luni. 

Înafara colmatării alte complicaţii constate au fost fractura cateterului (în cazul 
celor din materiale mai dure) cu înlocuirea acestuia (un caz, Fig. 6) şi derapajul 
cateterului care a necesitat repoziţionare (6 cazuri). 

 

 
Trebuie precizat că prezenţa drenajului extern a reprezentat pentru pacienţii 

purtători un disconfort major, atât pentru că era necesară o îngrijire permanentă a 
cateterului cât şi din punct de vedere al economiei organismului datorită pierderilor 
hidro-electrolitice necesar a fi compensate. Prezenţa cateterului şi a pungii colectoare 
precum şi limitările în ceea ce priveşte viaţa de zi cu zi (nu pot face baie) au un efect 
psihologic negativ, cu puţine excepţii; dacă se îngrijeşte corect cateterul – spălare 
periodică, schimbare la intervale regulate, şi se compensează pierderile hidro-
electrolitice iar pacientul reuşeşte să depăşească obstacolul psihologic al prezenţei 
permanente a cateterului, se pot obţine supravieţuiri spectaculoase (în lotul nostru am 
avut un caz cu o supravieţuire de 30 de luni, şi alte două de 12 luni). 

Fig. 6 A. Fractura cateterului. B. Extragere pe cateter-balon.  
C. înlocuirea cateterului; D. Control colangiografic. 

A B 

C D 
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Pentru evitarea dezechilibrelor hidro-electrolitice un drenaj extern-intern este de 
preferat. De asemenea, un astfel de drenaj permite şi accesul mai facil pentru 
schimbarea drenajului intern decât în cazul endoprotezelor. Deşi elimină necesitatea 
unei pungi de drenaj crescând confortul pacientului se păstrează unele limitări.  

În ceea ce priveşte drenajele interne prin endoproteze acestea sunt cele mai 
bune, atât pentru confortul pacientului cât şi pentru homeostazia organismului. În 
general se preferă calibre cât mai mari, ca şi în cazul cateterelor pentru drenaje 
percutane, deşi există studii care arată că nu se remarcă îmbunătăţiri majore în ceea ce 
priveşte durata de permeabiliate a stentului la calibre peste 10F [20]. Există un consens 
general că stent-urile de plastic trebuie să aibă orificii laterale numai la capete [20]. 

Evaluarea eficienţei stent-urilor în obstrucţiile biliare maligne este dificilă 
deoarece de multe ori pacienţii decedează datorită bolii de bază înaintea expirării 
perioadei de permeabilitate a stent-ului; după mai multe studii intervalul mediu de 
supravieţuire este de 7-10 luni indiferent de tipul de stent utilizat [21-25]. 

Nu s-au putut face corelaţii privind supravieţuirea în funcţie de tipul de drenaj 
datorită lotului mic stadiului avansat al bolii pacienţilor. Totuşi, se pare că 
supravieţuirea este mai slabă la pacienţii consumatori de alcool, probabil datorită 
afectării hepatice pre-existente (supravieţuire medie 4,5 luni la consumatori faţă de 6,5 
luni la ceilalţi). 

În rest, supravieţuirea pare să depindă de stadiul afecţiunii şi statusul de 
performanţă la momentul prezentării. Nu am sesizat din acest motiv diferenţe notabile 
funcţie de tipul de drenaj, ci doar în ceea ce priveşte calitatea vieţii. 

 
CONCLUZII 
În condiţiile în care supravieţuirea pacienţilor în aceste neoplazii depăşite 

chirurgical rămâne dezamăgitoare, scopul principal al drenajului biliar este reducerea 
simptomelor – icter şi prurit şi îmbunătăţirea performanţei hepatice prin reducerea sau 
remiterea colestazei; în acelaşi timp trebuie avută în vedere calitatea vieţii, astfel încât 
este preferabil să se folosească endoprotezarea, pe cale fie percutană, fie endoscopică, şi 
drenajul biliar extern-intern. Totuşi, dacă niciuna din aceste două metode nu este 
realizabilă se poate apela la drenajul biliar extern, ca soluţie temporară sau definitivă, 
remisiunea putându-se obţine şi prin această metodă dar cu o calitate a vieţii redusă. 
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ANTIGENUL Ki67 FACTOR DE PROGNOSTIC IN 
CARCINOAMELE GASTRICE 
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Ki67 PROGNOSTIC FACTOR IN GASTRIC CARCINOMAS (Abstract): Aims: Despite their 
importance, prognostic factors in gastric cancer are not well known. Material and methods: The study 
included surgical specimens from 40 patients with gastric carcinoma. All specimens were fixed in 10% 
buffered neutral pH formaldehyde and paraffin embedded. Histological sections were stained using 
current techniques: haematoxylin-eosin, trichromic van Gieson, and Alcian blue. Laurén histological 
classification with two main types of gastric carcinoma: intestinal and diffuse was used to classify the 
specimens. We assessed the proliferative activity by determining the percentage of immunoreactive cells 
for Ki67 antigen (AM297 antibody Biogenex) and comparing the Ki67 index with histological type. 
Results: Immunoreactivity was positive for ki-67 in all cases: 12 cases of gastric carcinoma intestinal type 
– low to moderate index, 26 cases of gastric carcinoma diffuse type – moderate to high index and 2 cases 
of mixed gastric carcinomas – low to moderate index. Conclusions: The positive rates for Ki67 along with 
histologic differentiation give us useful information regarding the evolution and the prognosis of gastric 
cancer. These observations prove that a high proliferative activity is a prognostic factor for a highly 
malignant phenotype of the tumor.  
 
KEY WORDS: GASTRIC CANCER, Ki67 
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INTRODUCERE 
Adenocarcinoamele gastrice reprezintă 90-95% din toate tumorile maligne ale 

stomacului [1]. Corelaţiile endoscopice cu aspectele histopatologice au dus la apariţia 
formelor incipiente de adenocarcinom cu prognostic favorabil, complet diferit de 
carcinomul gastric avansat. De asemenea, datele epidemiologice, imunohistochimice 
(IHC) şi evolutive confirmă cele două variante histologice frecvente, carcinomul gastric 
de tip intestinal şi tip difuz (Lauren 1965 citat de [1]). 

Numeroase studii au prezentat IHC în vederea aprecierii prognosticului corelat 
cu produsele proteice ale genelor. Antigenul Ki67 este un marker al ciclului celular şi al 
proliferării celulare utilizat pentru estimarea coeficientului de proliferare într-o 
populaţie celulară [2]. Antigenul Ki67 este un antigen nuclear exprimat în toate fazele 
ciclului celular mai puţin în faza G0. Procentajul celulelor tumorale Ki67+ poate fi 
corelat cu parametrii de agresivitate sau de progresie tumorală. 

Datele din literatură referitoare la valoarea prognostică a indicelui de proliferare 
Ki67 în carcinomul gastric sunt reduse, de aceea, acest studiu îşi propune analiza IHC a 
activităţii proliferative exprimate prin procentul de celule imunoreactive pentru 
antigenul Ki67 corelat cu tipul histologic.  

                                                 
* received date: 10.09.2008 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Materialul de studiu este reprezentat de 40 piese de rezecţie chirurgicală 

provenite de la pacienţi diagnosticaţi cu neoplasm gastric. Întregul material a fost fixat 
în formol 10% şi inclus la parafină. Investigaţiile morfologice de rutină s-au efectuat pe 
secţiuni colorate prin metode uzuale: hematoxilin-eozină, van Gieson, albastru Alcian, 
PAS care au permis încadrarea leziunilor şi stabilirea gradului de diferenţiere. Am 
folosit clasificarea Lauren şi OMS – 2000 pentru aprecierea tipurilor histologice [3]. 

Coloraţiile imunohistochimice prin metoda Avidin-Biotin Complex s-au efectuat 
cu ajutorul autostainerului Optimax produs de Biogenex. Pretratamentul s-a efectuat 
prin fierbere 12-15min. în soluţie citrat după care a urmat incubarea 20min. cu antigen 
Ki67 (AM 297 Biogenex – Ready to use). Vizualizarea cu DAB urmată de colorarea 
uşoară (1min) cu hematoxilină a permis evidenţierea Ki67sub forma unui produs de 
reacţie de culoare brună cu localizare nucleară [4-6].  

Pentru cuantificare s-au evitat focarele de necroză, hemoragie precum şi zonele 
de inflamaţie şi s-au efectuat pe 3 grupe de scor, astfel: 

- scor redus (malignitate joasă) s-au colorat între 5-20% dintre nucleii celulelor 
tumorale; 

- scor mediu (malignitate intermediară) s-au colorat între 20-70% dintre nucleii 
celulelor tumorale; 

- scor mare (malignitate înaltă) s-au colorat peste 70% dintre nucleii celulelor 
tumorale [7]. 

 

 
REZULTATE 
Marcarea cu antigenul Ki67 a evidenţiat un tablou de colorare nuclear atât 

punctiform cât şi intens şi difuz al întregului nucleu . Imunoreactivitatea Ki67 a fost 
identificată în 40 din cele 40 de carcinoame gastrice, procentul nucleilor reactivi fiind 
exprimat după cum urmează (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Repartiţia nucleilor reactivi Ki67 în lotul studiat 
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S-au identificat rari nuclei pozitivi dispersaţi în epiteliul gastric normal şi 
glandele subjacente. S-au remarcat nuclei Ki67 pozitivi între 1-5% în zonele de 
mucoasă gastrică cu metaplazie intestinală în special cu metaplazie colonică de tip 
incomplet precum şi în zone cu neoplazie intraepitelială. 

Procentajul nucleilor reactivi a variat în limite largi, fiind diferit în funcţie de 
tipul histologic. Folosind clasificarea Lauren am constatat că din cele 12 cazuri de ADK 
de tip intestinal toate 12 au fost pozitive prezentând un procent de nuclei reactivi ce a 
variat între 10 şi 25%, ceea ce ne-a permis să încadrăm această grupă în grupă cu scor 
jos de malignitate. Tipul reacţiei a fost predominant punctiform (Fig. 2).  

 

 
De asemenea, din cele 26 de cazuri de carcinoame gastrice difuze toate au fost 

pozitive prezentând un procent de nuclei reactivi ce a variat între 30% şi 60% ceea ce 
ne-a permis să încadră- această grupă într-o grupă cu scor intermediar de malignitate. 
Tipul reacţiei IHC a fost predominant intens şi difuz al întregului nucleu (Fig. 3). Cele 2 
cazuri de carcinom gastric mixt au fost pozitive pentru Ki67 cu un scor de 25% 
respectiv 30%. Astfel, un caz s-a încadrat în grupa cu scor jos de malignitate şi una cu 

Fig. 2 Imunhistochimie 
A. Colorare nucleară punctiformă pentru Ki67 (10%) într-un ADK de tip intestinal bine diferenţiat 

(IHC, ob 40x); B. Colorare nucleară punctiformă şi omogenă pentru Ki67 (30%) într-un ADK de tip 
intestinal moderat diferenţiat (IHC, ob 100x). 

 

A B 

Fig. 3 Imunhistochimie 
A. Colorare nucleară punctiformă şi omogenă pentru Ki67 (60%) într-un carcinom gastric difuz cu 
celule în inel cu pecete (IHC, ob 100x); B. Colorare nucleară punctiformă şi omogenă pentru Ki67 

(50%) într-un carcinom gastric difuz (IHC, ob 40x). 

A B 
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scor intermediar. Tipul reacţiei IHC a fost predominant intens şi difuz al întregului 
nucleu. 

 
DISCUŢII 
În numeroase tumori maligne procentajul celulelor Ki-67pozitive poate fi corelat 

cu parametrii de agresivitate sau de progresie tumorală; de aici rezultă interesul său 
practic în histopatologia tumorilor deşi natura biochimică şi funcţia sa sunt încă puţin 
cunoscute. 

Datorită faptului că în cancerul gastric datele referitoare la valoarea prognostică 
a indicelui de proliferare Ki-67 sunt reduse, iar relaţia dintre rata de pozitivare Ki-67 şi 
prognostic rămâne neclară, ne-a determinat să analizăm activitatea proliferativă pe un 
lot de 40 carcinoame gastrice. Studiind expresia antigenului Ki67 pe cele 40 de cazuri 
studiate am observat o heterogenitate a expresiei şi o imunoreacţie pozitivă în toate  cele 
40 de cazuri (100%) supuse imunocolorării cu AM.  

Detecţia IHC a expresiei antigenului Ki67 în combinaţie cu alţi parametri 
clinico-morfologici şi biologici s-a dovedit de o reală valoare în aprecierea 
prognosticului pacienţilor cu cancer gastric. În literatura de specialitate, datele 
referitoare la valoarea prognostică a indicelui de marcare Ki67 sunt reduse, iar relaţia 
dintre rata de pozitivare Ki67 şi prognostic rămâne neclară. Bouzubar et al susţin că 
tumorile cu marcare Ki67 peste 20% au un risc crescut de recădere [8], Wintzer et al  au 
raportat un prognostic mai sever la pacienţii cu tumori având valori ale Ki67 >16% [9], 
în timp ce alţi autori notează o probabilitate mai mică de supravieţuire la 5 ani a 
pacienţilor cu valori ale Ki67 > 13% [4]. 

Poate fi sesizată o relaţie semnificativă între colorarea Ki67 şi alte indicii 
prognostice, procentul de celule Ki67 pozitive (respectiv scorul Ki67) apare astfel 
diferit pe subtipuri histologice de cancer gastric, în funcţie de stadiul şi gradul de 
diferenţiere al tumorii, ceea ce confirmă validitatea sa prognostică. 

Corelând grupele de scor Ki67 cu tipurile histologice din clasificarea Lauren am 
observat că 12 cazuri de ADK de tip intestinal prezintă <25% nuclei reactivi Ki67 cu un 
scor jos de malignitate, în timp ce 26 cazuri de carcinoame gastrice difuze prezintă 
>25% nuclei reactivi KI67 cu un scor intermediar de malignitate. Cele 2 cazuri de 
carcinoame gastrice mixte s-au situat la limita dintre scor jos şi intermediar de 
malignitate. 

În studiul lui Thaler detecţia antigenului Ki67 s-a dovedit superioară metodei de 
determinare a gradului histologic de diferenţiere sau a indexului mitotic şi consideră că 
indiferent de tipul histologic, toate tumorile cu peste 5% celule Ki67 pozitive au un curs 
clinic nefavorabil (citat de [10]). Rezultatele lui Nakano şi Oka susţin că activitatea 
proliferativă înaltă se corelează cu malignitatea crescută a tumorii, cu recidivele şi rata 
crescută de metastazare (citat de [10]). Cu cât activitatea proliferativă a unei tumori este 
mai mare, cu atât este mai mare potenţialul său malign, iar supravieţuirea (din 
momentul diagnosticului) mai redusă. 

Date despre evoluţia ulterioară a pacienţilor din lotul de studiu am avut în 5 
situaţii (cazuri). Toţi au decedat sub 5 ani, procentul nucleilor reactivi Ki67 variind în 
aceste situaţii între 10-50%. 

 
CONCLUZII 
Adenocarcinoamele gastrice bine diferenţiate sau moderat diferenţiate de tip 

intestinal au prezentat valori reduse spre medii ale activităţii proliferative (Ki67 cu o 
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pondere de 25-30%), în timp ce, carcinoamele gastrice difuze au demonstrat 
imunoreactivitate medie spre mare cu un Ki67 situat între 25-75%.  

Rezultatele obţinute ne permit să afirmăm că scăderea gradului de diferenţiere 
tumorală se asociază cu un procent ridicat de pozitivitate pentru Ki67 şi deci cu un 
prognostic nefavorabil. 

Aceasta ne determină să afirmăm că detecţia antigenului Ki67 poate fi 
superioară metodei de determinare a gradului histologic de diferenţiere sau a indexului 
mitotic. 
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VOLVULUS DE SIGMOID - PREZENTARE DE CAZ 
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SIGMOID VOLVULUS – CASE PRESENTATION (Abstract): Background: Sigmoid volvulus the 
most common type of volvulus of the gastrointestinal tract is the third leading cause of large bowel 
obstruction. This condition is responsible for 5-7% of all intestinal obstructions. It is particularly common 
in elderly persons. However, some reports suggest that sigmoid volvulus occurs in younger age-groups 
more frequently than has been reported. Method: We present the case of a 72 years old patient admitted 
in our surgical unit in emergency, for an important abdominal distension and colic obstruction. The 
abdominal X-ray exam diagnosed a sigmoid volvulus. Intraoperative diagnosis was megasigmoid 
complicated with volvulus; due to the large distention of the colon, a Hartmann procedure has been 
performed. Postoperative course was uneventful. Conclusions: Although a sigmoid volvulus may present 
insidiously with chronic abdominal distention, constipation, vague lower abdominal discomfort, and 
vomiting, this condition is seen more often as an abdominal emergency with acute distention, colic and a 
failure to pass either flatus or stool. Predisposing factors to sigmoid volvulus include chronic 
constipation, megacolon, and an excessively mobile colon. Plain abdominal radiograph findings are 
usually diagnostic. Decompression may be achieved with the introduction of a stiff tube per the rectum, 
aided by endoscopy or fluoroscopy. Surgical treatment is also indicated (sigmoid resection with colo-
rectal anastomosis or Hartamann procedure). Precocious diagnosis and treatment (conservative or 
surgical) is essential for an uneventful outcome. 
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INTRODUCERE 
Volvulusul de sigmoid este cea mai comună formă de volvulus al tractului 

gastro-intestinal, responsabil de 5-7% din toate obstrucţiile intestinale [1,2]. Există mai 
multe tipuri de volvulare a colonului sigmoid [3]: 

- volvulusul unui megadolicocolon pe un colon cu perete gros la o persoană care 
are o dietă bogată în fibre şi care obişnuit se prezintă clinic cu fenomene 
subacute, fiind situaţia cea mai frecvent întâlnită în practică; 

- volvulusul unui megadolicosigmoid cu perete subţire şi care, în mod obişnuit, se 
prezintă ca un accident acut, dar ca frecvenţă mai redusă decât prima situaţie; 

- un volvulus complex în care intestinul subţire este volvulat în jurul unui 
volvulus de colon sigmoid, acesta având o lungime normală. 
Simptomatologia volvulusului de colon sigmoid este dominată la început de 

absenţa tranzitului intestinal pentru gaze, urmată de distensia abdominală, care treptat 
poate deveni impresionantă şi de asemeni asimetrică, având o formă ovoidală cu axul 
mare orientat din fosa iliacă stângă spre hipocondrul drept. În acest moment abdomenul 
nu este dureros, dar este în tensiune prezentând o jenă dureroasă. Pot exista  
tulburări de respiraţie determinate de distensia abdominală impresionantă care jenează 
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respiraţia [4-6]. La început există o discrepanţă majoră între starea generală bună şi 
distensia abdominală impresionantă. Obişnuit este întâlnită la persoane vârstnice care 
prezintă constipaţie habituală, tulburări psihiatrice [6]. În ultima perioadă de timp sunt 
raportate cazuri de volvulus la persoane chiar mai tinere. 

Deşi etiologia volvulusului de sigmoid nu este bine cunoscută, pot fi incriminaţi 
următorii factori favorizanţi: dieta bogată în reziduuri, inserţia îngustă a colonului 
pelvin, mezocolon pelvin lung, constipaţia cronică [7]. 

 
PREZENTARE DE CAZ 
Pacientul C.I., în vârstă de 72 ani, se prezintă la o clinică medicală pentru 

evaluarea unui sindrom dureros abdominal asociat cu meteorism important. Distensia 
abdominală a fost progresivă, cu tulburări de tranzit intestinal (alternanţă constipaţie-
diaree, predominant diaree) apărute în urmă cu 6-7 zile. Pacientul a fost investigat în 
urmă cu 3 ani pentru un episod subocluziv (distensie aerică colonică, nivele hidro-aerice 
flanc drept) când colonoscopia a evidenţiat câţiva polipi infra-centimetrici cu aspect 
benign, fără leziuni stenotice până la nivelul valvei ileo-cecale (se ajunge cu 
colonoscopul de 160 cm). Dintre antecedentele personale patologice amintim: hepatită 
cronică toxică, HTA, angină pectorală de efort şi două episoade subocluzive, de cauză 
neprecizată, tratate simptomatic. 

Examenul clinic şi radiografia abdominală pe gol (distensie importantă aerică 
colon, nivele hidro-aerice pe colon) impun solicitarea unui consult chirurgical. Se 
decide direcţionarea pacientului către clinica chirurgicală în vederea evaluării şi 
stabilirii conduitei terapeutice. 

Examenul clinic la internarea în clinica chirurgicală evidenţiază un bolnav de 
sex masculin, eutrofic, cu o stare generală relativ bună, tahicardic (FC=90/min), 
hipertensiv (TA sistolică=150 mmHg), cu abdomen mult destins de volum, meteorizat, 
mobil cu mişcările respiratorii, peristaltică diminuată (zgomote peristaltice metalice), 
dureros difuz la palpare, timpanism la percuţie, tuşeul rectal evidenţiază ampula rectală 
goală, suplă, fără formaţiuni expansive până la 6-8 cm de marginea anală. Bio-umoral, 
pacientul prezintă o alcaloză moderată (RA=30,2) fără alte modificări. 

Aspectul radiologic fiind sugestiv pentru volvulus sigmoidian, se recomandă 
colonoscopie pentru precizare de diagnostic şi eventual decompresiune, care nu se 
efectuează din motive tehnice. 

După o scurtă perioadă de reechilibrare se intervine chirurgical; antibioprofilaxia 
s-a realizat conform protocolului, cu cefalexin (2g) şi metronidazol (2g), în doză unică. 
Intraoperator se evidenţiază un mega-dolicosigmoid volvulat pe 360º cu vascularizaţie 
viabilă (Fig. 1). 

Se practică operaţia Hartmann. Postoperator, pacientul are evoluţie simplă, 
lipsită de complicaţii, colostomia fiind funcţională pentru gaze din ziua a doua 
postoperator, iar pentru materii fecale, din ziua a patra postoperator. Pacientul fiind 
stabil hemodinamic (sub tratament antihipertensiv), nu a necesitat supraveghere în 
secţia de terapie intensivă. 

Rezultatul examenului anatomo-patologic al piesei de exereză chirurgicală 
evidenţiază microscopic, fragment de colon cu două ulceraţii acoperite de ţesut de 
granulaţie şi infiltrat limfoid bogat, separate între ele prin mucoasa integră, inflamaţie 
transmurală cu afectarea stratului muscular şi a seroasei, edemaţierea plexurilor 
nervoase şi a ganglionilor vegetativi şi fibroză în submucoasă; vase cu endarterită 
fibroasă.  
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Se externează în ziua a 8-a postoperator cu indicaţia de a reveni peste 5 
săptămâni, când se restabileşte continuitatea digestivă, prin anastomoză manuală colo-
rectală termino-terminală.  

 

 
DISCUŢII 
Una dintre cauzele abdomenului acut chirurgical este reprezentată de volvulusul 

de sigmoid – ocluzie mecanică realizată prin strangulare care se produce atunci când 
sigmoidul se răsuceşte în jurul axului său mezenteric şi formează o „ansă închisă”. 
Gradul torsiunii poate fi diferit, variind între 180º (cca 35% din cazuri) şi 540º (cca 10% 
din cazuri) [7-10]. O torsiune de 360º se regăseşte la 50% dintre pacienţi, iar volvularea 
este de obicei inversă acelor de ceasornic [3]. Segmentul colic volvulat poate fi 
necrozat, sau nu. Dacă vascularizaţia sigmoidului nu este sever compromisă, 
sigmoidoscopia poate să devolvuleze colonul, intervenţia chirurgicală fiind ulterior 
necesară pentru eliminarea cauzei şi pentru a preveni recidiva ulterioară, destul 
frecventă [7-10]. Atunci când există o volvulare strânsă a colonului cu compromitere 
vasculară, este necesară intervenţia chirurgicală în urgenţă cu rezecţie urmată sau nu de 
anastomoză în acelaşi timp operator sau în 2 timpi (operaţia Hartmann) la un interval de 
3-6 săptămâni [11]. 

Incidenţa reală a volvulusului de sigmoid nu este cunoscută. De obicei, apare la 
persoane în vârstă de peste 50 ani, cu probleme neurologice sau psihiatrice. Constipaţia 
cronică este cel mai frecvent simptom prezent la aceşti pacienţi. Au fost raportate cazuri 
de volvulus de sigmoid şi la tineri, la care simptomatologia este dominată de dureri 
abdominale intermitente. Volvulusul de sigmoid poate apare şi la copii [10], fiind 
favorizat de parazitoza intestinală (ascarizi). Volvulusul de sigmoid este mai frecvent la 
bărbaţi (64%) şi la afro-americani (67%) [11]. Incidenţa mai scăzută la femei pare să fie 
datorată pelvisului larg [11]. Volvulusul de sigmoid este responsabil de 5-7% dintre 
obstrucţiile tractului intestinal, cu o rată a mortalităţii crescută (20-25%), care depinde 
de intervalul dintre debutul simptomatologiei şi instituirea tratamentului [5]. 

Cauza cea mai frecventă de volvulus de sigmoid este reprezentată de prezenţa 
unui colon sigmoid lung (dolicosigmoid), întâlnit la pacienţii cu boala Parkinson, 
scleroza multiplă, afecţiuni neurologice şi/sau psihiatrice. Inhibarea motilităţii colonului 
prin folosirea medicaţiei psihotrope precum şi tulburările primare de motilitate, 
favorizează alungirea sigmoidului şi predispune la răsucirea lui în jurul axului 
mezenteric. În mod similar, pacienţii cu mezosigmoid îngust, sunt predispuşi la 

Fig. 1 Aspect intraoperator 
Megadolicosigmoidul volvulat 
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volvulus de sigmoid, prin afectarea mobilităţii colonului. Boala Hirschsprung 
interesează plexul mienteric al colonulu, favorizează creşterea în dimensiune a 
lumenului şi predispune la volvulare. Constipaţia cronică, cel mai frecvent prezentă la 
persoane sedentare, este o altă cauză a volvulusului sigmoidian. Un alt factor etiologic 
important este folosirea în mod repetat a laxativelor şi a clismelor evacuatorii. La 
pacienţii tineri, etiologia volvulusui de sigmoid este reprezentată de megasigmoidul 
congenital, asociat cu: folosirea de laxative, dieta, peristaltica activă sau sarcina [7]. În 
ţările neindustrializate, pacienţii prezintă dietă bogată în reziduuri care favorizează 
mărirea colonului sigmoid, rotaţie în jurul rădăcinii mezenterului. În boala Chagas este 
afectat plexul mienteric al intestinului, rezultând un megacolon şi predispunând 
pacientul la volvulus de sigmoid [11-13]. 

Clinic, pacienţii cu volvulus de sigmoid prezintă frecvent asociat afecţiuni 
neurologice sau psihiatrice, o anamneză poate fi dificil de obţinut. Pacienţii se prezintă 
cu deshidratare prin vărsătură şi/sau creşterea celui de-al treilea sector (secundare 
obstrucţiei intestinale) până la şoc hipovolemic, necesitând o resuscitare promptă cu 
soluţii cristaloide. Abdomenul este destins impresionant şi asimetric, tranzitul intestinal 
este absent, iar durerile abdominale când apar la o peiroadă după debut sunt datorate în 
primul rând distensiei. Sonda de aspiraţie nazo-gastrică care nu ameliorează distensia 
abdominală poate sugera o obstrucţie distală sau completă. Leucocitoza poate fi un 
indicator pentru ischemia intestinală. După echilibrare volemică, un abdomen destins şi 
dureros poate impune laparotomia. 

Diagnosticul volvulusului de sigmoid este pus pe seama examenului clinic şi 
radiologic. Radiografia abdominală pe gol evidenţiază o distensie importantă a 
colonului sigmoid cu marginea superioară convexă, cu pierderea haustrelor, situată în 
cadranul superior stâng al abdomenului. Se descrie semnul „boabei de cafea” sau „ansei 
în omega” pe radiografia abdominală. Aceşti termeni se referă la cele 2 compartimente 
ale distensiei colonului sigmoid, cu un perete dublu central al colonului şi un perete 
simplu, exterior, care se aseamănă cu forma unei boabe de cafea sau o buclă / nod în 
omega. Examenul computer tomografic abdominal este folosit pentru a exclude alte 
cauze de obstrucţie sau ischemie la pacienţii cu volvulus de sigmoid. Clisma baritată 
poate fi folosită pentru diagnostic dar şi în scop terapeutic uneori permiţând 
devolvularea [12]. Clisma baritată determină reducerea volvusului în 5% dintre cazuri, 
dar recurenţa apare în 80-90% din cazuri [12]. Pe radiografie, semnul „ciocului de 
pasăre” poate fi evidenţiat la locul de torsiune al sigmoidului. O clismă limitată, 
folosind substanţă de contrast hidrosolubilă poate fi folosită la pacienţii la care se 
suspicionează perforaţie. Sigmoidoscopia cu inserţia unui tub rectal care să depăşească 
obstrucţia este o metodă sigură şi rapidă de diagnostic permiţând după devolvulare şi 
evacuare evaluarea aspectului macroscopic şi al viabilităţii mucoasei. Sigmoidoscopia 
pentru reducerea volvulusului de sigmoid a fost descrisă pentru prima data de 
Bruusgaard [13]. Poate fi efectuată şi de către chirurg, în sala de operaţie. 

Cele 3 etape ale tratamentului pacientului cu volvulus de sigmoid sunt: 
reechilibrarea pacientului; reducerea volvulusului şi prevenirea recurenţei volvulării 
sigmoidului. Echilibrarea pacientului este importantă, deoarece sunt prezente modificări 
electrolitice şi deficit hidric, corectate cu soluţii Ringer lactat sau soluţii normal  
saline [11]. Este necesară monitorizarea funcţiei cardiace precum şi a funcţiei renale 
prin urmărirea diurezei. Dacă tentativa de devolvulare prin sigmoidscopie efectuată cu 
mare atenţie pentru a nu produce perforaţie, este urmată de succes, atunci pacientul va fi 
urmărit şi în zilele următoare se poate interveni electiv pentru rezecţia ansei urmată de 
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anastomoză pentru prevenirea recidivei. Dacă tentativa de devolvulare endoscopică 
eşuează atunci se va interveni în urgenţă când, în mod obişnuit, se va practica şi rezecţia 
ansei de sigmoid volvulate. Există două tendinţe referitor la tipul intervenţiei după 
rezecţie. Anastomoza per primam cu unele riscuri de apariţie a fistulei dat fiind faptul că 
obişnuit există o distensie şi a colonului deasupra volvulării cu un grad de suferinţă 
vasculară care poate influenţa viabilitatea anstomozei şi riscul fistulei. O altă 
posibilitate, utilizată şi în cazul prezentat, este rezecţia urmată de colostomie terminală 
(operaţia Hartmann) urmată la un interval de 3-6 săptămâni de reintervenţie cu 
efectuarea anastomozei colo-colice sau colo-rectale. Pacienţii stabili hemodinamic, cu 
sigmoid viabil, pot fi candidaţi pentru rezecţie laparoscopică. Arnold şi Nance [14] au 
raportat o rată a mortalităţii de 15% pentru pacienţii supuşi rezecţiei după primul episod 
de volvulus de sigmoid şi o rată a mortalităţii de 9% la acei pacienţi supuşi rezecţiei 
după recurenţa volvulusului de sigmoid; aceste procente sunt mai mari pentru pacienţii 
cu vârsta peste 70 ani. Dacă aceşti pacienţi în vârstă sunt stabili hemodinamic, cu 
intestinul viabil, se recomandă detorsiunea şi rezecţia, cu o evaluare preoperatorie 
complexă. Bhatnager arată că, atunci când există necroză intestinală, aceasta se extinde 
în afara zonei stenozante, spre rect şi spre colonul descendent, cu risc de fistulă 
anastomotică [16]. Alte modalităţi de tratament pentru volvulus de sigmoid sunt: 
mezosigmoidoplastia şi sigmoidopexia endoscopică percutană [18]. Martinez arată că 
reducerea endoscopică a volvulusului de sigmoid este eficientă, dar rata recidivei este 
mare [19]. Deşi toţi aceşti autori au raportat serii mici de tratament alternativ, rezecţia 
de sigmoid rămâne tratamentul recomandat [4,18,19]. 

 
CONCLUZII 
Examenul clinic al pacientului şi radiografia abdominală simplă permit 

precizarea diagnosticului de volvulus de sigmoid. Diagnosticul precoce este deosebit de 
important pentru prognosticul şi evoluţia ulterioară a cazului. În absenţa posibilităţilor 
de devolvulare endoscopică, intervenţia chirurgicală precoce este absolut necesară. 
Având în vedere posibilele modificări ale vascularizaţiei colonului volvulat, preferăm 
operaţia Hartmann, urmată de restabilirea continuităţii tractului digestiv după 5 
săptămâni.  
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LAPAROSCOPIC HELLER MIOTOMY USING ENDOSCOPIC GUIDANCE (Abstract): Heller 
miotomy is the procedure of choice for the treatment of esophageal achalasia. The paper present our 
laparoscopic technique using endoscopic guidance for a better visualization of the eso-gastric region and 
for minimal eso-gastric dissection. We also discussed the advantages of laparoscopic miotomy versus 
endoscopic dilatation and botulinum toxine injection. The use of associated Dor procedure is also 
discussed. Conclusions: Laparoscopic esocardiomiotomy is the gold standard treatment for esophageal 
achalasia with good short and long-term results. The associated Dor operation is useful to avoid the 
gastroesophageal reflux and esophagitis and to protect the miotomy. Endoscopic guidance is useful for 
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INTRODUCERE 
Achalazia cardiei este o tulburare motorie caracterizată prin: presiune crescută a 

sfincterului esofagian inferior (S.E.I.), absenţa sau diminuarea contracţiilor peristaltice 
ale esofagului distal şi absenţa relaxării S.E.I. în momentul deglutiţiei [1,2]. 
Tratamentul achalaziei este unul patogenic, adresându-se fibrelor musculare ale S.E.I. 
Mijloacele terapeutice includ: tratamentul medicamentos (blocante ale canalelor de 
calciu (nifedipin, verapamil), opioizi (loperamid), nitraţi (isosorbiddinitrat), 
anticolinergice) [1], dilataţia endoscopică pneumatică, injectarea de toxină botulinică şi 
operaţia Heller – miotomia extramucoasă [1,3,4]. Miotomia extramucoasă poate fi 
efectuată pe cale clasică sau laparoscopică, ultima fiind considerată intervenţia gold 
standard în tratamentul achalaziei [3]. 

 
ISTORIC 
Sir Thomas Willis, descrie cardiospasmul şi tratează pacientul prin dilataţii 

efectuate cu un os de balenă în 1672 [5]. Cu toate acestea, prima intervenţie chirurgicală 
pentru achalazia cardiei a fost propusă de Mikulicz în 1882 – dilataţia retrogradă a 
cardiei prin gastrotomie [6]. Ulterior, Jaffe propune în 1897 rezecţia parcelară a 
peretelui esofagian anterior [6]. În primul deceniu al secolului al XX-lea au fost 
încercate şi alte tehnici, vagotomie, rezecţie esofagiană, plastii esofagiene (Wendel, 
Heyrovsky, Gröndahl) dar fără rezultate notabile [6]. 

În 1913, Hurst defineşte tabloul clinic şi denumirea de achalazia cardiei, iar 
Ernst Heller realizează esofagocardiomiotomia, practicând două incizii longitudinale, pe 
faţa anterioară şi posterioară [6]. În perioada interbelică a fost însă preferată rezecţia 
eso-gastrică sau cardioplastia Heyrovsky-Gröndahl, deşi ambele intervenţii au fost  
asociate cu un grad important de esofagită peptică de reflux [6]. R. Maingot modifică 
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tehnica lui Heller realizând esocardiomiotomia extramucoasă doar pe faţa anterioară şi 
raportează în 1949 primele rezultate favorabile [7]. Operaţia este practicată atât pe cale 
abdominală cât şi toracică; astfel, zece ani mai târziu, Ferguson raportează 44 cazuri de 
achalazie operate prin abord toracic cu rezultate mulţumitoare [6]. Primele lucrări 
despre operaţia Heller a chirurgilor români au fost publicate de Prof. Mandache în 1957 
[8]. Pentru prevenirea refluxului gastro-esofagian, în anii ’60, intervenţiei i se asociază 
un procedeu antireflux (fundoplicatura anterioară Dor sau posterioară Toupet) [9,10]. D. 
Gavriliu asociază la intervenţia antireflux şi piloroplastia, care nu şi-a dovedit 
eficacitatea. 

În anii ’70, esocardiomiotomia tinde să fie înlocuită cu dilatarea pneumatică 
endoscopică şi injectarea cu toxină botulinică [3].  

Operaţia Heller (modificată – numai esocardiomiotomie longitudinală 
anterioară) a fost efectuată prin abord laparoscopic pentru prima dată de Shimi, 
devenind ulterior intervenţia preferată pentru achalazie [11]. Au mai fost descrise şi alte 
tehnici de miotomie (miotomia esofagiană Bailey), efectuate tot pe cale laparoscopică, 
dar care nu au reuşit să se impună [12,13]. 

 
OBIECTIVE ŞI PRINCIPII 
Esocardiomiotomia este o intervenţie patogenică care are drept obiectiv 

secţionarea fibrelor musculare ale S.E.I. pentru a asigura golirea adecvată a esofagului. 
Principiile intervenţiei sunt: recunoaşterea anatomiei regiunii eso-gastrice şi a 

hiatusului esofagian, expunerea adecvată a esofagului abdominal şi joncţiunii eso-
gastrice, manipularea cu blândeţe a esofagului şi stomacului, prezervarea 
mezoesofagului dorsal pentru a evita refluxul gastro-esofagian postoperator şi 
hemostază minuţioasă [3,14-16]. 

 
DISPOZITIV OPERATOR 
Pacientul este aşezat în decubit dorsal şi în poziţie Fowler (anti-Trendelenburg 

de 20-30º). Operatorul şi cameramanul sunt situaţi la stânga pacientului, iar al doilea 
ajutor la dreapta bolnavului. Majoritatea autorilor preferă însă poziţia „franceză”, 
operatorul fiind poziţionat între gambele pacientului, cameramanul la dreapta, iar al 
doilea ajutor la stânga [3].  

 
PUNCTELE DE ABORD 
Uzual se folosesc patru trocare, poziţionate astfel: supraombilical – trocarul 

optic, pentru laparoscop; două trocare de 5 mm paramedian stâng şi drept, pe linia 
mamelonară, la 5-6 cm de trocarul optic; un trocar suplimentar plasat  sub rebordul 
costal drept sau stâng pentru depărtătorul folosit la reclinarea lobului stâng hepatic. 

 
TIMPII OPERATORI 
După instalarea pneumoperitoneului (cu acul Veress sau prin tehnica „open”) şi 

plasarea trocarului optic se efectuează explorarea completă a cavităţii peritoneale. Se 
introduc trocarele de paramediane, completându-se explorarea cu expunerea regiunii 
eso-gastrice prin ridicarea lobului stâng hepatic cu ajutorul unui depărtător [14-16]. 
Esofagul abdominal este vizualizat prin transparenţa membranei freno-esofagiene, iar 
joncţiunea eso-gastrică este marcată de grăsimea lui Belsey sau cu ajutorul unui 
endoscop, prin lumina care transpare prin peretele esofagian [15,16]. 
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Disecţia hiatusului esofagian începe printr-o incizie a ligamentului gastro-
hepatic care este continuată până la nivelul hiatusului esofagian. Hiatusul esofagian 
poate fi abordat şi direct printr-o incizie transversală a peritoneului parietal posterior 
[3]. În cursul disecţiei trebuie protejate artera gastrică stângă, membrana freno-
esofagiană şi nervul vag anterior [3,14-16]. Disecţia joncţiunii eso-gastrice va fi limitată 
şi va expune doar faţa anterioară a esofagului abdominal şi cardiei, în acest fel 
prezervându-se mecanismele antireflux [17]. 

Miotomia se practică la stânga vagului anterior, cu ajutorul hook-ului, sub 
control endoscopic, prin transiluminare. Fibrele musculare circulare sunt încărcate pe 
hook şi secţionate la distanţă de mucoasă. Miotomia trebuie să se întindă 5-6 cm pe 
esofagul abdominal şi cel puţin 2 cm sub cardia, pe stomac – o lungime totală de cca 8 
cm. Miotomia gastrică este deosebit de importantă fiind considerată de S. Duca [3] 
„momentul cheie” al intervenţiei, deoarece la acest nivel tunica musculară este aderentă 
la mucoasă, iar dacă nu este completă achalazia persistă sau recidivează.  
De aceea preferăm efectuarea miotomiei sub ghidaj endoscopic; se poate astfel 
evidenţia atât secţionarea completă a fibrelor musculare cât şi integritatea mucoasei 
după procedură [3]. 

 
INCIDENTE ŞI ACCIDENTE INTRAOPERATORII 
Hemoragia este cel mai frecvent incident intraoperator; în majoritatea cazurilor 

are drept sursă ţesutul periesofagian sau vasele din submucoasă. Coagularea, 
tamponamentul, hemostaza folosind LigaSure sau pensa bipolară permit controlul 
hemoragiei. 

Perforarea mucoasei apare în 5-20% dintre cazuri [3] şi depinde de experienţa 
chirurgului [18]. Dacă leziunea este recunoscută intraoperator este recomandată sutura 
cu fire separate, morbiditatea fiind nulă [18]. Unii autori recomandă în aceste  
cazuri realizarea unei hemivalve anterioare Dor, care va proteja sutura  
mucoasei [3]. Endoscopia permite recunoaşterea precoce a leziunii şi repararea în 
condiţii de siguranţă [19]. 

 
COMPLICAŢIILE POSTOPERATORII 
Cele mai frecvente complicaţii postoperatorii sunt perforaţia tardivă, cu 

instalarea peritonitei, care impune intervenţia chirurgicală de urgenţă şi disfagia 
reziduală [3,15]. Refluxul gastro-esofagian cu esofagită peptică importantă şi apariţia 
esofagului Barrett sunt complicaţii tardive care apar cu o frecvenţă variabilă. Astfel, 
Csendes A et al [20] pe 67 pacienţi la care s-a practicat operaţia Heller asociată cu 
hemivalvă anterioară Dor, raportează o rată a complicaţiilor legate de refluxul gastro-
esofagian de peste 20%. 

 
DISCUŢII 
 

Esocardiomiotomia laparoscopică versus dilatarea pneumatică 
Dilatarea pneumatică endoscopică este preferată de gastroenterologi deoarece 

este mai ieftină şi mai puţin invazivă. Dezavantajele metodei sunt [3]: 1) necesită 
manevere iterative de dilatare; 2) dilatarea produce ruptura fibrelor S.E.I. ceea ce va 
determina fibroza regiunii eso-gastrice şi periesofagiene şi, ca urmare, intervenţia 
chirurgicală ulterioară va fi mai dificilă, cu risc mai mare de perforaţie a mucoasei; 3) 
rata de reuşită este variabilă, în general sub 60% [20]. Astfel, West RL et al [21] pe un 
studiu pe 125 pacienţi notează o rată de succes a dilataţiei pneumatice endoscopice după 
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5 ani de doar 40%. În alte studii, rata de succes a dilataţiei este la 5 ani de peste 70%, iar 
după 15 ani de cca 60% [22,23]. În plus, Smith CD et al [24], pe un lot de 209 pacienţi 
la care s-a practicat operaţia Heller (154 au avut dilataţii endoscopice sau injectare de 
toxină botulinică preoperator) constată o creştere a ratei accidentelor intraoperatorii 
(perforaţia mucoasei), a complicaţiilor postoperatorii şi o rată de succes mai redusă la 
pacienţii la care s-au efectuat preoperator dilataţii endoscopice. Operaţia Heller are 
următoarele avantaje: 1) secţionarea fibrelor S.E.I. se face la vedere, în condiţii 
controlate şi reproductibile [3,14-16]; 2) preţul de cost a scăzut considerabil ca urmare a 
folosirii tehnicii laparoscopice, iar intervenţia nu trebuie repetată [3]; 3) rata de succes 
imediată şi la distanţă este de peste 90% [3,14-16,25]. 

 
Injectarea de toxină bozulinică 
Deşi iniţial rezultatele tehnicii păreau promiţătoare, s-a demonstrat că rata de 

succes la 2 ani a tehnicii este de 34%, iar pacienţii necesită o nouă intervenţie [26]. Ca 
urmare, se consideră că tehnica trebuie rezervată numai pacienţilor la care se 
contraindică o intervenţie chirurgicală sau ca o primă etapă de tratament până la 
intervenţia chirurgicală, definitivă. Spre deosebire de dilataţiile endoscopice, injectarea 
toxinei botulinice nu se asociază cu creşterea ratei complicaţiilor perioperatorii [24]. 

 
Asocierea unui procedeu antireflux 
Operaţia Heller se poate asocia tardiv cu reflux gastro-esofagian şi esofagită 

peptică. Unii autori consideră că intervenţia efectuată fără o disecţie majoră a hiatusului 
esofagian prezervă mezoesofagul dorsal şi o parte din mecanismele antireflux [3,13-16]. 
Cu toate acestea s-a constat prezenţa refluxului gastro-esofagian la cca 20% dintre 
pacienţi [18]. Dacă asocierea unei valve circumferenţiale tip Nissen a fost abandonată 
deoarece determina disfagie progresivă postoperatorie [27], folosirea unei hemivalve 
este în continuare disputată; atât esocardiomiotomia asociată cu hemivalvă posterioară 
Tpoupet [28], cât şi cea cu hemivalvă anterioară Dor [29] asigură rezultate stabile în 
timp, fără recurenţa disfagiei şi cu o rată scăzută a refluxului gastro-esofagian, de până 
la 9 ori [29]. Hemivalva anterioară Dor mai are câteva avantaje: menţine îndepărtate 
marginile miotomiei şi  protejează mucoasa esofagiană [3]. 

 
CONCLUZII 
Operaţia Heller laparoscopică (esocardiomiotomia anterioară) este intervenţia 

standard pentru tratamentul achalaziei cardiei având rezultate imediate şi la distanţă 
favorabile în peste 90% dintre cazuri. Asocierea unei hemivalve anterioare Dor este 
utilă pentru atât pentru evitarea refluxului gastro-esofagian cât şi pentru protejarea 
miotomiei. Ghidajul endoscopic facilitează disecţia hiatusului esofagian şi expunerea 
regiunii eso-gastrice şi permite controlul miotomiei şi al etanşeităţii mucoasei. 
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4. CITOPLASMATIC EOSINAFILY (>75% cellule tumorali)

5. FIBROSIS AND TRABECOLARY STRIPS
6. NECROSIS
7. VENOUS INVASION
8. SINUSOIDAL INVASION
9. CAPSULAR INFILTRATION

WEISS > 4

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

HISTOLOGICAL DIAGNOSISHISTOLOGICAL DIAGNOSIS

Adenoma Carcinoma

0 21 3 4 5 6 7

WEISS < 3

Weiss, 95

HIGH DEGREE OF NUCLEATION
>5 MITOSIS PER 50 HPF

ATYPICAL MITOSIS
CYTOPLASMATIC EOSINOFILIA 
FIBROSIS
NECROSIS

VENOUS INVASION
CAPSULAR INFILTRATION

WEISS CRITERWEISS CRITERIIAA

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

HISTOLOGICAL DIAGNOSISHISTOLOGICAL DIAGNOSIS

???
PROBLEMATIC CASES:

Just the present or the appearance of recurrence or the systemic 
metastasis could confirm the diagnosis of MALIGNITY

We need other MARKERS !!!

WEISS > 4

Adenoma Carcinoma

0 21 3 4 5 6 7

WEISS < 3

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

HISTOLOGICAL DIAGNOSISHISTOLOGICAL DIAGNOSIS

KiKi--67                         67                         ■■p53p53

Martins 2005
Stojadinovic 2003

Higher in Carcinoma (36%) lower in Adenoma (0%)
Correlation with Survival

Diagnosis criteria Prognosis factor

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

HISTOLOGICAL DIAGNOSISHISTOLOGICAL DIAGNOSIS

InsulinInsulin likelike GrowthGrowth FactorFactor II II 
(IGF 2)(IGF 2)

Sidhu 2003

Growth factor
(cromosome 11 p15)

Diagnosis criteria Prognosis factor

Higher in Carcinoma (90%) lower in Adenoma (0%)
Correlation with survival

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

HISTOLOGICAL DIAGNOSISHISTOLOGICAL DIAGNOSIS ADRENOCORTICAL CARCINOMA

IMAGERYIMAGERY DIAGNOSISDIAGNOSIS

General speaking, it is easy to establish the diagnosis
of “adrenal tumor”and in some cases to establish the

diagnosis of adrenal carcinoma (e.g. invasion, 
metastasis).
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It is difficult to differentiate a carcinoma from a benign tumor (incidentaloma).

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

IMAGERYIMAGERY DIAGNOSISDIAGNOSIS

Malignant Tumor
98% > 6 cm

2% < 6 cm Diameter > 6 cm

85% 
BENIGNANT

15%
MALIGNANT

Mantero, 2000

VOLUMETRIC Criteria

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

IMAGERYIMAGERY DIAGNOSISDIAGNOSIS

LIMITS of the CUT-OFF POINT

Mantero, 2000

SURGERY

85%: Benignant tumor

FOLLOW UP

2-4%: Carcinoma

< 6cm > 6cm

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

IMAGERYIMAGERY DIAGNOSISDIAGNOSIS
• Size

• Regular form
• Clear-cut

• Homogeneous lession

ADENOMA:
High lipidic content

without contrast
correlation with lipidic content

CARCINOMA:
Low lipidic content

DENSITY - HU*

* Hounsfield units

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

IMAGERYIMAGERY DIAGNOSISDIAGNOSIS
ROLE of the CT-SCAN

25 HU: 
SMALL MALIGN TUMOR

2 HU: 
LARGE BENIGN MASS

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

IMAGERYIMAGERY DIAGNOSISDIAGNOSIS
ROLE of the CT-SCAN

• DENSITY without contrast < 10 HU

Benign vs Malign

SENSIBILITY - 71%
SPECIFICITY - 98%

Boland 1998

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

IMAGERYIMAGERY DIAGNOSISDIAGNOSIS
ROLE of the CT-SCAN
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DENSITY (HU) with contrast < 30 HU

75 HU: 
MALIGN TUMOR

21 HU: 
BENIGN MASS

Al-Hawary 1998

Benign vs Malign

SENSIBILITY – 69%
SPECIFICITY - 97%

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

IMAGERYIMAGERY DIAGNOSISDIAGNOSIS
ROLE of the CT-SCAN

Al-Hawary 2005

• Size
• Vascular Invasion

•Hyperintensity in T2

The intensity in T2 is correlated
with fluid content

ADENOMA
Low Fluid Content

CARCINOMA
High Fluid Content

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

IMAGERYIMAGERY DIAGNOSISDIAGNOSIS
ROLE of the IRM

Elsayes 2004

Hyperintensity in T2
+

Chemical Shift

Diagnosis accuracy
of

98%ADRENOCORTICAL
CARCINOMA

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

IMAGERYIMAGERY DIAGNOSISDIAGNOSIS
ROLE of the IRM

Surgery, 2000

Low level of radionuclid
into the tumor.

Limits:
High
Price

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

IMAGERYIMAGERY DIAGNOSISDIAGNOSIS
ROLE of the SCINTIGRAPHY

PET (18FDG) marker of cell metabolism

TC morphological correlation

Advantage:
Accuracy in diagnosis

(86-96%)

Limits:
High price
Low disponibility

Bergstrom 2000
Jana 2005

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

IMAGERYIMAGERY DIAGNOSISDIAGNOSIS
ROLE of the PET-CT

Endocrinosurgery PD (2003-2007)

n=20 cases
Sensibility : 75%; Specificity: 75%

RMN 
(suspicion of renal 

infiltration)

PET 
(negative) ADENOMA

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

IMAGERYIMAGERY DIAGNOSISDIAGNOSIS
ROLE of the PET-CT
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PET-TC positive ADRENOCORTICAL
Carcinoma

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

IMAGERYIMAGERY DIAGNOSISDIAGNOSIS
ROLE of the PET-CT

“RADICAL”

SURGERY
“En bloc” large resection

Adrenal carcinoma - Left Adrenal Gland
Adrenalectomy + Nephrectomy

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

SURGICAL TREATMENTSURGICAL TREATMENT

Adrenal carcinoma - Right Adrenal Gland
Open Adrenalectomy

+ resection and thrombectomy

Dackiw 2001

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

SURGICAL TREATMENTSURGICAL TREATMENT

“RADICALE”

SURGERY

Survival: 9 months

Survival: 40% at 5 years

PALLIATIVE

SURGERY

Unsuccessful !!!
BACKSLIDING

(>60%)

“FOLLOW “
The Backslides!!!

ADRENOCORTICAL CARCINOMA

SURGICAL TREATMENTSURGICAL TREATMENT
ROLE of the OPERATION

ADRENOCORTICAL Carcinoma
2-nd Reoperation - Hepatic Resection for liver MTS

ADRENAL CARCINOMA

SURGICAL TREATMENTSURGICAL TREATMENT
ROLE of the OPERATION
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Icard 2001

p=0.7

NO effects in survival (p=0.7)
…but…

ADRENCORTICAL CARCINOMA

ADJUVANT THERAPYADJUVANT THERAPY
ROLE of the MITOTANE

Berruti at al Endocr Relat Cancer. 2005; 12(3): 657

Etoposide, doxorubicin and 
cisplatin plus mitotane in the treatment 
of advanced adrenocortical carcinoma: a large
prospective phase II trial. 

“Down-staging”
Increase up the median survival (p<0.002)

ADRENCORTICAL CARCINOMA

ADJUVANT THERAPYADJUVANT THERAPY
ROLE of the MITOTANE

Disease Free-Survival
(p<0.01)

Survival
Vs German Group (p<0.01)

Vs Italian Group (p=NS)

NEJM 2007

ADRENCORTICAL CARCINOMA

ADJUVANT THERAPYADJUVANT THERAPY
ROLE of the MITOTANE

489 489 ADRENALECTOMIESADRENALECTOMIES

ENDOCRINOSURGERYENDOCRINOSURGERY
UniversityUniversity ofof PadovaPadova

11985 985 -- 20082008

167

108

88

67

59

0 100 200
Cushing

Conn

Feo

TNS

ACC

The cases of ENDOCRINOThe cases of ENDOCRINOSURGERYSURGERY
PDPD ((19851985–– 2008)2008) Patients withPatients with ACC = 45ACC = 45
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rve
nti

>2 I
nte
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nti

TOTAL NUMBER
59 OPERATIONS

Median Age:
50 years

(range 25-75)

Sex Ratio W/M: 
2

Median Size:
11 cm 

(range 4-19)

48%

36%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Stad
io 1 

e 2

Stad
io 3

Stad
io 4

Mortality
perioperatory:

1 case (4-th Stage)

p36
months

24
months

12
month

<0,0<0,0
116%6%

32%32%

71%71%

90%90%

29%29%GradGrad 3 e 43 e 4

74%74%GradGrad 1 e 21 e 2

SurvivalSurvival

StatisticsStatistics of Firstof First InterventionIntervention

SurvivalSurvival afterafter 11°° InterventionIntervention

The cases of ENDOCRINOThe cases of ENDOCRINOSURGERYSURGERY
PDPD ((19851985–– 2008)2008)
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Histological diagnosis
Criteria of Weiss

Biological Markers
(Ki67, P53, IGF2)

CONCLUSIONS
PREOPERATIVE DIAGNOSIS

Insufficience of Volumetric Criteria

TC
(Density)

RMN
(T2 e Chemical Shift)

PET - TC

Precocious Diagnosis

Improvement of Prognosis

CONCLUSIONS

SURGERY still remain today the only treatment even if we 

could not obtain the RADICALITY

BACKSLIDES

REOPERATIONS could improve the survival

ADJUVANT THERAPY ???

CONCLUSIONS
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ISTORICUL CHIRURGIEI STENOZEI VALVULARE AORTICE 
Cătălina Maria Moldovanu1, G.I. Pandele2, A. Cosovanu1 

1 Clinica a III-a Medicală Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi 
2 Clinica Medicală Spitalul Clinic de Recuperare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 
 

Primele descrieri anatomice ale inimii apar într-un papirus egiptean (cca  
3000 îH) descoperit de Edwin Smith, la Teba, în 1862; papirusul descrie cordul, ca fiind 
în centrul sistemului vascular şi face legătura între puls şi inimă [1]. Există descrieri 
sumare despre anatomia inimii în Biblie şi Talmud; deşi erau cunoscute cavităţile inimii 
şi marile vase, aparatul valvular era ignorat [1]. 

Primele descrieri anatomice descriptive ale inimii sunt realizate abia în secolul al 
XIV-lea după disecţiile efectuate la Universitatea din Bologna [1].  

Andreas Vesalius (1514-1564) publică în 1543, De humani corporis fabrica, în 
care există descrieri şi desene anatomice ale inimii şi sistemului vascular. Leonardo da 
Vinci realizează primele desene riguroase ale anatomiei inimii, cu descrierea aparatului 
valvular, dar acestea nu au fost popularizate; abia două secole mai târziu, W. Hunter le 
descoperă şi realizează importanţa lor; de altfel, prima ediţie tipărită a planşelor lui Da 
Vinci, apare abia la sfârşitul secolului al XIX-lea (1898) [1]. 

Primele referiri despre leziunile valvei aortice aparţin lui Lazarus Riverius 
(1589-1665), doctor la Universitatea din Montpellier, care în 1646  descrie stenoza 
valvulară aortică şi leziunile de endocardită [2]. Câţiva ani mai târziu (1679), Theophile 
Bonet descrie la o necropsie leziuni valvulare aortice cu stenoză [3]. În 1705, William 
Cooper, chirurg şi anatomist englez, descrie „pietrificarea” valvelor aortice; iar zece ani 
mai târziu, Raymond Vieussens, din Montpellier, descrie stenoza mitrală şi insuficienţa 
aortică [4].  

În secolul al XVIII-lea, Morgagni descrie hipertrofia şi dilatarea cardiacă, 
precum şi cazuri cu stenoză aortică congenitală [4,5]. Exponentul celei de a doua 
jumătăţi a secolului al XVIII-lea, din punctul de vedere al lucrărilor despre patologia 
cardiacă este chirurgul şi anatomistul englez John Hunter, care, printre altele, relatează 
despre leziunile din stenoza mitrală şi aortică [4]. În aceeaşi perioadă este acceptată ca 
factor etiologic al afecţiunilor valvulare, „febra reumatismală” [4]. 

Stenoza aortică supravalvulară congenitală este descrisă în 1791 de M. Paris [4]. 
În secolul al XIX-lea există numeroase studii necropsice despre morfologia cardiacă, 
descrieri clinice (suflul Austin Flint - 1862) şi studii experimentale. Astfel, oftamologul 
O. Becker, în 1872 realizează insuficienţa aortică experimentală la câini, prin perforarea 
valvulelor aortice transcarotidian [6], iar Edwin Klebs şi Julius Cohnheim (elevi ai lui 
Virchow) produc la câini diferite leziuni valvulare aortice şi pulmonare [7].  

La începutul secolului al XX-lea, în 1904, Johann Georg Mokenberg (1877-
1925) descrie inflamaţia şi respectiv scleroza ca etiologie a stenozei aortice (SAo) 
calcifiante [3]. Din punct de vedere al tratamentului chirurgical al SAo, ca de altfel al 
oricărei afecţiuni cardiace, sfârşitul secolului al XIX-lea este dominat de scepticism, 
deşi în 1894, de Vecchio publica primele suturi reuşite ale plăgilor cardiace realizate 
experimental la câini; astfel, Billroth nota „A surgeon who would attempt such an 
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operation, should lose the respect of his colleagues”. De asemenea, Paget, la doi ani 
după recunoaşterea studiilor lui de Vecchio, spunea: „Surgery of the heart has probably 
reached the limits set by nature to all surgery; no new method and no new discovery 
can overcome the natural difficulties that attend a wound of the heart. It is true that 
heart surgery has been vaguely proposed as a possible procedure and has been done on 
animals, but I cannot find that it has been attempted in practice” [8]. 

Cu toate acestea la începutul secolului al XX-lea (1900-1905), Cushing şi 
McCullen (Johns Hopkins Hospital, Baltimore) imaginează un valvulotom, efectuează 
experimente pe animale şi speculează despre beneficiile valvulotomiei în stenoza 
mitrală [7]. Alexis Carrel (1873-1944) realizează de asemenea, numeroase experimente 
referitoare la chirurgia cordului şi marilor vase precum şi despre transplantul de organe 
şi ţesuturi (Premiul Nobel pentru Medicină în 1912) [7].  

În 1912 celebrul chirurg Theodore Tuffier (1857-1929), asistat de Carrel, a 
efectuat prima intervenţie pentru SAo: după toracotomie, au constatat că peretele aortei 
era foarte subţire; a invaginat peretele anterior al aortei, transvalvular, efectuând astfel, 
prima divulsie digitală a valvulei aortice, pe cord închis, pacientul supravieţuind peste 
20 ani [9,10].  

Un an mai târziu, William Osler, în monumentala The Principles and Practice of 
the Medicine, trece în revistă toate datele despre anomaliile congenitale cardiace [7]. 

În anii următori Charles Bailey şi Horace Smithy au studiat experimenatal 
diferite tehnici de valvulotomie pulmonară şi aortică. Anii ’20 au reprezentat în Statele 
Unite o perioadă de dezvoltare a chirurgiei cardiace valvulare; astfel, Elliot Cuttler, 
Samuel Levine şi Claude Beck au dezvoltat un cardioscop experimental şi au realizat 
comisurotomii (stenoză mitrală) prin abord ventricular, dar cu rezultate nefavorabile [7]. 
În 1925 Sir Henry Souttar, practică de asemenea, o comisurtomie mitrală 
transauriculară, cu rezultate discutabile [11,12]. Alfred Blalock şi Helen B. Taussig 
realizează cu succes primele valvulotomii pulmonare la pacienţi cu malformaţii cardiace 
congenitale ce includ stenoza pulmonară (anii ’40) [7]. De asemenea, în aceeaşi 
perioadă W. Bigelow şi McQuiston studiază efectul hipotermiei în cursul intervenţiilor 
cardiace [7], iar Clarence Crafoord (1899–1984) publică în 1945 primele cazuri operate 
de coarctaţie de aortă [24]. Trebuie amintite şi intervenţiile pe cord de extragere a 
şrapnelelor şi proiectilelor ale medicului militar Dwight Harken, care raportează 134 de 
astfel de cazuri rezolvate cu succes [9,11,12]. 

Chirurgia cardiacă modernă începe însă în 1948 odată cu primele intervenţii pe 
cord deschis: Charles Bailey raportează prima „comisurotomie” mitrală pe 10 iunie 
1948, iar D. Hark „valvuloplastia” mitrală pe 16 iunie, în acelaşi an!. C. Bailey 
efectuează în 1950 şi prima „comisurotomie aortică” pentru SAo, iar ulterior 
imaginează un dilatator aortic; dacă iniţial Bailey a utilizat calea „oarbă” 
transcarotidiană, ulterior a efectuat valvulotomia aortică pe cale transventriculară, 
transaortică [7,12]. Utilizând aceste metode, Bailey a operat peste 60 pacienţi, cu o 
mortalitate de sub 20% [26]. 

Charles Hufnagel (1917–1989) cercetător la Harvard Surgical Research 
Laboratory şi apoi Şef al Departamentului de Chirurgie al Universităţii Georgetown, a 
realizat prima proteză valvulară aortică; a fost promotorul plasării valvulelor aortice în 
poziţie heterotopică şi a realizat prima protezare aortică la om în 1952 la doar 35 ani! 
Doi ani mai târziu operase deja 23 pacienţi cu o supravieţuire de 74% [11]. 

Chirurgia pe cord deschis s-a dezvoltat însă în a doua jumătate a anilor 50’, după 
realizarea de către J. Gibbon, în 1953, a primului dispozitiv cord-plămân artificial, ceea 
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ce a permis circulaţia extracorporeală [4,6,13,14]. Walton Lillhei (1918–1999) preia 
patentul, îl îmbunătăţeşte şi dezvoltă chirurgia cardiacă, fiind cunoscut ca „father of 
cardiac open surgery” [14]. 

Deceniile următoare au fost marcate de o evoluţie fără precedent a chirurgiei 
cardiace, un loc important fiind ocupat de protezarea orificiului aortic. Primele tipuri de 
proteze valvulare au fost cele mecanice cu bilă (Starr-Edwards) prima intervenţie de 
acest fel fiind realizată în 1961; până în prezent se estimează că au fost implantate peste 
200.000 de astfel de proteze [15]. Protezele cu disc model Bjork-Shiley şi St. Jude au 
fost introduse în anii ’70, fiind implantate până în prezent peste 360.000 şi respectiv 
600.000 [15]. 

Protezele valvulare biologice au avantajul de a nu necesita anticoagulare 
sistemică; au fost introduse la sfârşitul anilor ’60. Din punct de vedere al materialului 
biologic se disting proteze allogrefe, xenogrefe (valve porcine) şi autogrefe (operaţia 
descrisă de Donald Ross în 1967) [15]. 

Valvuloplastia, aortică abandonată pentru câteva decenii a revenit în actualitate 
la tineri şi copii, după explozia tehnologică din anii’90 care a permis dezvoltarea 
tehnicilor minim-invazive (valvuloplastia percutană). 

Abordul minim-invaziv (toracoscopic) este posibil în prezent pentru toate 
tipurile de intervenţii chirurgicale cardiace, inclusiv cele de plastie şi înlocuire 
valvulară, cu rezultate superioare tehnicilor clasice, inclusiv pentru patologia valvulară 
aortică [16]. Chirurgia robotică, dezvoltată după anul 2000, permite realizarea întregii 
game de intervenţii cardiace, în condiţii de acurateţe superioare tehnicilor clasice şi 
toracoscopice [17]. 

Sunt în continuare de actualitate cei „10 factori” notaţi de Kenneth K. Keown [8] 
în 1981 la Panel Discussion of Cardiac Anaesthesia and Surgery at the Annual Meeting, 
Canadian Anaesthetists' Society, care au dus la progresul tratamentului SAo: 

1. Anaesthetic developments that allow thoracotomy to be accomplished 
successfully; 

2. The development of chemotherapeutic agents that minimize or prevent 
postoperative infection; 

3. The development of blood banks which allow blood and blood products to be 
stored and used as needed; 

4. The ability of the cardiovascular surgeon to solve the mechanical problems of 
the various heart lesions; 

5. The desire of the practitioners of medicine to aid their patients by referring them 
to cardiac centers; 

6. The courage of patient, physician, surgeon and anaesthetist in attempting the 
unknown and entering upon uncharted courses; 

7. Improved heart-lung machines that provide better tissue oxygenation and 
perfusion; 

8. Pre-operative and post-operative respiratory care; 
9. Improved anaesthetic agents;  
10. Monitoring equipment and improved pre-, peri- and post-anaesthetic 

evaluations. 
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AL IV-LEA CONGRES NAŢIONAL AL ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE 
CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ ŞI ALTE TEHNICI 

INTERVENŢIONALE (A.R.C.E.) 
Iaşi, România, 29-31 octombrie 2008 

 
 

În perioada 29-31 octombrie 2008 s-a 
desfăşurat la Iaşi, în hotelul Ramada, al IV-lea 
Congres Naţional al Asociaţiei Române de 
Chirurgie Endoscopică şi Alte Tehnici 
Intervenţionale (ARCE), sub preşedenţia Prof. 
dr. Lazăr Fulger de la UMF Timişoara, congres 
organizat de ARCE, European Academy of 
Surgical Sciences, Societatea Română de 
Chirurgie, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Clinica I Chirurgie 
Iaşi, Epitropia „Sf. Spiridon”. 

Congresul a reunit peste 400 participanţi 
din ţară şi din străinătate şi asistente medicale 
din sălile de operaţie de chirurgie minim 
invazivă, care s-au afiliat la ARCE.  

Succesul congresului a fost garantat prin 
participarea unor pesonalităţi ale chirurgiei 
europene şi româneşti, care au prezentat 
conferinţe pe subiecte de interes de mare 

actualitate: Nagy Habib (UK), John Lotz (UK), Jose Schiappa (Portugalia), Robrecht 
Van Hee (Belgia), Pierre Mendes Da Costa (Belgia), Hendrik Van Damme, Gianfranco 
Silecchia (Italia), academician Gh. Ghidirim, Eugen Maloman, Vladimir Hotineanu 
(Chişinău), Nicolae Angelescu, Mircea Beuran, Silviu Constantinoiu, Cătălin Vasilescu, 
Cătălin Copăescu, Victor Tomulescu, D. Ungureanu, A.E. Nicolau (Bucureşti), Lazăr 
Fulger (Timişoara), Constantin Copotoiu (Tg. Mureş), Liviu Vlad, Aurel Andercou 
(Cluj Napoca), Vasile Sarbu (Constanţa), Ion Georgescu (Craiova). 

Înaintea congresului s-au desfăşurat trei cursuri postuniversitare: „Inguinal 
hernia surgery” (R. Van Hee – EASS), „Efficient participation in scientific events” (J. 
Schiappa – EASS), „Laparoscopia în abdomenul acut” (A.E. Nicolau, Lazăr Fulger, E. 
Târcoveanu – ARCE), care s-au bucurat de o largă audienţă.  

După Ceremonia de Deschidere a Congresului s-au prezentat 4 conferinţe: 
„Istoricul chirurgiei minim invazive româneşti” (N. Angelescu), „Do we need 
standardisation?” (J. Schiappa), „MEDTING: a web tool of the standardisation of 
medical multimedia information exchange” (P. Ledesma), „Chirurgia robotică: prezent 
şi perspective” (C. Vasilescu). 

În următoarele două zile s-au desfăşurat sesiuni tematice, cu prezentări de 
conferinţe, comunicări orale şi video.  
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În sesiunea „Chirurgia laparoscopică a peretelui abdominal” s-au prezentat două 
conferinţe - „Dimitrie Cantemir: prima menţionare a abordului transabdominal pentru 
cura herniei inghinale” (A.E. Nicolau), „Place de la laparoscopie dans la prise en charge 
des eventrations abdominales” (P. Mendes Da Costa), o masă rotundă privind 
tratamentul chirurgical al defectelor parietale abdominale (R. Van Hee, P. Mendes da 
Costa, J. Lotz, N. Dănilă, G. Dimofte), trei comunicări orale privind tratamentul 
herniilor peretelui abdominal (T. Burcoş) şi abordul minim invaziv al eventraţiilor. 
Sesiunea s-a finalizat cu un simpozion Johnson & Johnson privind utilizarea plasei 
Proceed în abordul laparoscopic al eventraţiilor abdominale. 

În sesiunea de chirurgie ginecologică minim invazivă s-au prezentat două 
conferinţe – „Chiurajul limfonodulilor pelvini pentru melanomul membrelor inferioare” 
(Tr. Nicola) şi „Limfadenectomia pelvină robotică în cancerul de col uterin şi cancerul 
de endometru” (C. Vasilescu), urmate de 5 prezentări orale despre chirurgia 
laparoscopică a tumorilor benigne de ovar (G. Veselu, E. Târcoveanu), tratamentul 
minim invaziv al incontinenţei urinare de efort şi a prolapsului genital (D. Niculescu, R. 
Socolov) şi histerectomia laparoscopică pentru fibromatoza uterină (R. Munteanu), 
lucrări care au suscitat numeroase discuţii. 

Unul din punctele tari ale congresului s-a concretizat într-o demonstraţie 
operatorie (gastrectomie longitudinală – sleeve laparoscopică în tratamentul obezităţii 
morbide folosind PeristripsDry), efectuată în Clinica I Chirurgie de către dr. Cătălin 
Copăescu şi echipa sa de la Spitalul „Sf. Ioan” Bucureşti, transmisă în direct la hotelul 
Ramada şi comentată magistral de R. Munteanu, astfel încât sala a devenit 
neîncăpătoare pentru toţi cei interesaţi.  

După demonstraţia operatorie a urmat sesiunea de chirurgie metabolică şi 
bariatrică, care s-a bucurat de un interes deosebit. S-au prezentat două conferinţe, ale 
unor experţi în domeniu – „Is Type 2 Diabetes a surgical disease?” (G. Silecchia), 
„Etapele de dezvoltare ale unui program de chirurgie bariatrică” (C. Copăescu), 
comunicări libere privind diverse procedee laparoscopice folosite în chirurgia obezităţii  
(gastrectomia longitudinală - R. Munteanu, by-passul gastric laparoscopic – C. 
Copăescu, gastric bandingul ajustabil – S. Olariu), complicaţiile survenite în bandingul 
gastric (Gh. Ghidirim), Registrul belgian de chirurgie bariatrică (F. Ungureanu) şi o 
prezentare video despre sleeve gastrectomii (B.V. Marţian). 

În sesiunea endoscopie intervenţională şi N.O.T.E.S. s-au prezentat trei 
conferinţe de mare actualitate: „N.O.T.E.S. – începutul unei noi ere?” (C. Duţă), 
„Dilataţia endoscopică a stenozei esofagiene” (S. Constantinoiu), „Place de la 
laparoscopie dans la prise en charge des complications de l’endoscopie digestive” (P. 
Mendes Da Costa), apoi 6 comunicări orale şi o prezentare video – „Transvaginal 
cholecystectomy N.O.T.E.S. combined with minilaparoscopy” (P. Ledesma). 

Sesiunea privind chirurgia toracoscopică a demonstrat progresele făcute şi în 
acest domeniu prin conferinţele prezentate - „Chirurgia minin invazivă în cancerul de 
esofag” (F. Lazăr), „Limfadenectomia mamară internă toracoscopică în cancerul de sân” 
(Tr. Nicola), prin comunicările orale privind timectomia toracoscopică (V. Tomulescu), 
simpatectomia toracoscopică (Al. Grigorovici), splanhniciectomia toracoscopică (O. 
Bălă, Vl. Hotineanu), mediastinoscopie, chirurgia laparoscopică în patologia pleuro-
pericardică (G. Cozma, O. Dănăilă) şi o prezentare video despre timectomia extinsă prin 
abord toracoscopic bilateral şi timp cervical pentru miastenia gravis (R. Viziteu). 

Laparoscopia în abdomenul acut a atras un numeros auditoriu. În afara 
conferinţei prof. dr. P. Mendes Da Costa despre rolul colecistectomiei în colecistita 
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acută, celelalte 10 lucrări au abordat toate urgenţele chirurgicale abdominale traumatice 
(A.E. Nicolau), peritonite recente (A. Stănescu), ulcerul perforat (S. Luncă, M.H. 
Stanca, F. Lazăr), peritonite localizate. 

Chirurgia laparoscopică a căilor biliare a constituit filonul central al congresului 
şi a început cu două conferinţe magistrale susţinute de J. Schiappa – „Main biliary ducts 
injuries” şi „Intraoperative echography”. În continuare s-au prezentat comunicările orale 
care au abordat conversia în colecistita acută (C. Copotoiu), tratamentul litiazei 
coledociene pe cale laparoscopică (B.V. Marţian), colecistectomia anterogradă, leziunile 
căii biliare principale în cursul colecistectomiei laparoscopice (D. Vintilă), riscul 
colecistectomiei laparoscopice la cirotici şi procedeul rendez-vous în tratamentul minim 
invaziv al litiazei biliare (M. Grigoriu).  

În sesiunea varia s-au prezentat două conferinţe de mare succes – chirurgia 
aorto-iliacă pe cale laparoscopică (H. Van Damme) şi laparoscopia în limfoame – un 
gold standard.  

Din cele 30 de lucrări postere prezentate, juriul condus de J. Lotz a selectat 3 
lucrări valoroase, care au fost premiate la recepţia oferită de organizatori la Palatul 
Roznovanu: Premiul I – „Integrarea învăţământului bazat pe situaţii reale cu realitatea 
virtuală în deprinderea aptitudinilor practice în chirurgia laparoscopică” (V. Binţinţan), 
Premiul II „Abordul laparoscopic în rezecţia sincronă a metastazelor hepatice în 
cancerul colorectal” (Olivia Sgarbura), Premiul III – „Limfadenectomia prin abord 
medial – cheia asigurării radicalităţii oncologice în hemicolectomia laparoscopică” (R. 
Seicean). 

Sesiunea video a cuprins 12 prezentări de actualitate. 
Chirurgia laparoscopică a ficatului a fost urmărită de mulţi participanţi, care au 

avut ocazia să audieze trei conferinţe magistrale susţinute de prof. N. Habib (Rezecţii 
hepatice şi renale cu ajutorul radiofrecvenţei efectuate pe cale clasică şi laparoscopică), 
V. Tomulescu (Chirurgia minim invazivă a ficatului), Şt. Georgescu (Chistul hidatic 
hepatic – o provocare a chirurgiei minim invazive). Comunicările orale au abordat 
tratamentul laparoscopic al chistului hidatic (F. Lazăr, I. Costea, C. Tomuş) şi 
termonecroza laparoscopică prin hipertermie în tumorile hepatice primitive şi secundare 
nerezecabile folosind radiofrecvenţa (P. Boeţi) şi vaporii de apă (C. Lupaşcu).  

Sesiunea privind chirurgia laparoscopică colorectală a debutat prin două 
conferinţe interesante susţinute de P. Mendes Da Costa (Plase de la laparoscopie dans la 
prise en charge des diverticulites sigmoidienes) şi S. Vartolomei (Chirurgia colică 
laparoscopică nonselectivă) şi a continuat cu prezentări orale care au expus experienţa 
unor colective reprezentative în domeniu – Institutul Clinic Fundeni (S. Vasile), Spitalul 
Clinic de Urgenţe Floreasca (B.V. Marţian), Clinica a II-a Chirurgie Timişoara (F. 
Vărcuş), Clinica I Chirurgie Cluj Napoca (V. Binţinţan) şi Clinica a III-a Chirurgie Iaşi 
(V. Scripcariu).  

Demonstraţia operatorie din a doua zi de congres a adunat, ca şi în ziua 
precedentă, un public numeros şi a constat într-o rezecţie hepatică atipică a unui 
adenocancer pe ciroză de segment VIII efectuată cu pensa de radiofrecvenţă, fără 
sângerare, de N. Habib, tehnică ce-i poartă numele.  

Chirurgia esogastrică minim invazivă a abordat cura laparoscopică a herniei 
hiatale – analiza primelor 100 de operaţi (conferinţă susţinută de J. Lotz), acalazia 
cardiei (E. Târcoveanu), tumorile stromale gastrointestinale (O. Bălă), diverticuli 
esofagieni (V. Popa), leiomiom (R. Munteanu) şi utilizarea chirurgiei robotice în 
rezolvarea patologiei benigne a joncţiunii esogastrice.  
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Chirurgia robotică, coordonată de M. Beuran, C. Vasilescu, V. Tomulescu, a 
demonstrat experienţa echipelor de la Institutul Clinic Fundeni şi de la Spitalul Clinic de 
Urgenţe Bucureşti privind chirurgia robotică în cancerul gastric (C. Vasilescu), 
chirurgia robotică colorectală (V. Tomulescu), chirurgia robotică a defectelor parietale 
abdominale şi în colecistectomia dificilă (M. Beuran), splenectomia subtotală robotică 
(O. Stănciulea), abordul minim invaziv robotic al mediastinului anterior (V. Tomulescu) 
şi propunere de registru naţional al cazurilor operate cu ajutorul robotului da Vinci (M. 
Beuran). Discuţiile aprinse care s-au purtat au demonstrat interesul chirurgilor români 
pentru acest nou tip de chirurgie, experienţa existentă la ora actuală fiind încurajatoare.  

Chirurgia laparoscopică retroperitoneală a fost subiectul unei alte sesiuni. 
Conferinţa de debut (Mihaela Vartic) a prezentat una din cele mai mari experienţe de 
suprarenalectomii din ţară, cea a colectivului prof. M. Beuran (132 cazuri), urmată de 
experienţa clinice chirurgicale conduse de prof.dr. C. Dragomirescu de la Spitalul „Sf. 
Ioan” Bucureşti (260 cazuri, M. Litescu) şi cea a Institutului Clinic Fundeni (V. 
Tomulescu). S-au mai prezentat simpatectomia lombară laparoscopică (V.T. Grigorean, 
V. Şurlin), abordul laparoscopic transperitoneal în chistul hidatic renal (R. Munteanu) şi 
paragangliom extradrenal extirpat laparoscopic (S. Păun).  

Prin importanţa sa, trainingul în chirurgia laparoscopică a fost bine reprezentat la 
acest congres prin conferinţele lui F. Lazăr (Analiza calităţii şi eficienţei trainingului în 
laparoscopie) şi a lui J. Lotz (Laparoscopic inguinal hernia repair – the learning 
process). La sfârşitul acestei sesiuni s-a desfăşurat un simpozion Astra Zeneca privind 
rolul inhibitorilor pompei de protoni injectabili în practica chirurgicală (S. 
Constantinoiu) şi un simpozion Antibiotice Iaşi (Cum a devenit colimicina antibiotic de 
rezervă). De asemenea, a avut loc şi lansarea cărţii „Adenocarcinomul de joncţiune 
esogastrică”, sub redacţia prof.dr. S. Constantinoiu, apărută la Editura Medicală 
Almatea Bucureşti, în 2008. 

Secţiunea de chirurgie laparoscopică splenopancreatică s-a deschis printr-o 
conferinţă magistrală (Splenectomia în splenomegalie: chirurgie laparoscopică, robotică 
sau deschisă? - C. Vasilescu) şi a continuat prin comunicări orale privind splenectomia 
laparoscopică în experienţa Clinicii III Chirurgie Cluj Napoca (F. Graur), a Clinicii I 
Chirurgie Tg. Mureş (C. Copotoiu), splenectomia laparoscopică în tumorile chistice 
splenice (E. Târcoveanu), pseudochistul de pancreas – criterii de selecţia a abordului 
minim invaziv (E. Georgescu), splenopancreatectomia corporeocaudală laparoscopică 
(C. Iancu, F. Lazăr) şi necrozectomie prin abord laparoscopic în pancreatita necrotică 
severă – videofilm (V. Binţinţan). 

Utima sesiune – varia, de la sfârşitul congresului a cuprins trei conferinţe 
interesante privind laparoscopia pediatrică efectuată de chirurgul generalist (J. Lotz), 
piloromiotomia laparoscopică pentru stenoza pilorică la copil (J. Lotz), necesitatea 
colecistectomiei laparoscopice după sfincterotomia endoscopică pentru litiaza colecisto-
duodenală (E. Târcoveanu), precum şi comunicări libere referitoare la chirurgia 
laparoscopică la copil (M. Oancea) şi dializa peritoneală laparoscopică (S. Pantea), 
beneficiile analgeziei multimodale în evoluţia precoce după colecistectomia 
laparoscopică (A.E. Nicolau).  

Apreciem ca acest congres a fost o reuşită datorită numărului mare de 
participanţi, cursurilor precongres cu o largă audienţă, demonstraţiilor operatorii 
captivante, evaluării progreselor obţinute în ultimii ani şi, nu în ultimul rând, 
diseminării experienţelor colectivelor care practică chirurgia laparoscopică, cu 
evaluarea impactului noilor inovaţii tehnologice asupra practicii chirurgicale. 
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Cu ocazia acestui congres s-au stabilit direcţiile viitoare ale dezvoltării chirurgiei 
laparoscopice din ţara noastră, s-au ales comitete de lucru privind dezvoltarea relaţiilor 
internaţionale, educaţia, cercetarea şi publicaţiile, registrul naţional de chirurgie 
laparoscopică, web site şi comunicare şi s-a desemnat locaţia următorului congres, în 
2009, la Bucureşti, sub preşedenţia prof.dr. M. Beuran. 

 
 

E. Târcoveanu, C. Copăescu 
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ENDOCRINOLOGIE: GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT 
ÎN BOLILE ENDOCRINE 

Sub redacţia Eusebie Zbranca  
Ediţia a 3-a revizuită 

Iaşi: Editura POLIROM 2008, ISBN 978-973-46-0750-1, 541 pagini 
 

La Editura POLIROM a apărut 
recent, sub redacţia acad. Eusebie 
Zbranca, reputat profesor al medicinei 
ieşene, o nouă monografie intitulată 
ENDOCRINOLOGIE: GHID DE 
DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ÎN 
BOLILE ENDOCRINE.  

Volumul beneficiază de aportul 
unei pleiade de medici endocrinologi 
valoroşi, care fac parte din colectivul 
Clinicii de Endocrinologie (Spitalul 
Universitar „Sf. Spiridon”, UMF „Gr. T. 
Popa” Iaşi) şi din echipa de cercetare a 
acestei clinici.  

Aşa cum precizează şi redactorul 
din primele rânduri, cartea este structurată 
ca un ghid de diagnostic şi tratament, 
conform noilor cerinţe din domeniul 
medical, ceea ce o face uşor abordabilă şi 
extrem de utilă practicianului care o 
lecturează. Ea este utilă deopotrivă 
specialiştilor endocrinologi, internişti, 
pediatri, ginecologi, medicilor de familie, 
oricărui clinician interesat de acest 
domeniu complex al endocrinologiei. 

În deschiderea volumului, prof.dr. 
E. Zbranca semnează un scurt istoric al dezvoltării acestei specialităţi medicale şi o 
trecere în revistă a evoluţiei endocrinologiei în ţara noastră.  

Un capitol care deschide calea prezentărilor ulterioare este cel în care sunt redate 
generalităţi privind hormonii, sinteze şi eliberarea acestora, principiile acţiunii lor, 
mecanismele de reglare ale sistemului endocrin, degradarea şi turnover-ul. 

Capitolul dedicat hipotalamusului, semnat de dna prof.dr. Voichiţa Mogoş, 
analizează hormonii releasing (structura, funcţiile, utilizarea în terapie) şi hormonii 
release-inhibiting.  

Nu sunt uitaţi nici hormonii antehipofizari (prof.dr. E. Zbranca), importanţi în 
reglarea funcţiei glandelor periferice şi care controlează funcţiile unor aparate, sisteme 
şi metabolisme. 
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În capitolul destinat glandei hipofize (prof. dr. Corina Găleşanu, prof. dr. E. 
Zbranca) sunt redate pe rând noţiuni de anatomie, explorarea endocrină a axului 
hipotalamo-hipofizar, sindromul de şa vidă, tumorile hipofizare, insuficienţa hipofizară, 
sindroamele hipotalamice.  

Glanda tiroidă este abordată din punct de vedere al datelor de embriologie, 
anatomie şi fiziologie, al evaluărilor funcţiei sale şi al afectării dale (afecţiuni legate de 
deficitul de iod, tireotoxicoze, hipotiroidie, tiroidite, guşi nodulare, cancer tiroidian).  

Şi glandele paratiroide (prof. dr. Corina Găleşanu), implicate în reglarea 
nivelului seric al calciului, sunt descrise anatomic şi se face o trecere în revistă a 
patologiei paratiroidiene (hiperparatiroidia, hipoparatiroidia, spasmofilia). 

Metabolismul osos şi osteoporoza sunt aduse în atenţie din cauza importanţei 
acestei maladii care se însoţeşte de o morbiditate şi o mortalitate îngrijorătoare. 

În capitolul acordat glandelor suprarenale (prof. dr. Carmen Vulpoi), după 
prezentarea datelor generale de anatomie şi fiziologie, sunt tratate insuficienţa 
corticosuprarenală cronică, sindroamele adrenogenitale, sindromul Cushing, 
hiperaldosteronismul primar, incidentaloamele suprarenale, feocromocitomul. 

Un capitol important se referă la gonade. Sunt abordate pe rând testiculul şi 
problematica sa (hipogonadisme, sindroame de insensibiliate la androgeni, testiculul 
necoborât congenital, ginecomastia), ovarele şi hipogonadismul feminin, hirsutismul, 
pubertatea, menopauza, infertilitatea masculină şi feminină, disfuncţiile sexuale 
masculine.  

Obezitatea şi tulburările de comportament alimentar (anorexia nervoasă, 
bulimia nervoasă) beneficiază de capitole separate, dată fiind gravitatea acestei 
probleme cu importante complicaţii, care afectează din ce în ce mai mult populaţia din 
ţările industrializate. 

Neoplaziile endocrine multiple (şef lucr. Dr. D. Brănişteanu) şi sindroamele 
endocrine paraneoplazice sunt, de asemenea, prezentate din punct de vedere al geneticii, 
manifestărilor clinice şi conduitei terapeutice. 

Un spaţiu larg este acordat diabetului zaharat despre care autorii expun 
etiopatogenia, fiziopatologia, diagnosticul pozitiv şi diferenţial, complicaţiile 
metabolice şi degenerative, monitorizarea pacientului cu diabet, tratamentul cu insulină 
şi antidiabetice orale. Sunt redate şi o serie de particularităţi de urmărire şi terapie în 
situaţii speciale. 

Interesante sunt capitolele care analizează durerea şi tulburările motricităţii în 
patologia endocrină hipotalamo-hipofizară, hipofizară, tiroidiană, paratiroidiană, 
suprarenaliană, gonadică şi în osteoporoza de cauză endocrină. 

Cartea este ilustrată cu numeroase figuri şi tabele care fac lectura mai uşoară şi 
inteligibilă pentru cititori. Bibliografia selectivă cuprinde lucrări de actualitate, precum 
şi multe citări ale autorilor români, inclusiv ale colectivului ieşean, din care reiese 
contribuţia pe care aceştia o aduc în domeniu. 

Apariţia acestei cărţi, una din cele mai complete şi actualizate din literatura 
românească, reprezintă un eveniment editorial deosebit, iar redactorul, cunoscut pentru 
înaltul său profesionalism, pentru pasiunea şi perseverenţa pe care le pune în tot ceea ce 
realizează, face parte din rara categorie a acelor oameni care constituie fermentul şi 
motorul mersului înainte. 

 
 

E. Târcoveanu 
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RĂZVAN-CĂLIN TIUTIUCA - CARCINOMATOZELE VISCERO-
PERITONEALE - DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT 

Răzvan-Călin Tiutiuca 
Iaşi: Editura Junimea, 2008, ISBN 978-973-37-1312-8, 302 pagini 

 
Aparitia monografiei 

CARCINOMATOZELE VISCERO-
PERITONEALE - DIAGNOSTIC ŞI 
TRATAMENT la o editură prestigioasă, 
cum este Junimea din Iaşi, având ca 
autor principal pe dr. Răzvan-Călin 
Tiutiuca, vine să umple un gol din 
literatura medicală românească, unde 
subiectul a fost tratat arareori şi 
meteoric. Preocuparea pentru anatomia, 
histologia, fiziologia şi fiziopatologia 
peritoneului şi a patologiei sale nu este 
nouă pentru autor şi cred că ar fi 
suficient să argumentez aceasta prin cele 
3 monografii deja publicate în aceeaşi 
editură: „Peritoneul” – 2003, 
„Carcinomatozele peritoneale” – 2003, 
„Terapia intraperitoneală” – 2005. 

Monografia este concepută a fi 
împărţită în zece capitole armonios 
integrate şi presărată cu numeroase 
trimiteri la lucrări din literatura medicală 
românească şi străină reunite în cele 
aproape 250 titluri bibliografice. 

După ce autorul îşi prezintă în mod clar obiectivele, urmează un capitol foarte 
bine articulat care introduce cititorul în tematica propriu-zisă prin abordarea, aş zice 
exhaustivă, a datelor de embriologie şi anatomie a cavităţii peritoneale, insistând asupra 
vascularizaţiei şi limfaticelor. Capitolul de morfo-fiziologie este şi mai interesant cu 
noţiuni moderne de microscopie optică şi electronică privind microvilozităţile celulelor 
epiteliale, cu legăturile intercelulare (de tip zonula occludens, a legăturilor de ancorare, 
precum şi a celor comunicante), a legăturilor celule- matrice privind rolul integrinelor şi 
a moleculelor de adeziune, a organitelor celulare, precum şi a celulelor libere 
(limfocitele intraperitoneale, celule NK, celule B); sunt prezentate pe larg şi funcţiile 
specifice peritoneului:  funcţia senzitivă, regenerarea, adezivitatea şi coeziunea, 
angiogeneza, plasticitatea şi reconstrucţia, hemostaza, încapsularea, motilitatea, reglarea 
irigaţiei tubului digestiv, a creşterii somatice şi depozitarea.  

În capitolul consacrat fiziopatologiei sunt abordate căile anatomice ale 
metastazării peritoneale: calea hematogenă, extensia limfatică, diseminarea peritoneală 
precum şi bazele moleculare ale metastazării cu rolul moleculelor de adeziune 



Recenzii                                                                    Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2008, Vol. 4, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 344

nespecifice (cum ar fi CD-44,integrine, lecitine) sau specifice (L-CAM, N-CAM). 
Bazele imunităţii în cancer sunt prezentate subliniind rolul membranei bazale, a 
corionului, a celulelor libere peritoneale, al limfocitele B şi T, al celulelor NK şi al  
celulelor ThCD8+. 

În capitolul consacrat explorării peritoneului şi al evaluării bolnavului neoplazic 
autorul descrie rolul celularităţii intraperitoneale, al parametrilor de laborator şi al 
markerilor tumorali, al radiografiei abdominale simple, echografiei, al testelor cu 
radionuclizi, al computer-tomografiei şi al rezonanţei magnetice nucleare, precum şi al 
laparoscopiei diagnostice şi al laparotomiei exploratorii.  

Laparoscopia diagnostică de care a beneficiat o bună parte dintre bolnavi se 
pliază pe structurile anatomice specifice fiecăruia dintre cele 12 sectoare abdominale şi 
abundă în imagini sugestive, ca şi capitolul consacrat laparotomiei exploratorii. Datele 
obţinute sunt prelucrate statistic conform cerinţelor actuale.  

Studiul imagistic al cavităţii peritoneale, noţiunile de semiologie radiologică la 
CT, precum şi RMN sunt abordate clar, pe pacienţii din propria secţie sau din Clinica I 
Chirurgie din Spitalul Universitar „Sf. Spiridon” din Iaşi, încercându-se o stadializare în 
funcţie de dimensiunea determinărilor peritoneale în 4 sau 5 stadii. Capitolul discuţiilor 
asupra fiecărei localizări (gastrice, ovariene, colice, etc.) este deosebit de dens, cu 
noţiuni de interes practic deosebit.  

Capitolul final atrage atenţia asupra diferenţelor de diagnostic şi tratament al 
carcinomatozei peritoneale  asociate fiecărei localizări specifice şi este de interes 
practic, atât pentru clinicianul radiolog, chirurg, oncolog radioterapeut sau 
chimioterapeut.  

Abordarea se distinge prin utilizarea metodelor de cercetare moderne în 
explorarea cavităţii peritoneale. Astfel se consemnează rezultate directe în aprofundarea 
morfofuncţionalităţii normale şi patologiei neoplazice, aspecte ce au consecinţe asupra 
schemelor terapeutice. A fost posibilă identificarea şi confirmarea prezenţei unor 
particularităţi evolutive a implanturilor neoplazice peritoneale, precum şi  stabilirea 
factorilor implicaţi şi a ponderii acestora.  

Ca urmare, concluziile sunt cu importanţă practică deosebită în activitatea 
oncologilor şi chirurgilor care practică chirurgia oncologică, oferind în acest context 
concepţii şi metode moderne de tratament, recomandând astfel o lectură actuală şi 
interesantă.  

În concluzie o lucrare care abordează un domeniu foarte rar cercetat, cel puţin în 
literatura românească, un ghid util studenţilor în medicină, dar mai ales rezidenţilor şi 
medicilor care se ocupă în cadrul diverselor specialităţi de patologia peritoneului şi a 
organelor cavităţii peritoneale. 

 
 
 

S. Constantinoiu, E. Târcoveanu  
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SEMIOLOGIE HEPATO-BILIO-PANCREATICĂ 
Elena Gologan 

Iaşi: Editura Junimea, 2008 
 

Lucrarea SEMIOLOGIE 
HEPATO-BILIO-PANCREATICĂ 

elaborată de dr. Elena Gologan 
abordează un  domeniu larg, extrem de 
important dar, în ultima vreme supus 
unei subestimări generate de evoluţia 
tehnicilor şi aparaturii medicale. 

Autoarea, medic primar 
medicină internă şi gastroenterologie, 
asistent universitar în cadrul Institului 
de Gastroenterologie şi Hepatologie 
Iaşi, cu o preocupare continuă în 
cercetare, sintetizează din experienţa 
carierei sale o serie de elemente pe 
care le ilustrează într-o serie de lucrări, 
editate ca monografii şi continuate 
fericit cu volumul de faţă . 

Destinată în primul rând 
studenţilor la medicină, aceasta poate 
fi deopotrivă utilă ca sursă de 
informare şi medicilor rezidenţi în 
specialitatea gastroenterologie şi în 
specialităţile conexe: medicină internă, 
medicină de familie, chirurgie. 

Lucrarea are un caracter echilibrat abordând principalele entităţi clinice care 
definesc patologia hepatică, pancreatică şi cea de convergenţă bilio-pancreatică. 

Abordarea în bloc a celor trei elemente distincte se datorează pe de o parte 
faptului că acestea sunt structuri anexe tubului digestiv indispensabile nu numai 
funcţionării acestuia dar şi existenţei în sine, pe de altă parte faptului că prin delicata 
zonă de convergenţă a lor realizează practic un sistem perfect coordonat şi, nu în ultimul 
rând pentru faptul că numeroase probleme de patologie (cu deosebire cele oncologice), 
la etapa diagnosticării lor cu greu pot fi atribuite uneia sau alteia dintre structuri. 

Lucrarea este structurată în 18 capitole armonios îmbinate care aduc o imagine 
exhaustivă asupra problemelor abordate.  

Captiolele iniţiale sunt dedicate aboordării cinice şi anume anamnezei unui 
pacient cu suferinţă hepato-bilio-pancreatică, simptomelor şi semnelor în afecţiunile 
hepato-bilio-pancreatice şi examenului obiectiv al unui pacient cu suferinţă hepato-
bilio-pancreatică. 

Lucrarea continuă cu prezentarea metodelor de  explorare de laborator în 
afecţiunile hepato-bilio-pancreatice, explorărilor imagistice în afecţiunile hepato-bilio-
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pancreatice şi explorările endoscopice în patologia hepato-bilio-pancreatică cu 
punctarea şi actualizarea tehnicilor şi indicaţiilor acestora. 

Următoarele capitole detaliază, în strânsă corelaţie cu noţiunile definite în 
secţiunile anterioare, sindromul clinico-biologic din hepatitele acute și cronice, 
sindromul clinic din cirozele hepatice, sindromul ascitic, sindromul de hipertensiune 
portală, sindromul encefalopatiei hepatice, formaţiunile circumscrise hepatice, bolile 
hepatice cu determinism genetic, sindromul clinic din litiaza biliară şi sindromul de 
colestază. Expunerea este clară şi alertă cu aducerea în prim plan a unor noţiuni recente 
de teorie şi practică medicală. 

Ultimele capitole sunt dedicate afecţiunilor pancreatice ce includ pancreatitele 
acute, pancreatita cronică şi sindromul clinic din cancerul pancreatic. 

Cartea invită în final la o reconsiderare a aportului datelor de semiologie 
medicală din perspectiva nevoii de ierarhizare optimă a etapelor diagnostice şi 
terapeutice. 

 
 
 

E. Târcoveanu 
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ARTICULAŢIA TEMPOROMANDIBULARĂ, CORELAŢII 
CLINICO-IMAGISTICE 

Iuliana Eva 
Iaşi: Editura Junimea, ISBN 978-973-37-1313-5, 204 pagini 

 
Monografia „ARTICULAŢIA TEMPORO-

MANDIBULARĂ, CORELAŢII CLINICO-
IMAGISTICE” semnată de doamna doctor Iuliana 
Eva şi editată de prestigioasa Editură Junimea din 
Iaşi, reprezintă un reper substanţial în cercetarea 
imagistică actuală a articulaţiei 
temporomandibulare (ATM). Lucrarea abordează 
o temă de mare actualitate în domeniul explorării 
imagistice a sferei buco-maxilofaciale.   

Autoarea, medic primar radiologie şi 
imagistică medicală, cu o activitate profesională 
ce cuprinde investigaţii radiologice, ecografice, 
prin computertomografie şi rezonanţă magnetică, 
beneficiind de o vastă experienţă, concretizată 
prin numeroase publicaţii şi participări cu lucrări 
de valoare la manifestări ştiinţifice interne şi 
internaţionale, abordează un subiect puţin 
cercetat până în prezent.  

Monografia de faţă este, atât o sinteză a 
literaturii celei mai recente, cât şi aportul unei 

vaste experienţe dobândită din practica şi cercetarea personală. 
Capitolul I este dedicat unei treceri în revistă a bazelor anatomice şi a 

anatomiei funcţionale a ATM. Elementele furnizate astfel pentru rememorare şi 
reactualizare sunt valoroase şi operative înainte de abordarea diagnosticului 
radioimagistic. Datele embriologice şi anatomice sunt clar prezentate, bogat 
ilustrate, contribuind la exprimarea suportului morfologic al explorărilor imagistice. 
Deoarece tehnicile actuale depăşesc cu mult informaţia strictă despre piesele osoase 
oferită de radiologia clasică, un astfel de capitol clar şi complet redactat este de un real 
folos din punct de vedere al explorărilor ulterioare. 

Morfodinamica ATM este descrisă în capitolul II. Folosind o bibliografie de 
ultimă oră şi bazându-se pe cele mai recente şi analitice studii, autoarea evidenţiază 
corelaţiile dintre tulburările dinamice şi anomaliile morfologice.  

Capitolul III consemnează datele de patologie pentru afecţiunile de diferite 
etiologii pe care le regăseşte în portofoliul cazuisticii cercetate. În acest capitol se 
descrie simptomatologia clinică şi suportul morfopatologic şi astfel se pun bazele 
corelaţiilor ilustrate pe  parcursul lucrării. 

Mijloacele de explorare imagistică clasică şi modernă a ATM sunt discutate 
în capitolul IV. Preocuparea pentru subiectul tratat a apărut prin experienţa deja 
acumulată de autoare în domeniul explorării imagistice în ATM patologică. Ca 
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urmare, sunt descrise aprofundat diverse tehnici clasice şi moderne, unele actual 
posibil înlocuite cu metode imagistice mai noi de explorare, dar încă practicabile. 
Autoarea a avut şansa de a folosi şi metode noi cum ar fi tomografia biaxială, 
ortopantomografia cu derivatele sale, computer tomografia şi explorarea prin 
rezonanţă magnetică.  

Capitolul V este consacrat consideraţiilor privind aparatura radioimagistică de 
care a dispus autoarea. Expunerea este extrem de importantă şi interesantă, fiind 
cunoscut faptul că rezultatele obţinute sunt dependente de performanţa fiecărui 
aparat aflat din dotare. Sunt evidenţiate particularităţi constatate în timpul achiziţiilor 
imaginilor, elemente ce se constituie în context într-o experienţă transmisibilă şi altor 
specialişti. Notăm un aport deosebit realizat prin adaptarea tehnicii la specificul ATM.  

Capitolul VI este dedicat detalierii cazuisticii investigate. Se subliniază 
prevalenţa traumatismelor ATM (97%), situaţii care au fost investigate radiologic. 
La o mare parte din pacienţii investigaţi examenul nu a evidenţiat leziuni ale ATM. 
Cazurile cu patologie lezională au fost predominant fracturi subcondiliene. Acestea 
au fost studiate, după caz, atât prin radiografii clasice, cât şi prin secţiuni CT (inclusiv 
reconstrucţii 3D). Imaginile ce însoţesc prezentarea sunt sugestive, atât pentru 
diagnostic, cât şi pentru valoarea fiecărei metode radiologice în parte. Pe serii mai 
reduse numeric au fost studiate luxaţiile ATM, artritele şi artrozele 
temporomandibulare. Adaptat fiecărui profil patologic în parte a fost folosită toată 
gama de investigaţii imagistice, atât în scopul stabilirii cât mai corecte a 
diagnosticului, precum şi în scop de cercetare. Se reuşeşte astfel o ierarhizare a 
metodelor, aspectele luând în calcul raportul cost/eficienţă. Anchilozele ATM 
beneficiază de detaliere într-un subcapitol important. Ca entitate patologică este urmare 
a unei diversităţi impresionante de cauze, fapt ce a impus în aceste situaţii folosirea 
celor mai adecvate examene morfodinamice, atât în intervalul pre- cât şi în cel post-
operator. Patologia tumorală a ATM a fost studiată numai în două cazuri, 
circumstanţe deosebit de valoroase dată fiind raritatea în literatura de specialitate.  
Examinarea a fost complexă, cercetătoarea coroborând datele clinice cu datele 
morforadiologice şi funcţionale. Pentru cazuistica studiată examenul computer 
tomografic este cotat ca investigaţia care a furnizat cea mai bogată şi valoroasă 
informaţie. Imaginile ce însoţesc lotul studiat sunt deosebit de edificatoare. 

Capitolul VII prezintă discuţia rezultatelor cercetării ilustrând diferitele cadre 
nozologice ale patologiei ATM. Se realizează descrierea semiologiei radiologice 
desprinsă de pe parcursul investigaţiilor. Autoarea subliniază particularităţi legate 
de unele semne care sunt mai evidenţiate printr-o anume metodă sau tehnică 
imagistică. Adaptat şi particularizat pe fiecare cadru de patologie, se schiţează un 
algoritm secvenţional al investigaţiilor imagistice. Discuţiile sunt fundamentate, 
atente şi pertinente şi desfăşurate pe marginea rezultatelor obţinute. Aceste fapte 
justifică complex concluziile finale. 

Cititorul acestei monografii va găsi o largă informaţie privind aplicaţiile 
radioimagisticii la diferite entităţi nosologice ale ATM, cu referire la tehnici şi metode, 
cu aportul fiecăreia separat, dar şi corelate între ele, cu elaborarea unor algoritmi de 
explorare pre- şi post-terapeutică. 

 
 

E. Târcoveanu, M.R. Găleşanu 




