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HOW THE FUTURE OF SURGERY IS CHANGING: ROBOTICS, TELESURGERY, SURGICAL 
SIMULATORS AND OTHER ADVANCED TECHNOLOGIES (Abstract): Since the advent of 
minimally invasive surgery, there have been new discoveries in robotics to perform telesurgery, in virtual 
reality and surgical simulators for surgical education and many emerging new technologies to 
revolutionize what the future of surgery will become.  This is a review of the state of the art in these 
related fields, of disruptive technologies in the laboratories and the long term implications of the radical 
new technologies that are emerging.  
 
KEY WORDS: SURGERY, ROBOTICS, TELESURGERY, SURGICAL SIMULATORS 

 
Correspondence to: Richard M. Satava, MD FACS, Professor of Surgery, University of Washington Medical Center, 
Room BB 430, Seattle, WA 98195; email: rsatava@u.washington.edu 

 
INTRODUCTION  
Although many factors, such as economics, managed care and regulation 

contribute to the changing landscape in surgery, nothing causes such dramatic change as 
the introduction of a revolutionary technology. The change is so rapid in fact, that a new 
term, disruptive technology, is applied to signify such abrupt and radical change in a 
short time. The American baseball coach, Yogi Berra very cleverly anticipated such 
change when he said “The Future is not what it used to be!”. The implication of course, 
is that we cannot judge future changes by using contemporary standards. Laparoscopic 
surgery was the first of such technologies, and many others are soon to follow. Robotics 
is just emerging onto the scene, along with virtual reality for surgical simulation – and 
many others are in the laboratory today. The following is a review of the current status 
of robotics, telesurgery and  surgical simulators as well as an introduction to numerous 
other new technologies that may significantly impact upon the practice of surgery. The 
rapid rate of such technological change is creating such extraordinary social, behavioral 
and ethical upheaval that speculation upon their profound effects is warranted.  

 
SURGERY IN THE INFORMATION AGE 
Before examining specific technologies, it is important to provide the framework 

for a change of such magnitude. This radical change is a reflection of Information Age 
technologies, such as computers, robots and virtual reality. However there are some 
underlying principles that must be understood, since it is this „Information Age 
perspective” which not only drives the change, but binds everything together. 

The first principle is that we can represent real objects in the real world with a 
computer or information equivalent (this is Nicholas Negroponte’s „Bits instead of 
atoms” analogy [1]) – for example, your body in the real world and a CT scan of your 
body in the information world. To this total body image is added all the vital signs, 
mechanics, physiology, etc of an individual person. The result is an information 
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representation, a holographic medical electronic representation (or holomer) [2], of a 
person which is a surrogate for the patient or person in information „space” (computer), 
and which permits simulation upon the image before actually providing medical 
diagnosis or treatment on the person (see below). The US military has a proof of 
concept project called the Virtual Soldier, in which a total body computer tomography 
(CT) scan of a soldier is used to represent the soldier. By carrying this scan on the 
electronic dog tag, if the soldier is wounded, the medic or surgeon will have an image of 
what the soldier was like when he was well. A comparison to the soldier after wounding 
allows the surgeon to diagnose what changes occurred – however in the absence of a 
surgeon, a medic can use a computer program to automatically detect the difference and 
perform the diagnosis for the medic. This is such a daunting project that it is only in its 
initial phases, creating a holomer of a heart, that behaves completely like a natural heart. 

There is much debate about the value of a „total body scan” (holomer) of a 
person, ranging from the theoretical increase risk of cancer due to radiation exposure to 
the practical problem of the expense of performing many more tests and examinations if 
some abnormality is discovered. However, these arguments miss the main point – the 
purpose of obtaining a scan is not to discover disease, rather it is best employed when 
the patient is younger and asymptomatic in order to provide a baseline (in scientific 
terms, a „control when normal”). Thus when a person becomes sick, there will be an 
available dataset (image) of their normal healthy state for comparison. Clinical medicine 
frequently pretends to be scientific – true science requires rigid adherence to the 
scientific method. The basic premise is the there is a control, by which to compare a 
change – however without a holomer we do not have the control arm and therefore are 
not always truly performing evidence based medicine.  

Evidence-based medicine is an important advance for scientifically applied 
medicine, and one important outcome measure to confirm our diagnoses in patients who 
have died is the autopsy. For numerous reasons, the number of autopsies are drastically 
decreasing, with less that 10% of all hospital deaths being confirmed by autopsy [3]. 
Thali, et al had introduced a new technologic concept, the virtual autopsy, which is a 
total body scan of the deceased [4]. An additional project by the military, Virtual 
Autopsy performs total body scans after a soldier is killed in action and is used in 
assisting the pathologist during the real autopsy. Having the image from the Virtual 
Autopsy available has reduced the time for the autopsy by 30% and increased the 
recovery of forensic evidence (metal fragments) from 60% to 85% [5]. But more 
important, with the image it is possible to calculate and infer many important facts from 
the wound tract, fragment position, etc that is not possible from the real autopsy. Now 
information such as what areas of the body were protected by armor, how should armor 
be redesigned, which direction the bullets came from, what was the velocity of the 
bullets, and how far away was the enemy can all be derived by analyzing the image.  
Interestingly, such type of analysis has been commonplace for decades in all other 
industries except healthcare. Scientists and engineers all have a computer (or 
information) representation of their product (in healthcare the „product” is the patient). 
Therefore it is possible to do modeling, simulation, virtual prototyping, virtual testing 
and evaluation, mechanical rehearsal, and many other techniques on the computer 
model before even building or running their product. Healthcare could have such an 
opportunity if a total body scan were taken of the patient.  
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ROBOTICS AND TELESURGERY  
Another important aspect of the Information Age is to look at our devices and 

instruments as „information representations”. For example a robot is not a machine, it 
is an information system with arms or legs; a CT scanner is not a digital imaging 
system, it is an information system with eyes, and so on [6]. The importance is now 
nearly everything we do as surgeons can be considered as ‘information’. A specific 
example is robotic surgery. Laparoscopic surgery is half way to becoming robotic 
surgery – we do not look at the persons organs (real world), but look at a video monitor, 
which is a computer (or information) representation of the organs; however in 
laparoscopy, we manipulate the tissues with real instruments. In contrast, a robot also 
uses a video monitor (information) but when the surgeon moves the handles, electric 
signals (information) goes through the computer to the instrument tips. Surgery has 
become a form of information management.  

This is an extremely important concept, because using this perspective, it is 
possible to integrate surgery as never before. From the robotic surgical console, the 
surgeon can perform open surgery, minimally invasive surgery and even remote (tele) 
surgery. By importing the CT scan of the patient (or organ), the surgeon can pre-plan 
the operation and even do a surgical rehearsal of the procedure, safely making mistakes 
upon the image rather than the patient. By performing data fusion of the CT scan to the 
real video image, it is possible to have intra-operative navigational aid for image-guided 
surgery, and by using a computer generated virtual reality image of organs, surgical 
simulation for training and assessment can be performed. All these different aspects of 
surgery, which currently are performed at different times in different places, can now be 
done together from one spot – the surgical console. This allows the integration of 
surgery at a level not previously possible. It is this integration – a systems approach – 
that is the real power of robotic surgery.  

The mechanical advantages of robotic surgery have been often been enumerated 
– increased precision of hand motion, removing tremor from hand motion, magnified 
view, improved dexterity and remote surgery. The first telesurgery operation was 
performed by Professor Jacques Marescaux of Strasburg, France in september 2001 [7], 
and Dr Mehran Anvari [8] of McMaster University in Hamilton (Ontario), Canada is 
performing advanced robotic surgery to North Bay, Canada approximately 300 km 
distant. While it is possible to accomplish such surgery, it is not always feasible or 
practical, such as in major cities where there are ample hospitals with specialists 
available.  

 
FUTURE SURGICAL INSTRUMENTS 
Most surgical instruments are mechanical, although a few such as 

electrocoagulation, radiofrequency ablation, cryotherapy are available. This shows one 
new trend, which is to replace mechanical instruments with energy systems. An 
innovative new example is using ultrasound. Currently available is the Sonosite 180 
diagnostic ultrasound system. Research is being conducted to add to the system, high 
intensity focused ultrasound (HIFU). When two identical ultrasound beams are focused 
to intersect each other, harmonic inter action occurs, which generates heat. Depending 
upon the frequency, power, etc, the heat can be generated to either coagulate tissue and 
blood or even to vaporize tissue. Clinical trials are being conducted in areas such as 
uterine fibroids, prostate cancer, benign breast lesions, and liver lesions. By combining 
HIFU on the diagnostic ultrasound, it will be possible to use the Doppler to diagnose a 
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source of bleeding, focus the HIFU, and stop the bleeding – all from outside the body. 
Animal research has been successful in non-operatively stopping hemorrhage from 
femoral arteries and solid organs like liver, kidney and splin [9]. It is likely that more 
and more energy directed instruments, such as lasers, radiofrequency, cryotherapy, 
ultrasound, etc will be emerging which have both diagnostic and therapeutic 
possibilities, permitting the surgeon to make a diagnosis and then perform treatment 
simultaneously. Another instrument, called the „smart scalpel”, is in research with the 
military to create a laser scalpel which scans the tissues in front of the cutting laser to 
diagnose if there are blood vessels in the area, and if so, the laser is automatically shut 
off so as to not cut through major blood vessels. Next generation will attempt to 
distinguish normal from cancerous tissue to aid in oncologic surgery.  

 
TRAUMA AND SURGICAL CRITICAL CARE  
For decades, the military has been using a new system called the Life Support 

for Trauma and Transport (LSTAT) which has all the capabilities of an intensive care 
room reduced to a 6 inch platform that sits below a standard stretcher [10]. In addition, 
there is full telemedicine capabilities. Ever since 2000 in the Bosnia and Kosovo war, 
the military has been using the LSTAT for casualties. A wounded soldier is placed on 
the LSTAT immediately after wounding and the surgeon at the MASH receives 
information about the casualty. From the helicopter, to the ambulance at the helipad to 
the emergency room triage, the surgeon keeps monitoring the casualty, changing the 
respirator, IV fluids, etc as necessary. The patient is transported to the OR and after 
surgery to the recovery room on the LSTAT, all the while the surgeon is monitoring 
him and a complete record is being kept. During the entire episode, the surgeon has 
been completely informed and is completely in charge, which is yet another form of 
total integration of surgical care through information management. The next generation 
LSTATs will be lighter weight, hot-swappable components and with even a portable 
backpack version.  

In the military trauma care, rapid medical evacuation has been an important 
contribution to the improvement in survival of casualties from the battlefield. There is a 
new emphasis in the military on unmanned air vehicles (UAV), and the latest effort will 
be to replace trucks and other supply-chain vehicles with a new corps of resupply 
UAVs. The vast majority of medical evacuation occurs on „vehicles of opportunity”, 
such as High-Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV) and 2½ ton trucks. 
With the new resupply UAVs soon to be distributed ubiquitously throughout the 
battlefield, it is highly likely that the majority of the medical evacuation will eventually 
occur on a UAV, so next generation resupply UAVs are being designed to incorporate 
LSTAT platforms, in essence converting any empty UAVs into a fully capable 
autonomous medevac vehicle. 

 
EDUCATION AND TRAINING  
Training in surgical skills and surgical certification has not changed much in 

centuries. However recently, aviation simulation technologies, which first begun in the 
1950s and have become ultra-realistic, have transitioned to surgery made their first 
appearances in the 1990s in surgical simulation [11]. Using virtual reality and the 
exponential growth of computers, progress has been rapid to a point where surgical 
simulation is becoming very realistic and even portable. Modern adult learning 
principles combined with new methodologies of objective assessment have brought 
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simulation for surgical skills into the 21st century. Sophisticated systems, such as the 
red dragon and blue dragon provide accurate measurements of hand motions, forces, 
direction etc. This results in a quantifiable ‘signature’ of skills assessment which 
accurately distinguishes the performance of a novice from an expert and which provides 
quantifiable information on how to improve performance [12]. With the ability to so 
accurately quantify performance, the next generation simulators will be incorporating 
the performance of experts as the benchmark criteria which students much achieve.  
Training programs are now changing from chronology (time) based training to 
proficiency-(criterion-)based training; the student no longer trains for a given time and 
then begins operating, instead the student continues training on the simulator until they 
achieve the benchmark ‘criteria’ of an expert before they operate upon their first patient. 
This dramatically decreases the amount of time a student will ‘practice’ on a patient. 
The Yale University study demonstrated that criterion-based training on a simulator can 
decrease operating time by 30% and decrease errors by 85% [13].  

 
SURGERY WITHOUT INCISIONS  
The progress from open to minimally invasive surgery has dramatically 

improved patient recovery and outcomes, greatly due to the reduction of incisions from 
very large to extremely tiny. There is current research in eliminating incisions entirely 
by inserting instruments through natural orifices (natural orifice trans-luminal 
endoscopic surgery – NOTES), such as mouth, vagina, anus etc. [14]. This requires the 
modification of current flexible endoscopic instruments. The most common is 
transgastric, where a flexible endoscope is inserted into the stomach, and an incision is 
made in the stomach so the endoscope can be passed into the peritoneal cavity. Then the 
surgical procedure, such as appendectomy, cholecystectomy, etc is performed somewhat 
like laparoscopy, but with long flexible instruments. Upon completion, the specimen is 
retrieved through the stomach and mouth, and the incision in the stomach is closed. 
New instruments are being designed to improve upon this new approach, including 
innovative suturing devices. The most important feature of this new approach will not 
be the use of natural orifices as much as whether there will be significant improvement 
for the patient over current laparoscopic procedures – success must be determined by 
patient outcomes. Just as in laparoscopy, if the initial success occurs, there is no telling 
just how much surgery can be accomplished through this route.  

 
THE OPERATING ROOM IN THE FUTURE  
With the rapid changes in robotics, computers and virtual reality it is clear that 

the place where surgical procedures will be performed must change. New technologies 
require a new approach. Until now, the operating room has been an empty space filled 
with supplies, furniture (tables, monitors, etc), anesthesia machines, lights, etc. All of 
this equipment is passive, independent and not inter-operable. The next step is the 
integration of all aspects of the operating room, not only for the surgical procedure, but 
during the entire peri-operative period, from the moment the patient enters the 
preoperative holding area until finally discharged from the recovery area. As much as 
anything, it is an integration of the information about the patient, procedure, processes, 
work flow, etc. New business principles, such as supply chain management, asset 
tracking, just in time inventory etc must become standard features in the entire surgical 
procedure [15]. Access to information, such as laboratory data, images, etc will become 
available at the surgeon’s fingertips and displayed upon the same or adjacent monitors 
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as the surgical procedure. New concepts may emerge from new technologies, such as 
the „operating room without lights”, in which the ceiling is embedded with a thousand 
light emitting diodes (LED) in the ceiling to replace the conventional overhead 
spotlight, permitting complete lighting of the operating room without obstructing beams 
[16]. Perhaps hundreds of miniature inexpensive cameras will also be embedded in the 
ceiling, allowing for recording, tracking, work flow management, etc. In essence, the 
ceiling will become an „intelligent sea of cameras and lights” and actually participate 
actively in the procedure, rather than simply creating a passive space.  

It is important to also look toward industry for inspiration as to the potential 
direction for surgery, especially the new technologies including robotics. Today, 
surgeons sit at robotic work stations, but scrub nurses change instruments and 
circulating nurses bring supplies. However in industry, when an instrument is changed, 
an automatic tool changer is used, or a new supply is needed, a supply dispenser is used 
– there are no people interacting with the robots. Michael Treat of Columbia University 
[17] has designed a robotic scrub nurse with responds appropriately to verbal requests, 
handing the needed instrument to the surgeon and picking up and returning the used 
instrument to the surgical tray. This is a stepping stone to a completely automated 
operating room – the operating room without people. The following is a suggested 
concept, which the military is funding initial research.  

The patient is brought to the holding area, placed in the proper position for 
surgery and anesthetized. A total body scan is performed and while the patient is taken 
to the operating room, the surgeon rehearses the surgical procedure on the work station, 
making errors on the patient’s image and not the patient. When the patient is being 
operated upon, every time an instrument is changed or a supply is used, three things 
happen: the patient is billed, a request is sent to resupply the operating room and an 
order is sent for a new replacement – all within 50 milliseconds with 99.99% accuracy, 
which is current industry standard. Such a scenario has significant  benefits, especially 
in efficiency and personnel reduction. Replacing a scrub nurse and circulating nurse 
during the procedure would decrease costs, free the nurses for more important peri-
operative patient tasks than the simple pick-and-place of handling instruments and 
supplies, standardize accountability through automatic instrument and supply tracking 
and many other work flow improvements. However, is such a scenario pointing to a 
future where robots replace surgeons? This is not likely, although once again looking 
toward aviation and the military, there are analogies. Until the year 2002 fighter pilots, 
like surgeons, were the peak of performance. Then came the UAVs, such as the 
Predator. Initially it was used for surveillance, then for hunter-seeker missions, and now 
for full combat. The military is fully committed to replacing all fighter aircraft with 
UAVs by the year 2025, and there is even a new Air Force school for Remote Pilot 
Training (pilots that never get into an aircraft but remotely control a UAV) – is there a 
lesson here for surgeons?  

 
MOBILE ROBOTS  
In addition to the current operating room robots, a number of mobile robots are 

being introduced. The RP-6 mobile telemedicine robot from In-Touch, Inc of Goleta 
CA is a robotic platform with a flat-panel monitor supported by a telemedicine 
connection [18]. The nurse can go with the robot on rounds, and the patient can see and 
converse with the doctor over the telemedicine link. There has been surprisingly good 
acceptance of this technology, especially in nursing homes where physicians do not 
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have much time for rounds. When interviewed, the patients state that they quickly 
become accustomed to seeing their doctor on the video monitor, and frequently prefer 
this method of communication because the surgeon takes more time and has better eye 
contact with the patient – a rather surprising result of the survey. Or perhaps it is a sad 
commentary upon how busy surgeons must practice today, speeding through rounds and 
giving up the all too critical value of personal attention to the patient. 

 
ADVANCED TECHNOLOGIES BEYOND CURRENT PRACTICE  
The technologies described above are those at the leading edge today. However 

there are a number of disruptive technologies [19] that are changing fundamentally the 
way medicine and surgery will be practiced. The disruption go so deep as to change the 
very basis of how science is being conducted [20]. The scientific method is the hallmark 
of good science, and is characterized by development of a hypothesis, conducting the 
study design, performing the experiment, analyzing the results and reporting the 
outcomes. What has been occurring is that an intermediary step is being performed, 
after the study is designed. This is to develop a model on a computer and simulate the 
experiment, then the actual experiment is performed. It has been the rise of the 
computer that has given the sophisticated models, such as automobile engines, 
airplanes, etc from computer aided design/computer aided manufacturing (CAD/CAM) 
software, which then is taken through numerous simulations using virtual prototyping, 
virtual testing and evaluation to simulate the best potential outcome. Then only the most 
likely successful products will be produced and tested. This methodology – modeling 
and simulation – has dramatically reduced costs, time and errors to develop a new 
product or test a new method or procedure. In the example above of the holomer, it will 
be possible in the future to acquire de-identified data about millions of patients. Then it 
might be possible to conduct an experiment upon a million patients (holomers) for fifty 
years in one weekend – on a supercomputer. Large scale (high dimensional) simulation 
is what is done in other industries, such as weather forecasting, drilling for oil, 
constructing and testing models for a new plane or auto, etc. In short, the scientific 
method has actually begun the transformation by adding the additional step of modeling 
and simulation to the scientific discovery process. The message is clear; modeling and 
simulation are at the heart of the transformation in the Information Age, and healthcare 
must begin implementing these technologies where ever possible, such as surgical 
education, pre-operative planning, and surgical rehearsal.  

However it is apparent that this new methodology which defines the Information 
Age is already present, and there is consensus that we are in the Information Age. 
Therefore, the Information Age is not the future – it is not possible to be the present and 
the future at the same time. So something else must be the future. A glimpse of what the 
future might become was given by Alvin Toffler in his 1976 book „The Third Wave” 
[21], in which he described the three different ages – the Agriculture Age, the Industrial 
Age, and the Information Age. There appears to be a new age emerging – tentatively 
called the BioIntelligence Age until a better name is coined [22]. The slope rapidly 
increases during the revolutionary phase, as the discovery(ies) are introduced, and as 
businesses take advantage to commercialize the new products. There eventually comes a 
time when the discovery(ies) are accepted by everyone as commonplace (consumer 
acceptance), and at that time there are no new discoveries; instead there is evolutionary 
progress where the existing products are refined and new features are added, but the 
basic discovery is unchanged. The Information Age has reached this tipping point from 
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revolution to evolution. Over the past 20 years there have been no new discoveries, the 
cell phone, computer, etc are fundamentally the same as they were 20-30 years ago, the 
only difference is that they are more sophisticated or have more features like small size, 
built in cameras, internet access, etc; these products perform exactly the same functions 
as they had in the past, or combine existing functions into a smaller package.  

In discussing possible new directions for the future, a few factors stand out. The 
most important characteristic is that the BioIntelligence Age is that of a 
multidisciplinary approach. Until now, research, products, etc were typically a result of 
work in one of the three main scientific areas: Biology (Life Sciences), Physical 
Sciences (including Engineering), or Information Sciences. However new discoveries 
are occurring at the intersection of these disciplines. Is the Human Genome a result of 
biology or information science – it is both because DNA is a living information system. 
The same can be said of new biosensors (biology and engineering) or intelligent robots 
(engineering and information). Thus, the future is that of multi-disciplinary approach, 
whether in research or even in patient care (many different specialties are frequently 
involved in the care of a patient). It is clear that it is now possible to understand our 
world (and patients) at a whole new level of complexity, however no single person or 
physician can understand even a small part of the whole. Thus the need to form 
interdisciplinary teams and practices in order to make revolutionary progress. Exactly 
what are these new technologies that will so revolutionize healthcare? The following are 
a few examples.  

 
FUSING OF LIVING AND NON-LIVING SYSTEMS (MAN AND 

MACHINE)  
In 1999 Eric Staudacher at University of Michigan placed a miniaturized sensor 

and radio transmitter onto bumble bees. The sensor was sensitive to simulated anthrax. 
The military then conducted trials where soldiers were given the bees; the simulated 
anthrax was released, and the soldiers released the bees, which then flew out into the 
area; and when the anthrax was encountered, the sensors radioed the information back 
to the soldiers to avoid that area. This combined system –bee and sensor – performed 
something that neither system could do alone. At the laboratory of Robert Fuller of 
University of California, Berkeley there are experiments with cockroaches with probes 
implanted into their brain [23]. The cockroaches are then put on a treadmill to record 
their brain waves while they are running on a treadmill – with the purpose to build a 
better robot by deciphering how the cockroach moves – it is nature’s most efficient 
motion machine. One evening the students went back to the laboratory and reversed 
engineered the system by disconnecting the wire that records the signals and connected 
the wire to a joystick to send the signals. After a short time they were able to drive the 
cockroach around the laboratory with a joystick. The usefulness of such as project is not 
clear, but imagine if a miniature camera (like those in a cell phone) were put on the 
cockroach as well, it might be possible to use them for disasters (earthquake, tsunami, 
etc) because they can search where even dogs cannot go. Today, the military is using 
mobile robots on the battlefield to search for ambushes in caves, homes and other 
dangerous places.  

 
MINIATURE ROBOTS  
Miniaturization using micro-electronic machine systems (MEMS) has been 

explored for over two decades. It has allowed scientist to create systems on the 
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mesoscopic scale (millimeter scale). New robots have become extremely small with 
entire computers, sensor systems and locomotion incorporated into a robot the size of a 
small coin. The first clinical miniaturized ‘robot’ was the videoendoscopic capsule by 
Paul Swain [24]. This is a pill size capsule inside of which is a miniature camera, light 
source and transmitter. The patient wears a video recorder on their belt. After 
swallowing, the capsule transmits images (one frame every 30 seconds) as it passively 
goes through the GI tract. The next generation is being researched to be able to control 
the direction and passage of the capsule (robotic control) and eventually add small end 
effectors such as biopsy forceps in order to perform therapeutic maneuvers.  

 
CELLULAR SURGERY (BIOSURGERY)  
Beyond mesoscopic scale is the microscopic scale and individual cells. A new 

technology, called femto-second lasers (or ultra-short pulsed lasers) emit pulsed laser 
light at 1x 10-15 sec. When directed at a cell membrane, it is possible to create a hole 
(incision) into the membrane without damage, providing access into the cell [25]. 
Various researchers are beginning to manipulate the individual structures within the 
cell; and a group in Dundee, Scotland is actually entering the nucleus and manipulating 
chromosomes. One might speculate that in the future, surgeons will be using such 
systems to actually manipulate individual genetic material or perhaps directly operate 
upon genes. If this were to occur, the results of surgery would be to change the very 
biology of the cell (biosurgery), rather than trying to remove organs or restructure 
tissues [26]. Such research is now conducted by controlling the position of the laser 
from a workstation. Interestingly, this is very similar to what surgeons are doing today 
with robotic surgery, the main difference is that the scale in cellular surgery is 
thousands of times smaller. In addition, the researchers are using other tools, such as 
atomic force microscope (AFM), to manipulate and visualize cells. These video 
monitors for the AFM  show not only the outlines of the cells, but the actual forces 
between cells, giving researchers a whole new way of ‘seeing’ the function of a cell.  

 
ROBOTIC CONTROLS  
Many of the systems described above are robotic systems that are controlled 

from a typical work station similar to the DaVinci surgical console. However as smaller 
and more complex scales are explored, there may be a need for a different method to 
control these systems. Numerous universities are working on direct neural control, the 
so called brain-machine interface. A probe is inserted into the brain of a monkey. These 
probes have multiple tines, so hundreds of individual neurons can be sensed. The 
experiment is conducted as follows [27,28]: a probe is inserted onto the motor cortex of 
a monkey, connected to a computer to analyze the EEG signals, and the monkey is 
taught to use a joystick to move a green dot on a computer monitor to cover a red dot.  
When the dots merge, a robotic arm feeds the monkey. The EEG is monitored and the 
researchers interpret the motion signals. Once the signals are interpreted, the wire from 
the brain probe is disconnected from the computer and connected directly from the brain 
to the robotic arm (similar to the cockroach experiment). It takes about 6 weeks for the 
monkeys to realize that they do not have to move their arm or joystick to feed 
themselves. There are now 5 universities with monkeys that feed themselves simply by 
thinking – thoughts into action. The first clinical trials on a quadriplegic man began in 
2005, and after 3 months this person was controlling the cursor on a video monitor, 
turning the television on and off, and even opening and closing the fingers of a 
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prosthetic arm – simply by thinking. At the University of Hawaii, research is being 
conducted to pick up the EEG signals through the skull without implanting probes into 
the brain; there has been only modest success to date but there is continued progress. Is 
it possible that in the future a surgeon could place a cap upon their head to control a 
robotic system?  

 
INTELLIGENT PROSTHESES  
There has been significant progress in developing intelligent implantable 

devices. The initial implantable cardiac pacemaker, which began over 50 years ago as a 
simple pulse generator to stimulate the heart for complete heart block, has now become 
an extraordinarily sophisticated monitoring, pacing and even automatic defibrillation 
system. Prosthetic lower extremities for above knee amputation now include sensors, 
actuators and feedback control loops [28,30] so that amputees are now returning to 
nearly perfectly normal gate. Some amputees have special prostheses for sports, 
mountain climbing, etc that actually exceed the performance of a human leg. There are 
now a number of soldiers who suffered severe injury resulting in amputation that have 
returned to full combat duty. Other prostheses, such as artificial retina and artificial 
cochlea are still very crude but are beginning to restore a modest amount of sight and 
hearing. The progress in biocompatible materials, MEMS miniaturization, intelligent 
feedback control and other technologies are making it possible to replace more and 
more lost tissues or organs with prostheses.  

 
TISSUE ENGINEERING 
There are numerous approaches to replacement with synthetically grown tissues 

or organs, using the science of tissue engineering. This is the epitome of 
multidisciplinary medicine. An example is Dr. Jay Vacanti or Massachusetts Institute of 
Technology and the Massachusetts General Hospital in Boston in creating an artificial 
liver [31]. Computational mathematicians designed a microvascular pattern with a 
vascular branching pattern to a 10 micron level. This pattern was exported to engineers 
with a stereolithography machine that „printed” out 3-dimensional vascular structure 
using bioresorbable substrate from biologists that was embedded with vascular 
endothelial growth factor, platelet derived growth factor, angiogenesis factor and others 
from molecular biologists. This bioresorbable scaffold was then placed in a bioreactor 
with vascular endothelial cells; after about 2 weeks there was a living vascular system.  
This system was then perfused with blood, and placed in another bioreactor with hepatic 
stem cells, and the result was a small sample of a living portion of liver. The next steps 
are to take this for implantation into animals. With simpler organs, Anthony Atala of 
Wake Forest Medical Center has used scaffolding to grow an artificial bladder – he has 
reported his 5 year follow up in patients, all of whom have had successful implantation, 
and most have even reestablished neuronal control of bladder function [32].  

 
GENETIC ENGINEERING  
There are many examples of genetic engineering, however there is one aspect 

that is particularly significant, and that is transgenic genetic engineering – taking genes 
from one species and inserting them into another species. The orb spider produces the 
strongest known naturally occurring fiber in its silk. Nexia Technologies of Montreal, 
Canada has taken the genes for the production of this protein in the spider and inserted 
it into goats; now there are herds of goats which are producing the protein in their milk, 
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from which the silk fibers can be reconstructed from the protein [33]. This is but one 
example of taking genes from one species to the next. Perhaps in the future, rather than 
bricks, mortar and smokestacks, there will be herds of animals or fields of plants 
producing things that we need, including the surgical sutures that we use. 

 
HIBERNATION AND SUSPENDED ANIMATION  
A remarkable discovery was made by Brian Barnes of University of Alaska, 

Fairbanks – animals do not hibernate because it is cold, they hibernate because the can 
„turn themselves off” [34]. Actually, the Artic ground squirrels put themselves into a 
hypometabolic state, with vital signs that are radically reduced to a few percentage of 
normal. This occurs because some molecule in the hypothalamus is secreted – if the 
area in the hypothalamus is ablated and the ground squirrel is placed in the cold, it will 
freeze instead of hibernate. Also, if you put a normal ground squirrel in the desert 
surrounded with food, it still will hibernate. The signaling molecule from the 
hypothalamus is unknown, but it has been discovered that on the mitochondria where 
energy (ATP) is produced, a molecule blocks this site and oxygen cannot transfer its 
electrons to ATP to create energy. Mark Roth of Fred Hutchinson Cancer Center in 
Seattle has experimented in mice and been able to create such a block in mice such that 
they are put into a state of suspended animation for about 6 hours [35] – no respiration, 
heart rate, blood pressure, EKG, EEG, body temperature assumes ambient temperature 
and even no activitiy on functional MRI of the brain. After 6 hours they are awakened 
and they behave normally, remembering which button to push to feed themselves and 
learning new pathways in a maze. While this is an early experiment in a very long 
research effort, it points to the possibility of using these molecules or drugs for 
anesthesia. If successful, in surgery a patient could be put to ‘sleep’ with no heartbeat, 
no bleeding when incised (bloodless surgery), not able to feel pain, unable to move, etc 
and when surgery is over, can be awakened.  

 
MORAL AND ETHICAL CONSIDERATIONS  
We are in an era of truly „outrageous” science (outrageous - Exceeding 

established or reasonable limits; daring; provocative; improbable; extraordinary) [36]. 
The technologies described above certainly exceed any expectations that could have 
been anticipated as little as 10 years ago, let alone 50 or 100 years ago. However there 
is a more important issue about these discoveries – they raise moral and ethical 
questions that are well beyond the promise of any technology in the past. Previous 
discoveries impacted upon an individual or group of individuals, however these 
discoveries are impacting on the very foundations of civilization as we know it. The 
reason is that technology is far outstripping our ability to adapt. The acceleration of 
technology is increasing exponentially, and business is following close behind to exploit 
the technology. However our social systems cannot respond as quickly, and healthcare 
systems have an even slower response [37]. Because of the consequences of an 
untoward effect of a new technology, physicians must very stringently evaluate the 
technology and they must refrain from ‘jumping on every new bandwagon’. Such cold 
deliberation and assessment requires a very long lead time, so it is imperative to look at 
the moral and ethical considerations early in the development of a new technology. 
Physicians must participate in these decisions, or have the implementation and results of 
the innovation be determined by those with political or selfish motives. Technology is 
neutral – it is neither good or bad; it is our responsibility to breathe a moral and ethical 
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life into the technology and then apply them with empathy and compassion for each 
patient. The following are some examples of technologies that pose extraordinary 
ethical challenges.  

 
HUMAN CLONING  
In April 2002, an announcement was made public that the first human was 

impregnated with a clone, and 9 moths later the first human clone was born. The 
immediate response from all governments was to ban human cloning, however today 
there are at least 3 countries that support human cloning. The debate continues over 
human cloning (and stem cells) while science is left with conflicting messages, reduced 
funding and the threat of suffocating oversight. Who should decide what (or who) 
should be cloned? Should brainless clones be developed as spare parts? Do we really 
need to clone more people, what will happen to the human population? We have 
difficulty in feeding many people today.  

 
GENETIC ENGINEERING  
The first genetically engineered child was born in 2003. There are also a number 

of children born with the additional goal of harvesting their stem cells to save a sibling 
(„savior babies”). But even more radical is that of transgenic genetic engineering 
(similar to the orb spider and goat). Humans have 4 rhodopsins for vision, only using 
two. The pit viper snake has one of the same rhodopsins that are unused by humans, and 
which gives the snake the ability to seek its prey in infra-red [38]; the humming bird can 
see in the ultraviolet [39]. Should we genetically engineer our children to give them 
such abilities, so they can see in the dark? Should they have abilities that others do not 
have, giving them an enormous advantage? And who will decide which children can be 
„enhanced”? Are we on a threshold of designing our children to a point where there 
will be a whole class of enhanced individuals?  

 
LONGEVITY  
There are at least 3 strains of mice which prolong their lifespans by two- or 

three-fold, using apoptosis, telomerase, nutritional manipulation etc. [40]. Should these 
same mechanisms be successful in humans, the normal human lifespan would increase 
to 150-200 years. What are the profound consequences of living that long? Does a 
person retire at 55-65 years of age, have multiple careers etc.? Without people dying, 
the population will increase even faster.  

 
INTELLIGENT ROBOTS OR COMPUTERS  
Noel Sharkey, professor of engineering at Sheffield University (Sheffield, UK), 

has programmed little robots with „rules based programming” which permits them to 
learn. He placed them in a room with scattered junk and closed the door. The robots 
rummaged around over a 6 month period. One day, the door was open and one of the 
robots escaped – out the door, down the steps out another door and was caught scooting 
across the parking lot [41]. This robot had never seen a stair, door or the outside, but he 
was able to navigate out of the building. Does this represent a low level of intelligence, 
perhaps as smart as an ant? Are we finally on the threshold of developing a useful level 
of intelligence for computers and robots?  

Pioneers in robotics and artificial intelligence, such as Hans Morevac [42] or 
Ray Kurzaweil [43] point out where computers stand in relation to the human brain in 
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terms of computer power. Based upon the number of neurons and synapses per neuron, 
it is roughly estimated that the human brain computes at 4.0x1019 computations per 
second (cps). The fastest computer to date is computing at approximately 3.5x1016 cps 
– approximately 1000 times slower than the human brain. However, it appears that 
Moore’s Law (roughly translated that computer power doubles approximately every 18 
months. Do the math! In approximately 10 doublings, or in 15-20 years, computers will 
be computing as fast as the human brain. Will the computers be intelligent, and if so, 
should they be granted „rights” ? Will we be able to recognize their intelligence? Will 
they remember we made them – or even care? If the computer plug is pulled, will that 
be murder of an intelligent being? These and many more seeming trivial questions are 
now taking on serious connotations as the technology moves rapidly forward. 

 
REPLACING BODY PARTS  
With the rapid progress in tissue engineering, synthetic organs, intelligent 

prostheses, regeneration and other technologies, it will soon be possible to replace most 
any part of the body (except brain). With prostheses becoming so specialized and much 
superior to a persons own body part, is it ethical to remove a „normal” leg or eye and 
replace it with a synthetic one that is much better than the one a person is born with? If 
a person replaces 95% of their body with artificial parts, are they still human? What 
exactly is it that constitutes „human” – the flesh and blood with which a person is born, 
or is there something more?  

 
CONCLUSIONS  
Technology is advancing so quickly that even as we implement a new procedure 

such as laparoscopic surgery, new technologies to replace it (such as robotic surgery) 
are close behind. The new sciences are producing remarkable new opportunities, 
especially with the emerging non-surgical technologies such as artificial organs, 
regeneration, prostheses, suspended animation and others. Some of these technologies 
will increase the surgeon’s ability to perform surgery, others will replace the need for 
surgery. If there is any lesson to be learned, it is that at today’s rate of change, every 
surgeon will see not one, but many revolutions during their career – the practice of 
surgery is changing faster than any time in the past.  

The technologies described above, and the speculation on their possible moral 
and ethical consequences, should awaken a new awareness of responsibility that we, as 
surgeons, must accept. Ignoring the possible, no matter how outrageous it may seem at 
this time, puts future generations in jeopardy. While neither the scenarios as painted nor 
the moral and ethical issues as postulated will come to pass exactly as described, it is 
clear that the hard science behind the issues will inexorably continue, and at an 
alarmingly accelerated pace. What is pure fantasy today will become tomorrow’s 
undisputed fact. But more important, the moral and ethical issues are so profound that it 
will take decades to find equitable solutions that are both philosophically pure and 
pragmatically executable. And who better to participate than those who have taken a 
sacred oath – the Hippocratic Oath – and accepted stewardship for their patients and 
students. It is mandatory to instill in our students a feeling of urgency, a sense of 
magnitude and an acceptance of obligation to not only our patients and the profession, 
but all of human kind. Upon their shoulders quite literally rests the destiny of the 
humans species. To ignore this burden is to abdicate to those (such as politicians, 
lawyers etc.) who blur the sacrifice of idealism with their own reality of self interest. To 
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paraphrase Francis Fukyama when he is describing „Our Post Human Future” [44], we 
are now closing in on the ultimate question: „… Today there walks upon our planet, a 
species so powerful that it can control its own evolution, at its own time and choosing 
… homo sapiens. What new species shall we choose to become ?”  
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TODAY’S POSSIBILITIES IN THE TREATMENT OF BILIARY OBSTRUCTION FROM 
PANCREATIC HEAD CANCER (Abstract): In the last years significant progress has been made in the 
management of patients with pancreatic head cancer. The incidence of adenocarcinoma of the pancreas 
has been increasing world-wide in recent years, and it is currently the fourth leading cause of cancer-
related mortality. Surgical resection offers a low success rate but provides the only chance of cure. 
Surgery ideally includes a radical (R0) resection and reestablishment of gastrointestinal continuity. A 
pancreatico-duodenectomy is usually surgical technique and only curative procedure. Contraindications 
for curative resection are the presence of distant metastases, peritoneal seeding and extension of tumor. 
Tumour infiltrations into mesenteric and portal vein are relative contraindications. The most important 
prognostic factors in radical resections has been shown to be surgically negative margins and nodal status. 
Systemic chemotherapy, radiation or a combination of chemotherapy and radiation have all been used 
either prior to resection (neoadjuvant therapy) or following surgical resection (adjuvant therapy) in an 
effort to improve the cure rate achieved with surgery alone.  
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INTRODUCERE 
Cancerul de pancreas ocupă locul 4 între cauzele de cancer la bărbaţi după 

plămân, colon şi prostată şi locul al 5-lea la femei după cancerul de sân, plămân, colon 
şi organe genitale [1]. În România, frecvenţa raportată la numărul de internări este de 
0,39% [2].  

Cancerul de pancreas este mai frecvent la bărbaţi, raportul bărbaţi-femei fiind de 
1,5-2,5/1. Aproximativ 80% dintre cancere se dezvoltă între 60 şi 80 de ani, vârsta 
medie fiind de 60 de ani( în Anglia, 54 de ani) [1,3,4].  

Cancerul de pancreas este mai des întâlnit în mediul urban faţă de cel rural, iar 
incidenţa este mai mare în ţările dezvoltate: SUA, Marea Britanie, Noua Zeelandă, 
Canada, Franţa [5].  

Adenocarcinomul este cea mai frecventă tumoră pancreatică; în 75-90% din 
cazuri are aspect de carcinom ductal cu celule mucinoase. Majoritatea cazurilor (2/3) 
sunt localizate la nivel cefalic. Este posibilă distribuţia difuză nodulară în interiorul 
glandei, precum şi localizarea cancerului în ţesut pancreatic heterotropic – peretele 
stomacului, duodenului sau al diverticului Meckel [1].  

Majoritatea cancerelor pancreatice exprimă markeri tumorali detectabili prin 
imunhistochimie: citokeratină 7, 8, 13, 18, 19, antigen carcinoembrionar (ACE), antigen 
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carbohidrat 19–9 (CA19–9), B72.3 (TAG-72), CA 125, DUPAN 2 iar mai nou au fost 
descrise claudin 4 şi 18 şi proteinele S100 (S-100A4, S-100A6, S-100P) [6,7]. 
Cancerele secretoare de mucină sunt diagnosticate prin identificarea tipului de mucină: 
MUC1, MUC3, MUC4, MUC5AC [8].  

Tumorile sunt în general solide, de dimensiuni mari, boselate, neregulate de 
culoare gri-gălbuie pe secţiune şi care pot să obstrueze segmentul intrapancreatic al 
coledocului sau Wirsungul. Uneori pot fi de natură chistică, cu vegetaţii în interior – 
chistadenocarcinoame. 

Cancerul pancreasului are o agresivitate mare în ceea ce priveşte probabilităţile 
de metastazare. Astfel, metastazele limfonodulare se întâlnesc în momentul 
diagnosticului în 70% din cazuri, iar metastazele hepatice la 50% dintre pacienţi [1]. 

Extensia se poate face progresiv din aproape în aproape invadând calea biliară 
principală şi duodenul, ţesuturile peripancreatice, splina sau stomacul. Alte căi de 
diseminare sunt: invazia perineurală, invazia venoasă cu diseminarea celulelor tumorale 
în ficat, pe cale peritoneală- ascita, carcinomatoza peritoneală [1]. Printre metastazele la 
distanţă cele mai frecvente, după ficat, sunt: în plămân, osoase, parietale abdominale, 
cerebrale, renale etc. [1]. 

Extensia limfatică are loc în grupele ganglionare regionale: limfonodulii 
superiori, inferiori (dispuşi pe marginea superioară şi respectiv, inferioară a 
pancreasului), anteriori (pancreatico-duodenali anteriori, pilorici şi mezenterici 
proximali), posteriori (pancreatico-duodenali posteriori, pericoledocieni), alte grupe 
ganglionare (infrapilorici, ai pediculului hepatic, celiaci, mezenterici superiori, latero-
aortici) [9]. 

 
Tabel I Clasificarea şi stadializare TNM (AJCC 2002) 

 

Tumora primară (T) Limfonodulii regionali (N) Metastazele la distanţă (M) 

Nx Limfonoduli regionali nu pot fi 
identificaţi 
N0 Fără metastaze în limfonodulii 
regionali 
N1 Metastaze în limfonodulii regionali 

Mx Metastazele la distanţă nu pot fi 
evaluate 
M0 Nu există metastaze la distanţă 
M1 Metastaze la distanţă identificate 

Stadiul Tumora (T) Limfonoduli (N) Metastaze (M) 

0 Tis N0 M0 

I T1, T2 N0 M0 

II T3 N0 M0 

III T1, T2, T3 N1 M0 

T4 N0, N1 M0 

Tx Tumora primară nu poate fi 
evaluată; 
T0 Tumora primară nu este evidentă 
Tis Carcinom in situ; 
T1 Tumoră limitată la pancreas cu 
dimensiuni de cel mult 2 cm; 
T2 Tumora limitată la pancreas cu 
dimensiuni de peste 2 cm; 
T3 Tumora invadează oricare dintre 
structurile adiacente: duoden, CBP, 
ţesuturi peripancreatice dar fără 
invazia trunchiului celiac şi / sau al 
arterei mezenterice superioare (AMS); 
T4 Tumora se extinde la oricare dintre 
următoarele structuri: stomac, splină, 
colon, trunchi celiac, AMS (local 
avansat); 

IV 
T1, T2, T3, T4 N0, N1 M1 

 
Cea mai utilizată clasificare şi stadializare a cancerelor pancreatice este 

clasificarea TNM-AJCC din 2002 (Tabel I) [10], deşi în practica clinică există tendinţa 
de a se utiliza o clasificare simplificată: 1) cancer pancreatic rezecabil – care 
beneficiază de rezecţie pancreatică urmată de tratament adjuvant, 2) cancer pancreatic 
local avansat – non-rezecabil, dar fără metastaze – beneficiază de radioterapie externă 
cu energie înaltă asociată cu chimioterapie; pot fi convertiţi în stadiul precedent sau se 
poate practica radioterapie intraoperatorie şi 3) pacienţi cu metastaze, în care 
intervenţiile chirurgicale trebuie evitate şi sunt candidaţi doar pentru chimioterapie [11]. 
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Marginile de rezecţie, gradul de diferenţiere, invazia vasculară, invazia 
limfatică, perineurală şi invazia capsulară sunt parametri care pot fi evaluaţi histologic 
şi au importanţă în prognosticul bolii [10]. O importanţă deosebită o reprezintă şi tipul 
histologic, astfel că carcinoamele coloide şi medulare au un prognostic mai bun, iar 
carcinoamele adenoscuamoase sau nediferenţiate au un prognostic mai rău decât 
adenocarcinoamele ductale [8]. 

Tumorile metastatice cu localizare pancreatică sunt rare (cca 7%) şi au ca punct 
de plecare sânul, stomacul, plămânul, melanoamele maligne, limfoame, leucemii [1]. 

Tratamentul cancerului cefalopancreatic cu obstrucţie biliară poate fi curativ sau 
paleativ. 

 
TRATAMENTUL CURATIV ÎN CANCERUL DE PANCREAS 
Rezecţia cefalopancreatică reprezintă, în prezent, cea mai bună metodă de 

tratament a cancerului pancreatic. De la primele duodenopancreatectomii cefalice (DPC) 
efectuate de Allessandro Codivilla în 1898, Walter Kausch în 1912 şi mai târziu de 
Whipple în 1935 care a şi popularizat tehnica care îi poartă numele, s-au înregistrat 
progrese considerabile în tehnica chirurgicală (peste 60 de modificări aduse operaţiei 
originale a lui Whipple) [10,11]. Prima DPC pentru cancer pancreatic a fost efectuată de 
Brunschwig, în 1937 [10,11]. 

Cancerul cefalopancreatic a fost considerat mult timp incurabil, atât din cauza 
supravieţuirii limitate (în medie 12 luni) cât şi din cauza ratei crescute a morbidităţii şi 
mortalităţii postoperatorii [11,12]. Perfecţionarea tehnicilor chirurgicale şi progreselor 
înregistrate în anestezie, terapie intensivă şi suportul nutriţional au dus la scăderea 
mortalităţii postoperatorii dar şi a radicalităţii intervenţiilor cu creşterea supravieţuirii; 
astfel, actualmente, supravieţuirea medie la 5 ani este de 10-30% şi de cca 9% în cazul 
prezenţei invaziei limfonodulare [13,14,15]  

Deşi rata rezecţiilor curative este mică, aceasta este singura care poate asigura o 
evoluţie fără semne de boală şi o supravieţuire prelungită. Radioterapia şi 
hormonoterapia sunt utile ca tratamente adjuvante dar nu îmbunătăţesc supravieţuirea. 
Progresele înregistrate în ultimii ani în chimioterapie a dus la creşterea supravieţuirii 
bolnavilor cu cancer de cap de pancreas şi care au beneficiat de o rezecţie curativă 
[8,16].  

Pentru cancerul cefalopancreatic se pot practica două tipuri de intervenţii 
curative: 1) DPC standard (operaţia Whipple) – se rezecă capul pancreasului, antrul 
gastric, duodenul, coledocul, colecistul şi primii centimetri din jejun [17]; 2) DPC cu 
prezervare de pilor (operaţia Traverso-Longmire) – variantă a operaţiei Whipple, în 
care se conservă pilorul, secţiunea duodenului făcându-se la 2-3 cm sub pilor, cu 
limfadenectomie regională [18]. Punctul cheie al acestei ultime intervenţii este 
prezervarea vascularizaţiei piloro-duodenale (artera pilorică, arcada gastro-epiploică 
dreaptă) [19]. 

Obiectivul DPC este rezecţia radicală R0 şi constă în îndepărtarea capului 
pancreasului şi a cadrului duodenal împreună cu ţesutul peripancreatic, în mod special 
cu asa-numita lamă retroportală şi cu ganglionii loco-regionali (ai trunchiului celiac, 
arterei hepatice, arterei splenice, arterei mezenterice superioare si interaortico-cavi şi 
restabilirea continuităţii digestive. Limfadenectomia (în funcţie de localizarea 
malignităţii) este extrem de importantă pentru supravieţuirea la distanţă a pacientului, 
iar rezecţia antrului gastric depinde de varianta de tehnică aleasă (cu sau fără 
prezervarea pilorului) şi de localizarea şi extensia procesului neoplazic [20,21]. 
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DPC rămâne o intervenţie dificilă, complexă datorită raporturilor vasculare 
(vena portă, vasele mezenterice) şi refacerii continuităţii biliare, pancreatice şi digestive. 

Criteriile preoperatorii de rezecabilitate sunt evaluate imagistic prin ecografie 
abdominală şi endoluminală, tomografie computerizată (CT), colangiografie prin 
rezonanţă magnetică (MRCP), colangiopancreatografie retrogradă endoscopică (ERCP), 
arteriografie selectivă. Ecografia abdominală este utilă în stadiile avansate şi poate 
orienta diagnosticul. ERCP şi endoscopia digestivă superioară cu ecografie 
endoluminală apreciază invazia duodenală şi permit recoltarea de material bioptic 
pentru diagnostic histopatologic prin biopsie transduodenală ecoghidat, trans-papilară 
sau citologie prin periaj trans-wirsungian. Prin ecografia doppler endoportală se 
aprecierea cu acurateţe invazia spleno-portală. CT evidenţiază extensia extrapancreatică 
cu invazia vasculară sau a organelor adiacente, invazia limfonodulară şi prezenţei 
diseminărilor secundare (hepatice, peritoneale). CT spiral permite reconstrucţia 
imaginilor 3D, utilă pentru tactica operatorie. Tomografia cu emisie de pozitroni 
apreciază cu acurateţe mai mare invazia vasculară. MRCP apreciază invazia 
extrapancreatică, a limfonodulilor, a metastazelor hepatice; Arteriografia selectivă 
identifică anomaliile vasculare [4,8,22]. 

Contraindicaţiile DPC sunt date de prezenţa metastazelor la distanţă şi 
peritoneale, de extinderea procesului neoplazic, de vârsta pacienţilor şi de tarele 
asociate. Adenopatiile mezenterice, celiace şi para-aortice numai reprezintă 
contraindicaţii pentru rezecţia pancreatică, prezenţa lor fiind o indicaţie pentru 
limfadenectomie lărgită [23,24]. 

Invazia venei porte, a venei mezenterice superioare, invazia venei cave, a arterei 
hepatice şi a arterei mezenterice superioare, deşi erau considerate contraindicaţii, 
actualmente există tendinţa de a le considera tot contraindicaţii relative, dacă se obţine 
R0 [25]. Şcoala japoneză de chirurgie şi-a adus o contribuţie însemnată prin chirurgia 
ultraradicală cu excizia de venă portă şi limfadenectomie extinsă retroperitoneală cu 
rezultate încurajatoare în supravieţuire [26,27]  

În cadrul pregătirii preoperatorii, pe lângă administrarea de vitamina K, la 
pacienţii cu icter prelungit cu insuficienţă hepatică sau angiocolită se poate pune în 
discuţie o primă intervenţie de drenaj biliar prin radiologie sau endoscopie 
intervenţională sau în cazul eşecului acestora, chirurgical clasic sau laparoscopic. 
Drenajul biliar preoperator nu trebuie practicat de rutină deoarece nu aduce beneficii, 
întârzie interventia şi se poate solda cu unele complicatii (contaminare al arborelui biliar 
şi sepsis) [26].  

DPC cu prezervare de pilor prezintă avantajele unui timp operator mai scurt, 
pierderi sangvine intraoperatorii mai mici şi o spitalizare mai scurtă. Deasemenea nu se 
constată diferenţe semnificative statistic între DPC standard şi DPC cu prezervare de 
pilor în supravieţuire şi rata recidivelor tumorale, în schimb pacienţii care au suportat o 
DPC cu prezervare de pilor prezintă, cel puţin din punct de vedere teorectic, o mai bună 
calitate a vieţii postoperator [8]. Studii recente au infirmat această constatare [27]. 

DPC poate fi executată prin abord primar posterior, care expune vasele 
mezenterice precoce permiţând controlul mai facil al unei eventuale hemoragii, 
recunoaşterea mai facilă a variantelor anatomice vasculare; de asemenea, tehnica 
facilitează realizarea limfadenectomiei [28]. 

Studii randomizate între serii de DPC standard şi cu limfadenectomie extinsă 
(include limfonodulii din hilul hepatic, interaortico-cavi, din hilul renal, ai trunchiului 
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celiac şi mezenterici superiori) nu au relevat diferenţe semnificative statistic în privinţa 
supravieţuirii la distanţă. 

În ultimii ani datorită progreselor considerabile care s-au făcut în chirurgia 
laparoscopică, DPC laparoscopică începe să câştige teren. Timpii intervenţiei sunt 
similari cu cei din tehnica clasică, iar anastomozele se realizează manual folosind 
eventual o pensă endo-stich. A fost efectuată pentru prima dată de Gagner M. în 1992 
care prezervă pilorul, efectuează iniţial o anastomoză piloro-jejunală termino-terminală, 
apoi cea pancreatico-jejunală termino-laterală şi ultima coledoco-jejunală. Pancreatico-
jejunostomia este finalizată prin aplicarea unui gel cu fibrină [29]. O bogată experienţă 
în acest abord îl au Mabrut JY, Duluq, Palanivelu şi Hüscher, care efectuează DPC 
laparoscopică după tehnica Whipple şi care au raportat rezultate încurajatoare [30-33]. 

Deşi acest abord este sigur în mâini experimentate, cu rezultate comparabile abordului 
open, deocamdată este departe de a deveni gold standard. Abordul minim invaziv 
robotic este de asemnea, posibil, rezultatele fiind încurajatoare. 

În ceea ce priveşte variantele de reconstrucţie există peste 60 de procedee de 
refacere a continuităţii digestive, pentru că niciunul nu şi-a dovedit superioritatea în 
ceea ce priveşte rata morbidităţilor şi calitatea vieţii postoperator. Se vor efectua trei 
anastomoze: pancreatico-digestivă, bilio-digestivă şi gastro-jejunală. Toate tehnicile au 
la bază ascensionarea în etajul supramezocolic a unei anse jejunale. Variantele de 
reconstrucţie sunt atât din punct de vedere al tipului de ansă jejunală (ansă în „Y” sau în 
„Ω”, ascensionată transmezocolic sau precolic), cât şi al succesiunii anastomozelor. 
Fiecare anastomoză poate fi realizată în diferite combinaţii (termino-lateral, latero-
lateral etc.). De mare actualitate sunt anastomozele pe două anse excluse. Astfel, 
Popescu I. recomandă o ansă pentru anastomozele biliară şi pancreatică şi o a doua 
pentru anastomoza cu stomacul, condiţia esenţială fiind să nu se prelungească excesiv 
durata intervenţiei. Acest tip de montaj, cu două anse jejunale, scade rata tulburărilor de 
evacuare gastrică postoperatorii, dar şi rata fistulelor pancreatice [26]. Anastomoza 
pancreatico-jejunală este principala responsabilă de rata morbidităţii încă crescută în 
această intervenţie. Anastomoza cu cel mai redus procent de fistule pancreatice (8-12%) 
este cea latero-terminală „duct to mucosis” [34,35,36]. Deşi în ultimii ani s-au făcut 
progrese remarcabile DPC rămâne o intervenţie de mare amploare, grevată de o 
mortalitate ridicată şi morbiditate postoperatorie mare (4-30%) [35,36]. 

Factorii cei mai importanţi de prognostic în rezecţiile radicale pentru cancer 
cefalopancreatic sunt: marginile de rezecţie negative (rezecţie R0), invazia 
limfonodulară (supravieţuire la 5 ani de 10% pentru N1, comparativ cu 30% pentru N0), 
mărimea tumorii (rezultate mai bune la pacienţii cu tumori sub 3 cm), graddingul 
tumoral şi pierderile sangvine intraoperatorii (mai mici de 750 mL) [37,38]. 

Alte opţiuni terapeutice ar fi pancreatectomia totală sau subtotală; se asociază cu 
sechele importante: diabet zaharat dificil de echilibrat, insuficienţă pancreatică exocrină 
[9]. De asemenea, au fost propuse exereze regionale care ridicau „en bloc” întregul 
pancreas, ţesutul celulo-limfatic adiacent, un segment variabil din stomac şi axe 
vasculare (pedicul mezenteric superior sau portal) [Fortner JC cit de 27]. 

 
TRATAMENTUL PALEATIV 
Intervenţiile paleative, impuse de evoluţia avansată a tumorii sau de terenul 

deteriorat al pacientului rezolvă complicaţiile de tip obstructiv secundare dezvoltării 
tumorii: icter, stenoză duodenală. Intervenţiile paleative pot fi efectuate prin chirurgie 
clasică dar şi pe cale laparoscopică, folosind aparate de sutură mecanică destinate 
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acestei tehnici. Pentru paleaţia retenţiei biliare şi pancreatice există alternativele 
endoscopiei şi imagisticii intervenţionale.  

Pentru retenţia biliară se poate realiza un drenaj biliar extern (prin 
colecistostomie sau implantarea unui cateter în căile biliare intrahepatice dilatate) sau 
un drenaj biliar intern, prin anastomozarea unui segment al căilor biliare extrahepatice 
(colecist sau calea biliară principală) la un segment învecinat al tubului digestiv 
(stomac, duoden). 

Utilizarea colecistului pentru derivaţie este rar utilizată, reprezentând o 
alternativă la bolnavii taraţi, cu tulburări de coagulare şi a căror degradare biologică 
marcată nu permite realizarea unui drenaj biliar chirurgical. Mai frecvent sunt practicate 
derivaţiile coledocoduodenale şi coledocojejunale. Derivaţia presupune efectuarea 
colecistectomiei. Anastomoza coledocoduodenală trebuie să fie largă pentru a evita 
colmatarea ei cu resturi alimentare. Se poate practica laterolateral sau terminolateral, 
astfel încât diametrul anastomozei să depăşească diametrul CBP. Mai puţin rapidă dar 
care evită proximitatea tumorii şi asigură un drenaj biliar optim de durată este 
anastomoza coledocojejunală în omega sau Y Roux [39]. 

Alternativa drenajului biliar intern chirurgical constă în plasarea unei 
endoproteze prin endoscopie sau imagistică intervenţională [40,41].  

Endoscopia intervenţională permite montarea de endoproteze (stenturi) care, 
traversând segmentul coledocian sau wirsungian obstruat de tumoră asigură restabilirea 
drenajului biliar. Endoproteza poate fi instalată cu viză temporară la pacienţii la care 
după decompresia biliară se are în vedere efectuarea intervenţiei cu intenţie de 
radicalitate, dar are dezavantajul unei reacţii inflamatorii periprotetice ce poate îngreuna 
operaţia de exereză. La cei apreciaţi ca inoperabili endoproteza are viză permanentă 
putând fi la nevoie repermeabilizată sau înlocuită [42,43]. 

Imagistica intervenţională permite efectuarea sub control fluoroscopic, ecografic 
sau tomodensitometric, a unui drenaj biliar extern adresat colecistului sau căilor biliare 
intrahepatice dilatate sau a unui drenaj biliar intern prin endoproteză montată percutan, 
transhepatic[44,45]. 

Paleaţia retenţiei pancreatice poate fi realizată prin anastomoză wirsungo-
jejunală latero-laterală pe ansă în Y sau prin endoproteză montată endoscopic. 
Restabilirea drenajului pancreatic duce la dispariţia durerilor determinate de distensia 
canalelor pancreatice în amonte de tumoră şi totodată ameliorează tulburările de digestie 
şi absorbţie secundare insuficienţei pancreatice exocrine obstructive, fără a ameliora 
durerea indusă de invazia plexurilor nervoase; 

Pentru stenoza determinată de invazia duodenală a tumorii se poate realiza 
gastroenteroanastomoză. În funcţie de caracterele tumorii şi de starea pacientului 
derivaţia gastrică poate fi efectuată concomitent cu cea biliară sau ulterior, dacă devine 
necesară. 

În stadiile finale durerea este tratată simptomatic cu analgetice majore. Pentru 
administrarea acestora cea mai bună soluţie o constituie dispozitivele de analgezie 
controlate de pacient după necesitate (pompă cu baterie, care la comanda pacientului 
injectează analgeticul subcutanat). Pentru durerea dorsală determinată de invazia 
plexurilor nervoase retropancreatice poate fi tentată splanchnicectomie, de preferat 
toracoscopic, alcoolizarea splanchnicilor (alcool cu concentraţie 70%), sau infiltraţii 
analgetice ale splanchnicilor şi nervilor intercostali. Splahnicectomia toracoscopică 
constă în identificarea şi secţionarea tuturor ramurilor nervului mare splahnic de la T5 la 
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T10, cu avantajele abordului minim invaziv şi fără a influenţa supravieţuirea pacientului 
[46,47].  

Laparotomia simplă la cazurile complet inoperabile, aduce numai beneficiul 
explorării şi al confirmării diagnosticului, eventual şi prin examen anatomopatologic pe 
material bioptic. Informaţiile obţinute pot facilita elaborarea unui protocol de tratament 
paleativ cu mijloace complementare (iradiere, chimioterapie). Laparoscopia reprezintă o 
alternativă la fel de utilă dar mult mai puţin traumatizantă. 

În ceea ce priveşte tratamentul adjuvant, s-au făcut progrese importante în 
ultimii ani, mai ales în chimioterapie unde combinaţia de gemcitabină cu cisplatin a 
crescut rata supravieţuirii cu scăderea recidivei locale şi la distanţă. Efectul 
chimioterapiei poate fi intensificat folosind calea de administrare intraarterială 
regională. Cateterele sunt plasate prin laparotomie în artera gastroduodenală şi în artera 
splenică. Angiotensina II creşte fluxul sangvin în ţesutul tumoral şi îl reduce în cel 
netumoral. Asocierea hemofiltrării extracorporeale permite creşterea dozei totale fără 
efecte toxice, iar hipertermia intraoperatorie creşte eficienţa chimiterapicului. Anticorpii 
monoclonali (Bevacizumab) asociaţi gemcitabinei prezintă rezultate încurajatoare, dar 
eficienţa lor rămâne deocamdată de demonstrat [48]. 

Înţelegerea biologiei tumorale poate descoperi subtipurile tumorale cu terapie 
ţintită. Astfel, pacienţi cu tumori pancreatice cu expresie pozitivă pentru p53 prezintă o 
rată mai mică de supravieţuire după chimioterapie, ca şi în cazul prezenţei mutaţiei K-
ras (75-90% dintre adenocarcinoamele pancreatice) [49-51].  

Calitatea vieţii după DPC este superioară la pacienţii care au beneficiat de 
chimioimunoterapie, aceasta fiind dată în principal de prezenţa sau absenţa recidivei, 
fiind totodată cel mai bun marker de eficienţă a diferitelor protocoale de tratament [52].  

 
CONCLUZII 
Duodenopancreatectomia cefalică cu sau fără prezervare de pilor reprezintă, cea 

mai bună metodă de tratament a cancerului cefalopancreatic, fiind singura care poate 
asigura o evoluţie fără semne de boală şi o supravieţuire prelungită. Rezecţiile extinse 
asociate cu rezecţii vasculare de venă portă sau venă mezenterică superioară sunt 
fezabile în centre chirurgicale cu experienţă. Cei mai importanţi factori de prognostic 
sunt reprezentaţi de invazia limfonodulară şi rezecţia R0.  

Intervenţiile paleative chirurgicale de rezolvare a obstrucţiei biliare tind să fie 
înlocuite la ora actuală de tehnici minim invazive prin endoscopie şi radiologie 
intervenţională. 
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THE TREATMENT OF ACUTE BILIARY PANCREATITIS (Abstract): Acute gallstone pancreatitis 
represents about half of all pancreatitis and it has still a high mortality despite the progress in the early 
diagnosis and proper treatment. There are certain difficulties in choosing the optimal treatment because of 
the polymorphism of presentations, the diversity of pathological types, the particularities of the cases and 
the risks that are to assume in any kind of treatment strategy the doctor choose. Another difficult factor to 
assume is the moment of the interventional approach, which is still controversial due to its high 
dependence of too many factors. The conservative treatment of acute gallstone pancreatitis is not usually 
followed by the remission of the inflammatory process but leads to the aggravation of the disease. The 
removal of the cause of the ampular obstruction (the stone) can be spontaneously in some cases; however, 
in most cases of severe disease the removal requires surgical or endoscopic interventional approach. The 
most important controversy lies between these two methods, and to choose the proper moment of each 
intervention.  

 
KEY WORDS: GALLSTONE PANCREATITIS, ENDOSCOPIC RETROGRADE 
CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY, ENDOSCOPIC SPHINCTEROTOMY, SURGERY 

 
Corespondenţă: Dr. Elena Gologan, Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie; Bd. Independenţei,  
Nr. 1, 700111, Iaşi; e-mail: elenagologan2007@yahoo.com* 

 
INTRODUCERE 
Pancreatita acută biliară este o formă etiologică de pancreatită care, alături de 

cea alcoolică, însumează majoritatea etiologică a cazurilor raportate. Deşi evoluţia 
procedeelor terapeutice chirurgicale, intervenţionale şi a mijloacelor de susţinere a 
cunoscut o etapă ascendentă continuă, mortalitatea în pancreatitele acute rămâne la un 
nivel crescut cu deosebire în formele clinico-evolutive severe fiind situată în aceste 
cazuri la valori de aproximativ 40% [1]. 

Tratamentul pancreatitei acute biliare presupune în primul rând măsuri de 
reechilibrare şi măsuri suportive care să fie îndeaproape urmărite, adesea acestea fiind 
indispensabile pentru asigurarea celor mai mari şanse de recuperare ale pacientului.  

La momentul diagnosticului pacientul trebuie asistat într-un serviciu de terapie 
intensivă şi trebuie instituite rapid: 

1. reechilibrarea hidro-electrolitică şi volemică; 
2. reechilibrarea acido-bazică; 
3. reechilibrarea metabolică; 
4. tratamentul de inhibiţie a stimulării enzimatice; 
5. tratamentul anti-enzimatic; 
6. tratamentul inflamaţiei;  
7. alimentaţia parenterală totală; 
8. antibioprofilaxia suprainfecţiilor sau tratamentul acestora; 

                                                 
* received date: 10.05.2009 
accepted date: 30.09.2009 
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9. controlul farmacologic al durerii; 
10. controlul farmacologic al vărsăturilor şi pierderilor lichidiene. 

După o rapidă încadrare a pancreatitei acute ca biliară, trebuie avută în vedere 
dezobstrucţia convergenţei biliopancreatice, element cheie în asigurarea succesului 
terapeutic într-o pancreatită acută biliară. În plus trebuie abordate simultan din punct de 
vedere terapeutic şi complicaţiile loco-regionale sau sistemice ale pancreatitei. 

Rapiditatea instituirii unui tratament de susţinere este adesea salvatoare pentru 
pacienţii cu pancreatită acută biliară. Pacientul trebuie atent monitorizat de la momentul 
admiterii în spital până la rezolvarea completă a pancreatitei.  

 
MANAGEMENTUL UNEI PANCREATITE ACUTE BILIARE 
Încă de la momentul adresării şi stabilirii diagnosticului de pancreatită acută 

biliară trebuie stabilită forma clinico-evolutivă şi gradul de severitate a acesteia. 
Scorul Ranson a fost propus din nevoia de cuantificare a unor elemente care să 

definească într-un mod cât mai fidel riscurile vitale, complicaţiile şi în final şansele 
pacienţilor cu pancreatită acută biliară. Acesta include ca elemente de severitate la 
admiterea pacientului în spital: vârsta peste 55 de ani, leucocitoză peste 16.000/mmc, 
glicemie peste 11 mmol/L, LDH peste 700UI/L, ASAT peste 250 UI/L. La 48 de ore de 
la admitere parametrii de prognostic care trebuie determinaţi şi supravegheaţi în 
continuare sunt: calcemia sub 2 mmol/L, ureea serică peste 1.8 mmol/L, scăderea 
hematocritului cu mai mult de 10%, deficitul de baze cu peste 4 mEq/L, presiunea 
parţială arterială a oxigenului arterial < 60mmHg, sechestraţia lichidiană peste 6 L. 
Aceste elemente de supraveghere clinico-biologică s-au dovedit a fi cu valoare 
prognostică permiţând scorificarea severităţii unei pancreatite acute indiferent de 
etiologie [2]. Dar adesea în practica clinică este dificil de colectat valorile tuturor 
parametrilor incluşi în scorul Ranson de severitate a pancreatitei acute ceea ce a permis 
dezvoltarea şi a altor scoruri care să utilizeze alţi parametri. Dintre acestea sunt de 
menţionat scorul Glasgow [3] şi scorul Apache [4]. Acesta din urmă, deşi iniţial 
abordând 34 de criterii de severitate, a fost ulterior simplificat prin reducerea la 12 
parametri, fiind conform recomandării de la Conferinţa de Consens de la Atlanta [5] 
optim în supravegherea pacienţilor cu pancreatită acută, criteriu excelent de stabilire a 
prognosticului imediat. Limita scorului Apache II constă în faptul că sensibilitatea 
acestui scor nu este de o valoare extremă mai ales în formele de severitate medie, dar, 
cu toate acestea scorul Apache II rămâne alături de scorul Ranson cel mai recomandat şi 
utilizat scor în evaluarea imediată şi de perspectivă a acestor pacienţi. 

La baza tratamentului unei pancreatite acute stau măsurile de susţinere, 
rapiditatea iniţierii acestora fiind un element definitoriu ce dictează clar şansele 
pacientului. Dincolo de acestea stau procedeele intervenţionale sau chirurgicale care au 
indicaţii precise raportate formelor etiologice, prezenţei şi severităţii complicaţiilor 
locale sau sistemice. 

 
Reechilibrarea hidroelectrolitică şi volemică, reechilibrarea acidobazică şi 

reechilibrarea metabolică realizate prin administrarea de soluţii perfuzabile la volume 
extrem de mari de natură să suplinească volumele pierdute au ca scop principal 
menţinerea unui volum circulator adecvat deoarece într-o pancreatită acută se constată 
adesea o pierdere de volum vascular considerabilă cu hemoconcentraţie [6]. Fenomenul 
se complică cu intrarea într-un cerc vicios deoarece antrenează o hipoperfuzie a 
pancreasului ceea ce determină ischemia şi în final necroza glandulară. Suplinirea 
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volumelor de fluide pierdute trebuie să fie foarte susţinută, cu monitorizarea constantă a 
parametrilor de homeostazie, mai ales a diurezei şi elementelor de stabilitate 
hemodinamică. Apariţia insuficienţei renale acute la această etapă are adesea un caracter 
funcţional şi sugerează nevoia unei mai ferme reechilibrări. 

Anomaliile metabolice cel mai frecvent întâlnite într-o pancreatită acută sunt: 
hiperglicemia (care este de dorit să  fie lăsată la un nivel moderat crescut decât să se 
rişte stări hipoglicemice), hipocalcemia (realizată prin consum în procesele de 
saponificare a grăsimilor sub acţiunea enzimelor lipolitice activate în necroza grăsoasă 
peritoneală şi extraperitoneală), hipoproteinemia cu hiposerinemie şi hiperlipemia. 
Acestea trebuie corectate progresiv fără atitudini brutale deoarece dacă evoluţia 
pancreatitei este favorabilă majoritatea acestora revin spontan la normal sau la valori 
cvasinormale. 

 
Tratamentul de inhibiţie a stimulării enzimatice trebuie instituit din primele 

momente ale bolii. Somatostatinul reduce mortalitatea în pancreatita acută, aceasta fiind 
dovedită statistic [7], iar octreotidul scade rata mortalităţii mai puţin comparativ cu 
Somatostatinul. Cu toate aceste beneficii, ambele principii terapeutice nu au redus rata 
complicaţiilor pancreatitei acute. 

Dacă considerăm lanţul de stimulare a enzimelor pancreatice care din punct de 
vedere fiziologic este dependent de stimularea gastrică devine utilă o inhibiţie a acesteia 
din urmă în scopul reducerii stimulării secundare a secreţiei pancreatice. Acest lucru se 
poate realiza clinic cu inhibitori H2 sau, preferabil, cu inhibitori de pompă de protoni. 

Tratamentul antienzimatic. Dintre inhibitorii de proteaze a fost studiat şi 
utilizat în practica clinică gabexate mesilate care s-a dovedit a aduce un beneficiu clinic 
în ceea ce priveşte reducerea moderată a ratei complicaţiilor, dar nu şi a mortalităţii prin 
pancreatită acută [8]. 

Medicamentele care asigură inhibarea cascadei inflamatorii s-au dovedit că nu 
influenţează semnificativ rata supravieţuirii şi nici complicaţiile din pancreatita acută. A 
fost studiat clinic lexipafantul ajungându-se la aceste concluzii [9]. 

 
Alimentaţia parenterală totală a fost pentru mult timp corolarul măsurilor 

igienodietetice în pancreatita acută având la bază ideea nestimulării alimentare a 
secreţiei pancreatice. Dar studiile largi efectuate la pacienţi cu pancreatite acute chiar în 
formele severe, au arătat că nu există o diferenţă semnificativă în ceea ce priveşte rata 
supravieţiurii sau apariţia complicaţiilor între pacienţii care au avut alimentaţie enterală 
comparativ cu cei cu alimentaţie parenterală totală [10]. Mai mult, nu s-au constatat 
diferenţe semnificative nici în ceea ce priveşte viteza rezoluţiei simptomatologiei 
dureroase sau revenirii la normal a nivelului seric al enzimelor pancreatice şi remisiei 
sindromului inflamator. Alimentaţia enterală se poate realiza în unele situaţii (formele 
severe de pancreatită acută) pe sondă nazo-jejunală plasată endoscopic. Trebuie 
supravegheată poziţia sondei deoarece adesea aceasta este dislocată din poziţia iniţială 
prin peristaltică. Recomandarea este de a se administra o formulă isocalorică, 
hipolipidică. Trecerea la alimentaţia orală se va face doar atunci când apare senzaţia de 
foame, cel mai bun factor predictiv al unei toleranţe digestive bune. 

 
Antibioprofilaxia suprainfecţiilor sau tratamentul acestora. Prezenţa 

necrozelor pancreatice reprezintă un factor de risc important pentru suprainfecţia 
acestora, complicaţie redutabilă ce creşte extrem de mult rata mortalităţii. Selectarea 
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antibioticelor utilizate în antibioterapie (ca şi în antibioprofilaxie) trebuie să respecte 
regulile generale, unanim recunoscute de tratament: să aibă spectru cu activitate pe flora 
incriminabilă în suprainfecţii (cu origine digestivă), să aibă penetranţă în structurile 
pancreatice, administrarea să fie efectuată raportat timpului de înjumătăţire corectat cu 
rata filtrării glomerulare (pentru cele cu eliminare renală), să nu fie toxice pancreatice 
sau nefrotoxice ori hepatotoxice. 

 
Tratamentul necrozelor pancreatice. Definite ca zone circumscrise de ţesut 

pancreatic care nu mai este viabil şi care se poate extinde şi extrapancreatic, aceste 
necroze pancreatice se complică foarte frecvent, în proporţie medie de 50%, cu 
suprainfecţie (Fig. 1) [11]. Riscul de apariţie a suprainfecţiilor necrozelor pancreatice 
creşte cu durata scursă de la debutul bolii, începând de la 4-6 zile şi crescând progresiv 
pe măsură ce timpul trece fără resorbţia zonei de necroză sau chiar cu extensia acesteia. 
Deasemenea, riscul de apariţie a suprainfecţiilor creşte cu volumul de ţesut pancreatic 
necrozat: cu cât acesta este mai mare, cu atât riscul de suprainfecţie este mai mare. Dacă 
de la momentul declanşării pancreatitei acute a trecut un interval de peste o lună, riscul 
scade, fie prin resorbţia necrozei, fie prin constituirea unui pseudochist ca o leziune cu 
conţinut lichidian şi perete acelular. Dar suprainfecţia acestuia este uneori posibilă cu 
apariţia unui abces pancreatic ce va impune evacuare.  

 

 
Datorită frecvenţei mari a acestor complicaţii precum şi riscurilor extreme la 

apariţia lor, unii au propus antibioprofilaxia infecţiilor la toţi pacienţii cu pancreatită 
acută, dificultăţile fiind raportate nevoii de acoperire dominantă a florei gram negative 
intestinale, dar şi a celei gram pozitive şi anaerobe (originea germenilor fiind intestinală, 
iar infecţia multimicrobiană), dar şi limitării penetrării antibioticului în ţesuturile 
necrozate. Dintre aceste antibiotice s-a demonstrat eficienţa mai mare a Imipenemului şi 
a unor chinolone [12] în asigurarea unor concentraţii optime în ţesutul necrozat şi 
acoperirea spectrului celor mai frecvent incriminate microorganisme ce determină 
suprainfecţia necrozelor. Într-un studiu [13] se arată că Imipenemul reduce rata 
suprainfecţiilor, dar nu şi nevoia de intervenţie chirurgicală sau mortalitatea prin 
insuficienţă pluriorganică. 

Fig. 1 Aspect intraoperator de necroză de lojă pancreatică 
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Alţi autori recomandă decontaminarea digestivă mai degrabă decât 
antibioprofilaxia arătând o reducere a complicaţiilor infecţioase la cei la care s-a 
efectuat decontaminarea digestivă. 

În cazul în care necrozele nu au tendinţa la resorbţie sau dacă există suspiciunea 
de suprainfecţie se recomandă puncţia evacuatorie a acestor colecţii cu efectuarea de 
culturi şi antibiograme pentru alegerea antibioticului optim şi drenajul acestora. 
Evacuarea se poate face cu ghidaj ecografic sau computertomografic. Unii autori 
manifestă reţinere cu privire la utilitatea drenajului necrozelor sterile de origine 
pancreatică, sugerând că ar creşte mortalitatea [14].  

În situaţii extreme ca severitate se impune capsulotomia pancreatică de 
decomprimare cu drenaj sau necrozectomia chirurgicală a ţesuturilor pancreatice şi 
extrapancreatice distruse,  urmate de drenajul larg al tuturor compartimentelor afectate, 
alături de procedee de degajare a convergenţei bilio-pancreatice (duodenotomie cu 
sfincterotomie chirurgicală şi extracţie de calcul, by-pass-uri bilio şi pancreatico-
intestinale). Momentul operator este ales după ce pacientul este investigat, stabilizat, iar 
leziunile sunt delimitate. Cel mai frecvent acesta este situat la aproximativ 3 săptămâni 
de la debutul bolii. 

Calea de abord cea mai indicată este laparotomia mediană largă supra-
subombilicală urmată de inventarul lezional: peritoneu, lojă pancreatică, viscere, 
retroperitoneu. 

 

 
Obiectivele principale ale intervenţiei chirurgicale sunt:  

- ablaţia maximală a leziunilor distructive glandulare şi extraglandulare; 
- debridarea şi evacuarea completă a colecţiilor; 
- drenajul larg al tuturor spaţiilor din câmpul operator; 
- eliberarea convergenţei bilio-pancreatice; 
- colecistectomia pentru profilaxia recidivelor. 

Se pot realiza necrozectomii, sechestrectomii, splenopancreatectomii corporeo-
caudale (Fig. 2A), pancreatectomii subtotale (Fig. 2B) sau chiar totale, evacuarea 
colecţiilor şi drenajul spaţiilor restante după debridare. Drenajele trebuie să fie largi, 
multiple. Procedeele rezecţionale vor fi urmate de sutura pancreasului restant cu 
refacerea continuităţii ductale sau derivaţii pancreatico- şi bilio-jejunale. 

 

Fig. 2 Aspecte macroscopice piesă de rezecţie pancreatică 
A. Piesa de spleno-pancreatectomie cu abcese multiple glandulare (ansamblu) 

B. Piesa de pancreatectomie subtotală

A B 
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Care este locul sfincterotomiei endoscopice în tratamentul pancreatitei 
acute biliare: urgenţă imediată sau amânată? 

Până în urmă cu 35 de ani abordarea terapeutică a căilor biliare era posibilă doar 
operator, anul 1974 fiind cel în care s-a realizat prima sfincterotomie endoscopică de 
către Classen şi Demling [15]. Istoria abordării chirurgicale a sistemului biliar este însă 
mai veche şi are la bază colecistectomia, (iniţial clasică, ulterior laparoscopică),  
coledocotomia, dezvoltarea tehnicilor radiologice diagnostice prin abord direct 
(colangiografia peroperatorie, percutană transhepatică sau retrogradă endoscopică) şi 
completarea acestora cu metode terapeutice derivate: extracţie de calculi, protezări 
biliare, drenaje biliare externe, etc. 

Pancreatita acută biliară se datorează migrării unuia sau mai multor calculi din 
colecist sau din calea biliară la nivelul ampulei Vater, cu obstrucţionarea concomitentă 
atât a evacuării căii biliare, cât şi a celei pancreatice. Dacă în unele cazuri migrarea se 
continuă cu pasajul calculului în duoden, transpapilar, în altele acesta rămâne blocat şi 
întreţine procesul pancreatitic care ulterior evoluează independent de factorul iniţial 
declanşant. Şi cum diagnosticul litiazei de cale biliară este unul dificil chiar şi „la rece”, 
dar cu atât mai mult în plin proces pancreatitic, se pune problema efectuării unei 
sfincterotomii endoscopice în urgenţă în scopul dezobstrucţiei segmentului comun bilio-
pancreatic de natură să amelioreze fenomenele inflamatorii sau necrozante pancreatice 
şi complicaţiile acesteia (Fig. 3).  

 

 
La baza deciziei terapeutice trebuie să stea două considerente: faptul că o 

pancreatită acută biliară nerezolvată etiologic recidivează adesea (în 30-60% dintre 
cazuri), chiar în situaţia când primul puseu evoluează spre rezoluţie, impunându-se ca şi 
indicaţie absolută a colecistectomiei pancreatita acută în antecedente şi, pe de altă parte 
faptul că o pancreatită acută biliară cu angiocolită acută este un factor major de 
suprainfecţie a necrozelor pancreatice şi apariţia abceselor sau septicemiei. 

Totuşi, nu se pot efectua colangiopancreatografie retrogradă endoscopică 
(CPRE) şi sfincterotomie endoscopică (SE) la toate cazurile de pancreatite acute 
presupus biliare la care nu există dovada certă a anclavării unui calcul în ampulă. În 
prezent dezvoltarea rapidă a tehnicilor imagistice prin rezonanţă magnetică a permis 

Fig. 3 Litiază coledociană - CPRE 
A. Aspect radiologic al sondei cu balonaş introdusă în coledoc în vederea extracţiei de calcul ampular - 

aspect radiologic de cale biliară dilatată;  
B. Aspect duodenoscopic al unui calcul care este extras după sfincterectomie, cu o sondă cu balonaş;  

C. Aspectul papilei la finalul manevrelor de sfincterotomie şi extragere de calcul 

A B C 
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apariţia colangiopancreatografiei prin rezonanţă magnetică (CPRM), metodă total 
neinvazivă şi cu foarte puţine contraindicaţii care permite diagnosticul litiazei de căi 
bilio-pancreatice, dacă este accesibilă la efectuarea în regim de urgenţă. Se mai poate 
utiliza eco-endoscopia cu bune rezultate, dar limitată de dotare, accesibilitate în urgenţă 
şi contraindicaţiile sau limitele intrinseci metodei.  

Un studiu larg, prospectiv [16] a demonstrat că o intervenţie chirurgicală de 
dezobstrucţie într-o pancreatită acută biliară efectuată în primele 48 de ore creşte rata 
mortalităţii indiferent de severitatea pancreatitei. De aceea modalitatea chirurgicală de 
abordare a unei pancreatite acute biliare impune prudenţă pentru decizia momentului 
operator care este de preferat să nu fie de tipul „extremă urgenţă”. 

De aceea, în decursul timpului s-au efectuat numeroase studii cu privire la 
utilitatea efectuării unei SE în urgenţă în cazul pancreatitelor acute biliare.  

S-a dovedit faptul că un număr mare de cazuri de pancreatită acută biliară 
evoluează cu pasaj transpapilar spontan al calculului, mai frecvent în primele 48 de ore 
şi mult mai puţin probabil după aceea. De asemenea, eliberarea căii biliare în caz de 
angiocolită acută este un element ce îmbunătăţeşte considerabil prognosticul unei 
pancreatite acute biliare scăzând rata complicaţiilor septice. 

 

 
Dar rolul CPRE şi SE efectuate în urgenţă au fost dovedite prin numeroase studii 

care au arătat că efectuarea în primele 3 zile reduce morbiditatea şi durata de spitalizare 
(dar nu şi mortalitatea) în pancreatita acută biliară [17]. Un alt studiu al lui Nowak 
efectuat în 1995 a demonstrat utilitatea realizării unei sfincterotomii în urgenţă, cu 
deosebire în primele 24 de ore, mai ales la pacienţii care prezentau modificări 
endoscopice ale papilei Vater cu caracter inflamator şi indiferent de gravitatea 
pancreatitei [18]; aceasta scade rata morbidităţii, dar şi a mortalităţii în mod 
semnificativ statistic. 

Deopotrivă, un studiu  multicentric de tip metaanaliză, al lui Sharma, din 1999 
demonstrează acelaşi fapt: practicarea unei SE în urgenţă scade rata morbidităţii, dar 
mai ales a complicaţiilor, precum şi rata mortalităţii [19]. 

Originea biliară a unei pancreatite acute este de dorit a fi demonstrată înainte de 
efectuarea SE, dar uneori acest lucru este dificil, dacă nu chiar imposibil. Elementele de 

Fig. 4 Pancreatită acută - CPRE 
A. Aspect duodenoscopic al unei papile canulate; 

B. Aspect radiologic de cale biliară dilatată; 
C. Aspect duodenoscopic al papilei la finalul ES 

A B C 
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sugestie, atunci când ecografic nu se evidenţiază cu certitudine calcul ampular sunt: 
nivelul crescut al bilirubinei serice de peste 5 ori limita superioară a normalului, 
prezenţa unei angiocolite asociate, prezenţa unui sindrom hepatocitolitic şi colestatic 
asociat, dilataţia ecografică sau la CPRE/CPRM a căilor biliare (Fig.4). 

Dar alţi autori nu recomandă efectuarea unei ES la toţi bolnavii cu pancreatite 
acute, demonstrând că dacă se face aceasta va creşte durata de spitalizare [20]. 

CPRE şi SE trebuie efectuate doar după un bilanţ al gravităţii extrem de precaut 
şi, de preferat, doar după calificarea ca şi biliară a unei pancreatite acute. Acestea nu se 
constituie în factori de gravitate pentru evoluţia bolii în sine, ci dimpotrivă, scad 
mortalitatea şi complicaţiile, mai ales pe cele septice. Chiar şi în formele severe este 
indicată dacă există certitudinea etiologiei biliare şi nu se constată regresia fenomenelor 
în primele 24 de ore. Aceste beneficii au fost clar demonstrate în cazurile neurgente de 
pancreatită acută biliară (după 72 de ore de la admitere), efectuarea ES în urgenţă 
aducând un factor de risc suplimentar, dar beneficiile s-au dovedit a fi superioare 
riscurilor. 

 
CONCLUZII 
Tratamentul pancreatitei acute biliare presupune o detaliată evaluare a gravităţii 

bolii de la momentul debutului, o rapidă încadrare etiologică şi confirmarea naturii 
biliare a pancreatitei urmate imediat de măsuri generale de susţinere comune tuturor 
formelor de pancreatită. 

Intervenţiile (chirurgicale sau endoscopice - de natură să asigure dezobstrucţia 
segmentului comun bilio-pancreatic) sunt esenţiale dacă simptomatologia şi parametrii 
de supraveghere nu se remit rapid (dacă nu asistăm la un pasaj spontan). Chiar şi aşa, 
colecistectomia este de indicaţie absolută în aceste situaţii, recidivele după o pancreatită 
acută biliară fiind extrem de frecvente în absenţa acesteia. 

CPRE şi SE cu extracţia calculilor sunt indicate în cazurile confirmate ca biliare 
şi la care dezobstrucţia nu se realizează spontan; efectuarea acestora în primele 72 de 
ore indiferent de forma anatomo-clinică, scade cert rata complicaţiilor (mai ales a celor 
septice), precum şi durata de spitalizare. Nu se indică însă de rutină în orice pancreatită 
acută indiferent de etiologie. 
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OSTEONECROSIS OF THE FEMORAL HEAD – DIFFERENTIAL DIAGNOSIS (Abstract): 
Osteonecrosis of the femoral head (ONFH) is a disabling condition that affects mainly young subjects 
(average age 33-38 years old); to this day, it has remained a devastating disease. Osteonecrosis may be 
defined as the death of the cell components of bone - both osteocytes and bone marrow cells. ONFH is 
not a specific entity, but the final common pathway of various conditions that impair the blood supply to 
the femoral head - hence the frequently used term avascular necrosis. Surgical technological 
advancements have improved outcomes for these patients. However, due to the relatively young age of 
onset, these patients are often subjected to multiple operative procedures during their lifetime. Differential 
diagnosis should be made with: pigmented villonodular synovitis; idiopathic transient osteoporosis of the 
hip; stress fractures of femoral neck; metastastic bone carcinoma.  
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INTRODUCERE 
Osteonecroza capului femural nu este o entitate diagnostică specifică, ci este 

finalul comun al unor serii de deranjamente ce produc o scădere a fluxului sanguin, care 
are drept rezultat necroza celulelor din capul femural. Altfel spus, osteonecroza aseptică 
a capului femural este o afecţiune plurietiologică, dar monopatogenică, în care 
mecanismul final constă în întreruperea brutală a vascularizaţiei de tip terminal de la 
nivelul capului femural [1-4]. 

Această maladie este o leziune progresivă care duce la distrugerea articulaţiei 
şoldului, afectând populaţia tânără (între 20–50 ani), fiind mai frecventă la bărbaţi [1-3]. 
Datorită vârstei tinere, aceşti pacienţi suferă multiple proceduri chirurgicale pe 
parcursul vieţii. 

Necroza aseptică a capului femural a fost descrisă pentru prima dată de 
Alexander Munro în 1738 [cit de 1]. Între 1829 şi 1842, Jean Cruvilhier a descris 
etapele deformării capului femural secundar întreruperii fluxului sanguin la acest nivel. 
Prima descriere detaliată a osteonecrozei idiopatice este atribuită lui Freund [cit de 1]. 
În 1962, Mankin şi Bower au descris 27 cazuri de osteonecroză a capului femural [cit de 
1]. De atunci numărul cazurilor raportate a crescut anual, ajungând la momentul actual, 
ca în S.U.A. să fie diagnosticate între 10000 şi 20000 de cazuri noi în fiecare an, iar 
costurile tratamentului acestor pacienţi este estimat la peste 1,6 miliarde de dolari [1-7]. 
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DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL 
Diagnosticul diferenţial al osteonecrozei aseptice a capului femural se face cu 

afecţiuni foarte diverse situate la nivelul articulaţiei coxo–femurale sau periarticular 
cum sunt:  

- sinovita coxo-femurală de diverse etiologii; 
- osteoporoza idiopatică tranzitorie a şoldului; 
- fractura de stress a colului femural; 
- tumori osoase metastatice; 
- bursita trohanteriană; 
- coxartroza primară – forma incipienta; 
- artrita de şold. 

 
a. Sinovita coxo-femurală de diverse etiologii 

Sinovita tranzitorie a şoldului nu este o boală severă. Ea este o inflamaţie a 
ţesuturilor periarticulare. În majoritatea cazurilor este implicat un singur şold, iar 
simptomatologia durează aproximativ 3-4 zile. Ea este cauza comună a unei dureri 
bruşte localizată la nivelul şoldului la copii. De asemenea, ea poate masca o infecţie 
timpurie osteoarticulară sau tulburări vasculare primare la acest nivel. 

Cel mai frecvent, această patologie apare între vârsta de 2-5 ani, dar poate apare 
oricând între vârsta de 2 şi 15 ani. Este mai frecventă de 3-4 ori la băieţi decât la fete. 
Cauzele sinovitei tranzitorii a şoldului pot fi multiple începând cu infecţii virale, reacţii 
alergice sau infecţii şi terminând cu cauzele traumatice. 

Simptomatologie: principalul simptom este durerea, care apare la copii uneori 
brusc, alteori creşte treptat. Aceasta face mersul dificil, apărând şchiopătarea, dificultăţi 
la mers şi ortostatism, iar această durere apare mai ales la mobilizarea şoldului [1,4]. 

Sinovita pigmentată vilonodulară este o boală neobişnuită caracterizată prin 
hiperplazie sinovială, largi efuziuni sangvine şi eroziuni osoase. 

Diagnosticul de sinovită vilonodulară rămâne o provocare. De obicei, 
diagnosticul este stabilit după apoximativ 4 ani de la prima prezentare, iar medicul de 
familie are un rol crucial în diagnostic şi tratament. Deoarece pacienţii se prezintă iniţial 
pentru o simptomatologie vagă, este foarte importantă suspicionarea diagnosticului 
precoce după simptomele comune şi semnele radiografice. 

Şoldul este a doua localizare ca frecvenţă a sinovitei vilonodulare după 
genunchi. Principalul simptom clinic este durerea, profundă, monoarticulară şi cu o 
durată variabilă de la câteva luni la câţiva ani. Durerea este localizată în special pe faţa 
anterioară sau laterală a şoldului şi este intermitentă, cu perioade asimtomatice. 
Ocazional pacienţii pot prezenta episoade de durere extremă reprezentând episoade de 
hemoragie intraarticulară. Articulaţia se aşează în aceste perioade în poziţie antalgică de 
flexie şi rotaţie externă. Această poziţie este tipică efuziunii articulare sau inflamaţiei 
sinovialei, când există presiune minimă în articulaţie. 

Pacienţii prezintă de asemenea şi scăderea mobilităţii active şi pasive a şoldului. 
Un număr mic de pacienţi acuză un eveniment traumatic asociat cu apariţia 
simptomatologiei, alteori această asociere este doar o coincidenţă [8,11,13]. 

În sinovita vilonodulară pigmentară radiografia arată eroziuni osoase în capul şi 
colul femural şi în acetabul în 95% din cazuri. Aceste eroziuni se produc precoce în 
evoluţia bolii şi pe radiografia antero-posterioară apar ca structuri chistice. În medie 
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apar 3-4 eroziuni cu un diametru de la câţiva milimetri la 5 cm în diametru. De 
asemenea, este prezent un inel sclerotic care are rolul de a încetini evoluţia bolii. 

Eroziunile apar mult mai frecvent în sinovita vilonodulară a şoldului decât la 
nivelul genunchiului în primul rând datorită capsulei care la şold este inextensibilă şi nu 
permite distensia pentru a se acomoda cu hiperplazia sinovială. Ca rezultat creşte 
presiunea intracapsulară şi apar eroziunile osoase. În evoluţie, creşte spaţiul articular, cu 
creşterea distanţei la nivelul semnului „U” radiologic sau „al lacrimii” („tear drop”). În 
stadiile avansate ale bolii, spaţiul articular se pensează, în mare parte superolateral 
[4,6,9,12]. 

Rezonanţa magnetică nucleară (RMN) este un examen foarte specific în 
diagnosticul sinovitei vilonodulare. Semnele caracteristice includ efuziunea articulaţiei, 
ridicarea sau bombarea capsulei articulare, semnal de joasă intensitate datorită 
depozitelor de hemosiderină, hiperplazie sinovială care apare ca o masă sinovială 
lobulată ca şi eroziunile osoase şi prezervarea densităţii osoase. 

Pe tomografia computerizată, eroziunile chistice apar ca un semnal scăzut în 
cadrul măduvei capului femural [10,14]. 

Astfel, sinovita pigmentată vilonodulară poate fi luată în calculul diagnosticului 
diferenţial al osteonecrozei aseptice a capului femural, aceasta apărând la pacienţi tineri 
între 20 şi 45 de ani cu o simptomatologie monoarticulară. 

Cei mai mulţi pacienţi cu această boală au un istoric de lungă durată, cu dureri şi 
impotenţă funcţională. Prezenţa efuziunilor nontraumatice la nivelul şoldului creşte 
suspiciunea de boală. 

În figura 4 sunt prezentate aspecte macroscopice intraoperatorii şi specimenele 
rezultate din intervenţia chirurgicală. 

 
b. Osteoporoza idiopatică tranzitorie a şoldului 

Este o boală rară, fiind un diagnostic prin excludere. Afecţiunea este mai 
frecventă la femeile însărcinate în trimestrul trei de sarcină şi la bărbaţii de vârstă 
medie. Tipic nu există antecedente traumatice, iar la peste 40% din pacienţi sunt 
afectate mai multe articulaţii. 

Simptomatologia arată o durere progresiv crescătoare cu o limitare moderată a 
mobilităţii şoldului; pacienţii pot fi incapabili să-şi susţină greutatea chiar dacă durerea 
este minimă. 

Semnele radiografice pot lăsa în urmă simptomatologia cu 1-2 luni; apare o 
osteopenie difuză ce interesează capul şi colul femural putând crea confuzii cu necroza 
avasculară şi cu fractura de stress a colului femural; spaţiul articular este prezervat. 

Recuperarea este spontană şi totală la 2-9 luni după tratament cu 
condroprotectoare, limitarea creşterii în greutate şi analgezice. În sarcină, simptomele se 
remit în câteva luni după naştere [15-17]. 

 
c. Fractura de stress a colului femural 

Este o afecţiune rar întâlnită, care apare la militarii în termen sau atleţii 
suprasolicitaţi. Mai afectate sunt femeile, iar ca factori de risc incriminaţi sunt 
amenoreea şi tulburările în alimentaţie (cure de slăbire). Toţi pacienţii cu această 
afecţiune au obligatoriu un grad de osteoporoză obiectivat prin osteodensitometrie. 

Radiografic, iniţial aspectul este normal, dar mai târziu apar modificări reactive. 
Astfel, apare o întrerupere a continuităţii osoase la nivelul ambelor corticale, acesta 
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fiind şi semnul de urgenţă pentru fixarea internă a fracturii, înainte de apariţia 
deplasării. 

Aceste fracturi pot fi fracturi prin compresiune (traiectul şi modificările apar la 
nivelul corticalei inferioare a colului femural) sau fracturi prin tensiune (traiectul este 
complet în jurul colului femural şi apare deplasare). Scanerul osos şi RMN-ul sunt 
necesare pentru a identifica această fractură [2-4,18]. 

 
d. Tumori osoase metastatice 

Principalele tipuri de cancere care dau frecvent metastaze osoase localizate la 
nivelul şoldului sunt: cancerul mamar, renal, de prostată, pulmonar, tiroidian, limfoame, 
mielom multiplu [1]. 

Simptomatologia în metastazele osoase este dominată de [1]: 
- durerile osoase – principalul simptom şi de obicei primul care apare; uneori 

durerea este foarte intensă, dar nu orice durere poate fi catalogată drept 
metastază; 

- fracturile pe os patologic – datorită lizei osoase structura şi rezistenţa osului sunt 
scăzute, iar fractura pe os patologic poate fi prima manifestare a metastazelor 
osoase; 

- un nivel crescut al calciului în sânge – hipercalcemia este cauzată de eliberarea 
calciului din oase; poate produce reducerea apetitului, greaţă, sete, constipaţie, 
confuzie; 

- alte manifestări – anemie, oboseală, infecţii, febră, sângerări diverse etc. 
Cele mai importante metode de investigaţie sunt: examenul radiografic standard, 

scintigrafia osoasă, computer tomografia şi examinarea RMN. 
Foarte importantă este biopsia osoasă, în zonele cele mai susceptibile care în 

prealabil sunt depistate imagistic. Examenul histopatologic poate orienta asupra 
diagnosticului de tumoră primară atunci când aceasta este necunoscută [1,3,4]. 

 
e. Bursita trohanteriană 

Bursita trohanteriană este o problemă frecventă ce cauzează dureri în treimea 
superioară a feţei externe a coapsei. Bursa este un sac plin cu lichid filant care apare în 
zona de frecare dintre două suprafeţe neregulate. La şold, bursita apare între suprafaţa 
externă a marelui trohanter şi tendoanele dure care îl acoperă trecând peste el. Când 
sacul bursei se inflamează, la fiecare mişcare a tendoanelor peste suprafaţa osoasă apar 
dureri intense. Datorită faptului ca aceste mişcări tendinoase au loc la fiecare pas, 
această boală nu poate fi asimptomatică. 

Bursita de şold poate apare în general în următoarele circumstanţe: atleţi, 
traumatisme, postchirurgical (chirurgia fracturilor de şold, artroplastia şoldului) [1]. 

Diagnosticul de bursită trohanteriană se pune în special clinic prin depistarea 
unei formaţiuni pseudotumorale, chistice, fluctuente, situată deasupra proeminenţei 
marelui trohanter şi tumefacţie deasupra bursei. 

Radiografic, şoldul arată nemodificat osos; pot apare ocazional osificări extern 
de marele trohanter, în zona bursei. Ocazional, medicul poate solicita RMN, dacă 
diagnosticul este neclar [4]. 

 
f. Coxartroza primitivă 

Edificator este momentul aparitiei, coxartroza primitiva aparand in general la 
persoane in vârstă. Iniţial, modificarile radiografice sunt mai puţin importante, putând fi 
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confundată cu osteonecroza de cap femural. In evoluţie, apare o pensare uniformă a 
interliniului coxo – femural, cu osteoporoza locală, osteocondensare subcondrală, geode 
atât pe capul femural cât şi pe cotil, osteofitoză marginală. Capul femural apare 
modificat doar în stadii avansate [1,3]. 

 
g. Artrita septică coxofemurală 

Este o urgenţă medico-chirurgicală, iniţial cu o imagine radiografică fără 
modificări, care poate fi interpretată în contextul unui diagnostic de osteonecroză 
aseptică a capului femural. Starea generală este alterată, cu probe biologice edificatoare 
în contextul infecţios (leucocitoză, VSH crescut, fibrinogen crescut, proteina C reactivă 
crescută), febră, iar netratată corespunzător duce rapid la agravare, cu stare septicemica, 
chiar deces [1,3]. 
 

CONCLUZII 
Precizarea diagnosticului cât mai curând posibil este deosebit de importantă, 

deoarece prognosticul este mai bun în stadiile precoce. Recunoaşterea etiologiei 
osteonecrozei de cap femural este esenţială pentru aplicarea corectă a tratamentului 
chirurgical: artroplastia totală de şold. 
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PERITONEAL CARCINOSIS PROFILE IN PANCREATIC ADENOCARCINOMA (Abstract): 
Peritoneal carcinosis is a local/regional dissemination of digestive malignancies, gynaecological 
malignancies or other forms of cancer with or without proof of the existence of systemic metastasis. 
Mode of formation and evolution is controlled by several factors, mainly physical (the primary tumor, 
presence or absence of ascites, peristaltics, peritoneal fluid absorption, gravity, intraabdominal liquid) and 
of minor importance the biological factors (aggressiveness of cancer). We analyzed 17 cases of carcinosis 
from pancreas neoplasia, operated and neoperate in history. It sought to determine the distribution of 
peritoneal metastatic implants and quantification of peritoneal cancer index (PCI), based on imaging 
examinations and by surgical exploration (laparoscopic or laparotomy). We evaluated the distribution and 
redistribution in such conditions depending on tumor location, gender of patients, surgical intervention 
and concomitant pathological conditions. 
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INTRODUCERE  
Carcinomatoza peritoneală reprezintă diseminarea locală/regională a neoplaziilor 

digestive, ginecologice sau a altor forme de cancer cu sau fără dovada existenţei 
metastazelor sistemice [1,2]. Carcinomatoza peritoneală din tumorile gastrointestinale 
are o incidenţă între 13% şi 30% dintre pacienţi [3]. Cea mai frecventă cauză de 
prezentare a cazurilor este ascita sau ocluzia intestinală. 

Se identifică drept locaţii principale de detectare a metastazelor peritoneale 
marele epiplon, spaţiul subfrenic drept, fundul de sac Douglas şi suprafeţele 
diafragmului [4]. 

Pattern-ul carcinomatozelor este controlat de o serie de factori, dintre care 
proeminenţi sunt cei fizici (locul tumorii primare, prezenţa sau absenţa ascitei, prezenţa 
peristalticei, absorbţia lichidului peritoneal, gravitaţia, hidrodinamica lichidului 
intraperitoneal, vâscozitatea şi volumul fluidului) şi de o mai mică importanţă sunt cei 
biologici (agresivitatea cancerului) [3]. Modul de instalare al carcinomatozei este 
dependent şi de tipul neoplaziei. 

Adenocarcinoamele nemucinoase ale tractului gastrointestinal au un mecanism 
dependent de penetrarea tumorii până la nivelul seroasei. În acest moment se eliberează 
celule neoplazice care aderă imediat de peritoneu şi se dezvoltă în vecinătatea tumorii 
primare fenomen caracterizat ca „din aproape în aproape”[3]. Ca atare, cancerele 
gastrice, pancreatice, colonice şi rectale neascitogene implică frecvent structurile aflate 
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în imediata lor vecinătate, cum ar fi colonul, intestinul subţire şi marele epiploon. 
Metastazele peritoneale la distanţă sunt rare în absenţa ascitei, particular în etajele 
abdominale superioare. 

Neoplasmele maligne ale stomacului, colonului, pancreasului şi ovarului care 
penetrează dincolo de organul implicat pot disemina direct în lungul suprafeţelor 
viscerelor peritoneale adiacente şi pot implica alte structuri. Propagarea neoplazică în 
lungul suprafeţelor peritoneale poate cuprinde intestinul la distanţă de tumora 
principală. Mezocolonul transvers poate servi drept cale majoră de difuzare de la 
stomac, colon şi pancreas. 

Se aduc în discuţie şi aspecte interesante legate de compartimentarea peritoneală 
şi de comportamentul ligamentelor şi mezourilor, care rămân interconectate, drept căi 
de propagare a maladiilor. Reflecţiile peritoneale în abdomenul superior cuprind 11 
elemente, ligamente şi mezentere: ligamentul coronar, gastrohepatic (omentul mic), 
hepatoduodenal, falciform şi gastrocolic, mezocolonul transvers, ligamentele 
duodenocolic, gastrosplenic, splenorenal, freno-colic şi mezenterul intestinului subţire. 
Ţesuturile areolare din aceste structuri conţin vase de sânge şi limfatice astfel încât se 
realizează continuitatea unor planuri anatomice care permit diseminarea proceselor 
patologice între spaţiile peritoneale, cele extraperitoneale şi realizează conexiunile între 
structurile peritoneale şi cele extraperitoneale. De exemplu micul oment justifică 
prezenţa unor determinări ale cancerului fundusului şi corpului gastric în lobul stâng 
hepatic. Prin ligamentul hepatoduodenal se pot extinde tumori retroperitoneale la ficat şi 
invers [5]. 

Inserţia mezocolonului transvers pe pancreas duce la extinderea leziunilor 
neoplazice pancreatice spre porţiunea inferioară a mezocolonului transvers. 
Continuitatea ligamentelor gastrosplenic şi splenorenal permite transmiterea maladiilor 
de la stomac spre splină şi coada pancreasului. Ligamentul freno-colic stâng este în 
legătură cu splina, ligamentul splenorenal şi mezocolonul transvers şi poate explica, 
prin rapoartele sale, interesarea unghiului splenic al colonului în cancerul cozii 
pancreasului. 

Capsula Glisson şi teaca Glisson se continuă cu spaţiul subperitoneal şi cu 
ligamentele gastrohepatic şi hepatoduodenal. Ca urmare, extinderea maladiilor, inclusiv 
a celei neoplazice, se poate face nu numai între structurile extraperitoneale ci şi între 
cele extraperitoneale şi cele intraperitoneale, astfel încât se poate stabili o cale de 
comunicare între retroperitoneu şi peretele abdominal anterior prin intermediul  
ficatului [6]. 

Locurile cele mai frecvente de recurenţă după neoplaziile tratate chirurgical sunt 
patul tumoral (50-100%) şi suprafeţele peritoneale (20-70%) [15], efect ce poate fi 
explicat prin ipoteza „tumor cell entrapment”. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Pe lotul analizat, format din pacienţii diagnosticaţi cu carcinomatoză peritoneală 

în Clinica I Chirurgie a Spitalului Universitar „Sf. Spiridon” Iaşi, în perioada 2000-2004 
am identificat 17 cazuri de neoplasm de pancreas. Dintre acestea 15 au avut localizare 
cefalică, 13 fiind neoperate, iar 2 sunt cazuri prezentate la control după 
duodenopancreatectomie cefalică [7,8]. Restul de 2 cazuri sunt reprezentate de neoplazii 
corporeocaudale ale pancreasului. S-a urmărit determinarea distribuţiei peritoneale a 
implantelor metastatice şi cuantificarea indexului neoplazic peritoneal (PCI) [9], pe 
baza examinărilor imagistice şi explorării intraoperatorii prin laparoscopie sau 
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laparotomie, precum şi distribuţia/redistribuirea carcinomatozelor în funcţie de 
localizarea neoplaziei, sexul pacienţilor, intervenţia chirurgicală şi condiţiile patologice 
concomitente. 

PCI combină cantitativ distribuţia tumorală în 13 cadrane predefinite ale 
abdomenului şi pelvisului cu un scor lezional. Scorul lezional este determinat după liza 
completă a aderenţelor şi inspecţia completă a suprafeţelor peritoneale parietale şi 
viscerale din regiunile abdomino-pelvine. Se referă la cel mai mare diametru al 
implantului tumoral.  

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

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

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

Explorarea CT centrată la nivel abdominal a fost realizată cu un aparat CT GE 
HiSPEED DX/i şi a presupus efectuarea de secţiuni în plan axial cu respectarea 
următorilor parametri: colimare de 5 mm. pe secţiune scanată, viteza deplasării mesei - 
5mm/secundă, (pitch - 1,5), câmp minim posibil, 120 mA, 110 KV şi matrice 512X512. 
Pentru diferenţierea formaţiunilor şi identificarea arborilor vasculari a fost necesară 
administrarea intravenoasă a substanţei de contrast.  

Pregătirea tractului gastro-intestinal urmăreşte posibilitatea identificării anselor 
intestinale şi diferenţierea lor de eventualele mase tumorale ori ganglionare deoarece o 
ansă neopacifiată poate fi o reală sursă de erori de interpretare, dar permite şi evaluarea 
grosimii peretelui intestinal. Valorile de atenuare similare sau apropiate ale stomacului, 
colonului, ficatului, pancreasului, maselor musculare, adenopatiilor sau structurilor 
vasculare nu permit la explorarea nativă o identificare facilă a acestora. În acest scop se 
utilizează agenţi de contrast care trebuie să asigure o creştere a densităţii cu cel puţin 
40UH, comparativ cu structurile adiacente. Contrastul oral este folosit aproape fără 
excepţie în identificarea abdomenului sub formă de soluţii iodate hidrosolubile. 
Contrastul intravenos este de mare utilitate atât în caracterizarea ţesuturilor anormale şi 
patologice, cât şi în aprecierea raporturilor acestora cu axele vasculare. 

Imaginile obţinute prin MRI sunt adecvate pentru identificarea anatomică a 
spaţiilor şi ligamentelor peritoneale. Astfel am vizualizat pe secţiuni T1 axial, LT – 
ligamentul rotund, LV – ligamentum venosum, SSFDA - spaţiul subfrenic drept 
anterior, SSFDP – spaţiul subfrenic drept posterior, iar pe secţiuni coronale SFS - spaţiu 
subfrenic stâng, SHDA - spatiu subhepatic drept anterior, LGC- ligament gastrocolic, 
LGS- ligament gastrosplenic, SHDP -spatiu subhepatic drept posterior, BO - bursa 
omentală, SFS - spatiu subfrenic stâng, demonstrând LF - ligament falciform, FW - 
Foramen Winslow (Fig. 1). 
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REZULTATE  
Pe lotul analizat, format din pacienţii diagnosticaţi cu carcinomatoză peritoneală 

în Clinica I Chirurgie a Spitalului Universitar „Sf. Spiridon” Iaşi, în perioada 2000-2004 
am identificat 17 cazuri de neoplasm de pancreas. Dintre acestea 15 au avut localizare 
cefalică, 13 fiind neoperate, iar 2 sunt cazuri prezentate la control după 
duodenopancreatectomie cefalică. 

Cazurile de carcinom cefalopancreatic neoperate au fost în număr de 8 la bărbaţi 
şi 5 la femei. 

 

 
Dintre cele 8 cazuri la pacienţii de sex masculin, 4 au prezentat forme ascitogene 

şi 4 nu au avut lichid intraperitoneal. Am identificat 2 cazuri cu ascită în cantitate mare 
şi câte un caz cu ascită în cantitate medie şi mică. Sunt evidenţiate 2 situaţii cu 
metastaze hepatice, pentru 1 caz cu ascită în cantitate mică şi un caz neascitogen şi 2 
cazuri de prezentare cu icter, în situaţiile cu ascită în cantitate mare şi respectiv mică.  

Depozitele neoplazice apărute în cazurile de neoplasm cefalopancreatic neoperat 
la bărbaţi cu forme ascitogene prezintă diferenţe semnificative în funcţie de sectorul 
peritoneal interesat (p=0,0001). Remarcăm în aceste situaţii o interesare statistic 
semnificativă a sectoarelor peritoneale în ordinea „0”, „9”, „10”, „11”, „12”, „1”, „3”, 
„4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „2”. Există o corelaţie semnificativă a depozitelor neoplazice cu 
sectorul peritoneal implicat în cazurile cu neoplasm cefalopancreatic neoperat la bărbaţi 
(r = - 0,49; p = 0,000091, 95%CI). Acest aspect este explicat prin prezenţa depozitelor 
neoplazice importante în sectoarele peritoneale „9”, „10”, „11”, „12”. 

În situaţiile de neoplasm cefalopancreatic neoperat la bărbaţi cu forme 
neascitogene se constată o interesare statistic semnificativă a sectoarelor peritoneale în 
ordinea „0”, „3”, „12”, „1”, „2”, „7”, „8”, „9”, „10”, „11”, „5”, „6”, „4”. 

Cele 5 cazuri cu neoplasm pancreatic neoperat de sex feminin au fost 
diagnosticate cu ascită în 3 situaţii şi fără ascită în două situaţii. Am identificat două 
cazuri cu ascită în cantitate mare şi un caz cu ascită în cantitate mică. Pacientele cu 

L
GH 

M
ZC 

BO 

FW 

RM 

Fig. 1 Imagini IRM pentru identificarea anatomică a spaţiilor şi 
ligamentelor peritoneale 

A. Imagine IRM secvenţă T1 coronală ce evidenţiază ligamentul gastrohepatic 
(LGH) şi mezocolonul (MZC); 

B. Imagine IRM secvenţială T1 coronală ce evidenţiază rădăcina mezenterului 
(RM), foramen Winslow (FW) şi bursa omentală (BO) 

A B 
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forme ascitogene au prezentat două metastaze hepatice într-un caz cu ascită în cantitate 
mare şi unul cu ascită în cantitate mică şi o situaţie cu icter pentru pacienta cu lichid 
intraperitoneal în cantitate mică. Unul dintre cazurile cu lichid în cantitate mare a 
prezentat celularitate de tip reactiv la analiza frotiului. Pacientele cu forme neascitogene 
au fost icterice în ambele situaţii şi într-un caz am identificat metastaze hepatice la 
nivelul lobului drept. 

Observăm în cazurile de neoplasm cefalopancreatic neoperat la femei cu forme 
ascitogene o interesare statistic semnificativă (p = 0,029; 95%CI) a sectoarelor 
peritoneale în ordinea „2”, „0”, „1”, „3”, „6”, „4”, „5”, „7”, „8”, „9”, „10”, „11”, „12”. 
În cazul pacientelor de sex feminin cu neoplasm cefalopancreatic neoperat se distinge o 
corelaţie inversă semnificativă a depozitelor neoplazice cu sectoarele peritoneale 
implicate (r = - 0,54; p = 0,000006). Putem spune că în acest caz depozitele neoplazice 
apar cu predilecţie pe sectoarele „0”, „1”, „2”, „3”. În cazurile de neoplasm 
cefalopancreatic neoperat la femei cu forme neascitogene în cantitate mare interesarea 
este statistic semnificativă pentru sectoarelor peritoneale în ordinea „2”, „1”, „3”, „8”, 
„0”, „4”, „5”, „6”, „7”, „9”, „10”, „11”, „12”. 

Factorii prognostici în apariţia depozitelor neoplazice peritoneale şi interesarea 
sectoarelor peritoneale în cazurile de neoplasm cefalopancreatic neoperat au fost 
analizate în funcţie de sexul pacienţilor de forma ascitogenă/neascitogenă.  

Rezultatele corelaţiei multiple demonstrează corelaţia semnificativă (r = 0,429; 
p=0,0001; 95%CI) dintre prezenţa depozitelor neoplazice în cavitatea peritoneală în 
cazul neoplasmului cefalopancreatic neoperat în funcţie de forma de ascită prezentată şi 
sectorul peritoneal interesat. 

Analiza coeficienţilor parţiali de corelaţie indică implicarea sectorului 
peritoneal, forma de ascită şi sexul pacienţilor în valoarea depozitelor neoplazice. 
Astfel, în cazul neoplasmului cefalopancreatic neoperat apariţia depozitelor neoplazice 
este influenţată în mod semnificativ de forma de ascită (r = 0,42; p = 0,000082; 95%CI) 
şi sectorul peritoneal interesat (r = - 0,39; p = 0,000237; 95%CI).  

Rezultatele testului neparametric de analiză predictivă indică faptul că un factor 
important de predicţie în apariţia depozitelor neoplazice îl are forma ascitogenă 
(ascitogenă/neascitogenă) (Wald stat. = 12,48; p = 0,0004) şi sectorul peritoneal 
interesat (Wald stat. = 8,16; p = 0,0042). Pot exista însă şi alţi factori de predicţie ce nu 
au fost luaţi în studiu. 

Cazurile prezentate la control după duodenopancreatectomie cefalică au fost în 
număr de două, ambele la femei şi ambele cu lichid de ascită prezent. Am notat o 
cantitate mare de revărsat într-un caz şi alta cu cantitate medie. Un caz a prezentat 
recidivă şi metastaze hepatice şi ambele au fost icterice la internare.  

Pacienţii cu neoplasm corporeocaudal au fost ambii la prima prezentare, unul de 
sex feminin şi unul de sex masculin, ambii cu forme ascitogene şi cu metastaze 
hepatice. În cazul bărbatului cu ascită în cantitate mare am notat prezenţa unui lichid cu 
reactive celulară la examenul frotiului lichidului de ascită. 

 
DISCUŢII 
Cancerul de pancreas este a cincea neoplazie gastrointestinală ca frecvenţă, dar 

se constituie în a treia cauză de deces prin cancer gastrointestinal [10]. 
Adenocarcinomul de pancreas este responsabil de aproximativ 5% din decesele pentru 
cancer în SUA [11]. 

Pe o serie largă de piese de rezecţie, Kayahara [12] propune stabilirea unui 
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model de invadare ganglionară pentru cancerul de pancreas. Se remarcă necorelarea 
mărimii tumorale cu prezenţa invaziei ganglionilor paraaortici, ci numai cu ganglionii 
grupului pancreatico-duodenal posterior şi cei din jurul arterei mezenterice superioare, 
în cazul cancerelor capului de pancreas. Cel mai mare procent de invazie la nivelul 
ganglionilor para-aortici a fost în regiunea dintre trunchiul celiac şi artera mezenterică 
inferioară, atât pentru localizările la nivelul capului cât şi pentru cele la nivelul corpului 
pancreasului. 

Metastazele peritoneale sincrone au incidenţă de 50-80%, cele metacrone de 
30% şi durata medie de supravieţuire este apreciată la 6 luni [13]. Se consideră  
că localizarea corporeocaudală este responsabilă de majoritatea determinărilor 
peritoneale [14]. 

Diseminarea peritoneală este indicată a fi calea majoră de recurenţă 
postoperatorie şi de mortalitate pentru adenocarcinomul de pancreas [15]. Din acest 
punct de vedere localizarea tumorii la nivelul capului şi corpului, precum şi invazia 
perineurală extratumorală au valoare predictivă pentru dezvoltarea carcinomatozei. 

De aceea, una din problemele care se ridică în cazul cancerului de pancreas este 
invazia perineurală. Caracteristica este încărcată, în aceste cazuri, cu o importantă 
semnificaţie clinico-evolutivă. Din acest motiv se înregistrează dificultăţi însemnate în 
efectuarea unei rezecţii curative. În plus, invazia perineurală este factorul care constituie 
elementul de rezistenţă la terapiile convenţionale ale acestui tip de cancer, care de altfel 
se prezintă în forme histologice bine sau moderat diferenţiate [16]. 

Lavaje peritoneale cu citologie pozitivă sunt raportate în cazurile indicate pentru 
rezecţii curative de până la 29% [17]. Diseminarea peritoneală după intervenţii cu 
intenţie curativă este de 6-56%, iar recurenţa locoregională de 60%. 

Un studiu indică prezenţa celulelor maligne în lichidele de lavaj ale cancerului 
de pancreas într-un procent de 8-30% din cazuri [18]. Cele mai multe dintre ele sunt 
notate în prezenţa altor metastaze macroscopice, dar în o treime din cazuri nu se 
decelează metastaze macroscopice intraabdominale. Autorul presupune că un stadiu de 
boală mai avansat locoregional, detectabil computer tomografic, este mai probabil să 
demonstreze şi implante peritoneale. 

În cancerul de pancreas stadiul II, se detectează imunohistochimic prezenţa 
celulelor neoplazice în cavitatea peritoneală, situaţie care a exclus clar orice comunicare 
a tumorii cu peritoneul [19]. Aspectul este atribuit unei diseminări limfatice sau prin 
pori. 

Ascita se manifestă numai la 20% dintre bolnavii cu cancer de pancreas şi are o 
etiologie multifactorială [10]. Poate apare datorită obstrucţiei limfaticelor diafragmatice, 
creşterii producţiei de exsudat de către tumoră sau secreţiei de peptide active osmotic la 
nivel tumoral care modifică permeabilitatea vasculară. La mai mult din jumătate din 
pacienţi celularitatea ascitei este negativă pentru celule neoplazice. Ca atare nu pot fi 
denumite în cel mai pur sens al cuvântului drept maligne, dar sunt indubitabil produse 
de neoplazie. Studii statistice regresive lineare nu au relevat caracteristici tipice pentru a 
prezice formarea ascitelor. 

Slam citează un caz de adenocarcinom mucinos de coadă de pancreas, 
manifestat prin invazie a unghiului splenic al colonului, metastază ganglionară 
mezenterică şi o masă tumorală cecală de 6 centimetrii, caz ce ridică posibilitatea 
realizării acestor determinări prin căi independente de exfolierea intraperitoneală a 
celulelor neoplazice [20]. 

Pancreasul este un organ retroperitoneal. Apariţia metastazelor peritoneale în 
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cazul acestei maladii readuce în atenţie corelaţia dintre cavitatea peritoneală şi spaţiul 
retroperitoneal realizate prin intermediul ligamentelor şi mezourilor. Meyers [5] aduce 
în discuţie date interesante legate de compartimentarea peritoneală şi de 
comportamentul ligamentelor şi mezourilor, care rămân interconectate, drept căi de 
propagare a maladiilor. 

Dată fiind gravitatea bolii, amploarea intervenţiilor chirurgicale, evoluţia rapidă 
a acestor cazuri, numai o parte din rezultatele obţinute au fost disponibile pentru 
prelucrare. 

Astfel, din totalul de 17 cazuri analizate, 15 sunt de neoplasm cefalopancreatic, 
8 la bărbaţi şi 5 la femei. Formele ascitogene sunt aproximativ egale (4 la bărbaţi şi 3 la 
femei). Numai 2 persoane de sex feminin s-au prezentat la control după 
dudenopancreatectomie cefalică, ambele ascitogene. Am înregistrat numai 2 cazuri de 
neoplasm pancreatic corporeocaudal. 

Remarcăm în situaţiile de neoplasm cefalic pancreatic la bărbaţi cu forme 
ascitogene o interesare statistic semnificativă a sectoarelor peritoneale în ordinea „0”, 
„9”, „10”, „11”, „12”, „1”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „2” (Fig. 2A). 

Depozitele neoplazice apărute în cazurile de neoplasm cefalopancreatic neoperat 
prezintă diferenţe semnificative în funcţie de sectorul peritoneal interesat. 

Notăm în situaţiile de neoplasm cefalic pancreatic la bărbaţi cu forme fără ascită 
o interesare statistic semnificativă a sectoarelor peritoneale în ordinea „0”, „3”, „12”, 
„1”, „2”, „7”, „8”, „9”, „10”, „11”, „5”, „6”, „4” (Fig. 2B). 

 

 
Se evidenţiază în situaţiile de neoplasm cefalic pancreatic la femei cu forme fără 

revărsat peritoneal o interesare statistic semnificativă a sectoarelor peritoneale în 
ordinea „2”, „1”, „3”, „8”, „0”, „4”, „5”, „6”, „7”, „9”, „10”, „11”, „12” (Fig. 3A). 

Am stabilit în situaţiile de neoplasm cefalic pancreatic la femei cu forme cu 
revărsat peritoneal o interesare statistic semnificativă a sectoarelor peritoneale în 
ordinea „2”, „0”, „1”, „3”, „6”, „4”, „5”, „7”, „8”, „9”, „10”, „11”, „12” (Fig. 3B). 

Analiza coeficienţilor parţiali de corelaţie indică implicarea sectorului 
peritoneal, forma de ascită şi sexul pacienţilor în valoarea depozitelor neoplazice. 
Rezultatele testului neparametric de analiză predictivă indică faptul că un factor 

Fig. 2 Distribuţia metastazelor peritoneale sincrone în neoplasmul cefalo-pancreatic la bărbaţi 
A. Neoperat ascitogen; B. Neoperat fără ascită 

A B 
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important de predicţie în apariţia depozitelor neoplazice îl reprezintă prezenţa ascitei. 
Rezultatele corelaţiei multiple demonstrează corelaţia semnificativă (r = 0,429; p = 
0,0001; 95%CI) dintre prezenţa depozitelor neoplazice în cavitatea peritoneală în cazul 
neoplasmului cefalopancreatic neoperat în funcţie de forma de ascită prezentată şi 
sectorul peritoneal interesat.  

 

 
La pacienţii de sex masculin analiza comparativă a acestor distribuţii relevă 

tendinţa metastazelor peritoneale de a se organiza centroabdominal şi ulterior de a 
implica ansele intestinului subţire. Nu sunt semnificative interesările de la nivelul 
cupolelor diafragmatice. O modalitate plauzibilă pentru această distribuţie este invazia 
spaţiului previsceral anatomic pe calea comunicării de tip ligamentar dintre faţa 
anterioară a pancreasului, mezocolonul transvers şi în final omentumul mare, cale ce 
evită interesarea spaţiilor subfrenice. Nu am înregistrat în aceste situaţii depozite 
vizibile la nivelul bursei omentale. 

Ascita concomitentă determină interesări mai accentuate a anselor de intestin 
subţire, fapt concordant cu datele obţinute şi în cazul altor patologii neoplazice analizate 
asociate cu carcinomatoză [22]. 

Pentru pacienţii de sex feminin tendinţa notată este de a dezvolta depozite 
metastatice neoplazice mai importante la nivelul sectorului peritoneal „2”, urmate de 
determinări subdiafragmatice şi centroabdominale. Acest fapt se corelează cu prezenţa 
mult mai însemnată pe acest lot de bolnavi a metastazelor hepatice (3 din 5 cazuri la 
femei faţă de numai 2 din 7 la bărbaţi). Este posibil ca pattern-ul de realizare al 
carcinomatozei peritoneale la pacientele cu neoplasm cefalopancreatic să fie dependent 
şi de modalităţile de diseminare vasculară a acestei patologii, prin vena portă aflată în 
strânsă relaţie cu ligamentul duodenohepatic. 

 
CONCLUZII 
Se remarcă o concordanţă între implicarea unui sector peritoneal și valoarea 

indexului acestuia în funcţie de prezenţa sau absenţa ascitei, precum și în dependenţă 
de sexul pacienţilor. 

Fig. 3 Distribuţia metastazelor peritoneale sincrone în neoplasmul cefalopancreatic la femei 
A. Neoperat ascitogen; B. Neoperat fără ascită 

A B 
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Ascita concomitentă a favorizat expunerea anselor de intestin subţire la 
implanturile neoplazice. Se remarcă tendinţa metastazelor peritoneale în cazul 
neoplasmului cefalopancreatic la sexul masculin de a se organiza centroabdominal şi de 
a implica ulterior ansele intestinului subţire. Nu sunt semnificative în aceste cazuri 
interesările de la nivelul cupolelor diafragmatice. 

Pacientele diagnosticate cu această patologie au dezvoltat depozite metastatice 
neoplazice mai importante la nivelul sectorului peritoneal „2”, urmate ulterior de 
determinări subdiafragmatice şi centroabdominale. Aspectele lezionale par a fi 
influenţate de prezenţa metastazelor hepatice la acest lot de paciente. 

Constatăm că un  factor important de predicţie în apariţia depozitelor neoplazice 
îl are prezenţa ascitei în evoluţia neoplaziei pancreatice. 
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LAUNOIS-BENSAUDE SYNDROME AND THE ROLE OF CERVICOFACIAL SURGERY 
(Abstract): Launois-Bensaude syndrome is a rare proliferative disorder of the adipose tissue with onset in 
adulthood. The disease is characterized by symmetrical fat deposits, predominantly in the neck and 
shoulder area, upper back and arms. There is a strong association between this disease and moderate to 
heavy alcohol consumption. During a recent 16 years period (1992-2007), 19 patients with Launois-
Bensaude syndrome were treated in our department. A retrospective study had noted: clinical type of 
disease, the major complaints, biological disorders, radiological features, the associated diseases and the 
long-term outcomes after lipectomy. In all cases, the adipose deposits were removed by a traditional 
surgical technique, under intubation anesthesia. The group comprised 19 men aged 35 and 64 years 
(mean: 47 years). Alcoholism was confirmed in 17 cases. 13 of 19 patients were type I of disease’s 
clinical classification (Donhauser) and 6 were type II. The most common complaints were: aesthetics (15 
cases), respiration disorders (2 cases), and reduced range of movement of the head (2 cases). The 
diagnosis was established from the clinical picture, but computed tomography and magnetic resonance 
imaging were of really help, especially in considerable cervical deformity and in deep localization of the 
fatty masses. We noted the following accompanying diseases: diabetes mellitus (4 cases), glucose 
impairment tolerance (2 cases), obesity (6 cases), hypertension (10 cases), gout (1 case), dislipidemic 
syndrome (10 cases), liver steatosis (8 cases), neuropathies (8 cases). The functional and aesthetic results 
were good in all patients and recurrence was not observed after 4 years of follow-up. There were no 
serious complications. Our long-term experience with the treatment of benign symmetric lipomatosis 
indicates that a lasting result can be only obtained after sufficiently radical surgery.  
 
KEY WORDS: LAUNOIS-BENSAUDE SYNDROME, BENIGN SYMMETRIC LIPOMATOSIS, 
ALCOHOLISM  
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INTRODUCERE  
Sindromul Launois-Bensaude este o afecţiune rar întâlnită, definită prin prezenţa 

unor multiple acumulări adipoase simetrice, interesând de cele mai multe ori ½ 
superioară a trunchiului, capul şi gâtul. Deşi frecvent se afirmă că se regăseşte la bărbaţi 
de vârstă medie, de origine mediteraneană, cu istoric de abuz etanolic, au fost raportate 
câteva cazuri şi la copii [1-3]. Diagnosticul se stabileşte pe tabloul clinic, datorită 
modelului specific de distribuţie a maselor grăsoase care nu se micşorează chiar dacă se 
reduce aportul caloric. Depozitele simetrice masive de ţesut adipos devin un prejudiciu 
estetic prin interesarea regiunilor parotidiene („obraji de hamster”), cervicale („gât de 
cal”) şi cervico-dorsale („cocoaşă de bizon”) [1-3].  
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MATERIAL ŞI METODĂ 
În perioada 1992-2007, în Clinica de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială au fost 

trataţi 19 pacienţi diagnosticaţi cu sindromul Launois-Bensaude. S-a efectuat un studiu 
retrospectiv pentru sistematizarea mai multor date: motivele adresabilităţii acestor 
cazuri, consumul cronic de alcool, tipul clinic al bolii, analizele biochimice sanguine 
pentru decelarea tulburărilor metabolice asociate, implicarea explorărilor imagistice de 
tipul computer-tomografiilor sau a celor prin rezonanţă magnetică pentru cazurile cu 
distribuţie anarhică şi/sau profundă a maselor lipomatoase, tratamentul chirurgical 
efectuat (tipul intervenţiilor şi numărul de şedinţe operatorii necesare pentru rezolvarea 
completă), rezultatele intervenţiilor chirurgicale de extirpare a depozitelor adipoase 
deformante (imediate şi în timp), tablourile histologice ale pieselor operatorii.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Această entitate clinică a fost iniţial semnalată de Sir Bejamin Brodie, în 1846. 

În 1888, Otto Madelung raporta prima serie de 33 pacienţi având depozite lipomatoase 
în asociere cu alcoolismul cronic. Zece ani mai târziu (1898), Launois şi Bensaude au 
prezentat un lot de 65 pacienţi cu trăsături similare celor anterior descrise. În afara 
numelor de „boală Madelung” sau „sindromul Launois-Bensaude” se mai întâlnesc în 
literatură şi alte denumiri: „lipomatoza simetrică benignă”, „lipomatoza simetrică 
multiplă”, „lipomatoza simplă nedureroasă”, „adenolipomatoza simetrică” [3]. 

Lotul studiat de noi a fost alcătuit din 19 bărbaţi, proveniţi din judeţele 
Moldovei, fără antecedente heredo-colaterale de sindrom Launois-Bensaude, cu vârste 
cuprinse între 35-64 ani (mediana 47 ani), confirmându-se datele demografice despre 
sex şi vârstă cu interesare preponderentă, din literatură [4].  

Referitor la fenotipurile clinice întâlnite, menţionăm că 13 pacienţi (68,42%) s-
au încadrat în tipul I (depozite adipoase protruzive, circumscrise, dispuse simetric 
cervical, nucal, supraclavicular, deltoidian) iar 6 pacienţi (31,57%) au fost catalogaţi din 
tipul II (ţesutul lipomatos difuzează şi se extinde caudal, interesând trunchiul şi 
segmentele proximale ale extremităţilor, dând aparenţa unei obezităţi simple). Tocmai 
datorită respectării simetriei, un examen fizic superficial ar putea să nu identifice 
această entitate clinică. Localizarea maselor adipoase, un istoric de creştere în greutate 
chiar la scăderea aportului caloric, fatigabilitatea extremă, durerile musculare sunt doar 
câţiva indicatori care motivează continuarea investigaţiilor [4].  

După ani de evoluţie, depozitele adipoase ajung la dimensiuni gigante, devenind 
prejudiciu estetic, iar în cazurile avansate antrenează dispnee, disfagie şi disfonie [5-7]. 
Investigarea motivelor de adresabilitate medicală pentru pacienţii studiaţi a relevat 
predominanţa argumentului estetic (15 cazuri: 78,94%), urmat de dispnee (două cazuri: 
10,52%) şi reducerea gradului de mobilitate a gâtului (două cazuri: 10,52%). Deşi 
afecţiunea se consideră benignă, uneori apar interesări ale cavităţii orale (limbă) şi 
mediastinului, care conduc la sindroame de compresiune pe trahee sau vena cavă 
superioară [6,7], situaţii neconstatate în analiza prezentată.  

Prelungirile ţesutului lipomatos (interstiţiale sau în structurile adiacente) pot fi 
de asemenea precizate prin folosirea tomografiei axiale computerizate, pentru un 
diagnostic preoperator de acurateţe, în cazurile dificil de evaluat clinic [6]. Analiza din 
studiul de faţă recunoaşte acest examen ca fiind foarte util în planificarea actului 
chirurgical de extirpare a depozitelor de grăsime. În lotul investigat, 11 cazuri de 
sindroame Launois-Bensaude au beneficiat de tomografie axială computerizată pentru 
precizarea extensiilor ţesutului lipomatos şi a interesării căilor aeriene.  



Articole originale                                                    Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2009, Vol. 5, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 361

Deşi etiologia sindromului Launois-Bensaude rămâne necunoscută, lotul 
discutat confirmă strânsa legătură a acestei maladii cu alcoolismul cronic. Consumul a 
peste 50 g alcool/ zi (de cel puţin 10 ani), semnalat în peste 90% dintre cazurile descrise 
în literatură [8-12], a fost subliniat şi la pacienţii noştri (17 cazuri - 89,46%). Alcoolul 
poate juca rolul de cofactor în dezvoltarea maselor lipomatoase în mai multe moduri: 
reduce numărul de receptori beta-adrenergici, împiedicând astfel efectul lipolitic al 
norepinefrinei; stopează beta-oxidarea conducând la scăderea lipolizei şi stimularea 
lipogenezei [13,14]. Au fost totuşi raportate şi câteva cazuri de lipomatoză simetrică 
benignă la pacienţi fără istoric de consum cronic etanolic [15], iar studiul nostru adaugă 
două astfel de situaţii (10,52%) când nu s-a confirmat intoxicaţia cronică etanolică.  

Kodish a postulat că acumulările adipoase neîncapsulate rezultă din hipertrofia 
ţesutului adipos brun [16]. Acestea sunt consecinţa unei anomalii în sinteza intracelulară 
a adenozin monofosfatului ciclic (cAMP), inducând autonomia celulelor adipoase în 
lipomatoza simetrică multiplă. Principalul defect se află în unitatea catalitică a adenil-
ciclazei, iar consumul cronic de alcool scade numărul de receptori beta-adrenergici şi 
induce o tulburare în ADN-ul mitocondrial din ţesutul adipos, nervii periferici, muşchi, 
sistemul nervos central [17-20]. Au mai fost raportate în literatură câteva cazuri de 
sindroame Launois-Bensaude la care s-a decelat mutaţia A8344G în ADN-ul 
mitocondrial [21,22].  

Polineuropatia descrisă ca fiind senzitivă, motorie sau autonomă şi detectată în 
aproximativ 85% dintre pacienţii diagnosticaţi cu boala Madelung se constată de fapt la 
câţiva ani după apariţia depozitelor adipoase. Studiile histologice au arătat o pierdere a 
celulelor mari mielinizate, dar nu demielinizare sau degenerare axonală cum se cunoaşte 
în alcoolismul cronic. Nu s-au raportat până în prezent regresii sau ameliorări ale 
polineuropatiilor constituite, şi nu există deocamdată tratamente efective [19,23]. Dintre 
cei 19 pacienţi, 8 au fost diagnosticaţi cu polineuropatii (42,10%), dintre care 4 au fost 
depistaţi cu această afectare neurologică pe parcursul controalelor efectuate 
postoperator tardiv (perioada medie de urmărire de 4 ani).  

Investigaţiile de laborator practicate (şi examenul clinic complet) au sistematizat 
pentru pacienţii cu sindroame Launois-Bensaude următoarele co-morbidităţi: diabet 
zaharat (4 cazuri - 21,05%), toleranţă alterată la glucoză (două cazuri - 10,52%), 
obezitate (şase cazuri - 31,57%), HTA (10 cazuri - 52,63%), gută (un caz - 5,26%), 
hiperlipoproteinemie tip IV (6 cazuri), hiperlipoproteinemie tip I (4 cazuri), etilism 
cronic (17 cazuri - 89,47%). Ultrasonografia hepatică a evidenţiat aspecte de steatoză 
hepatică în 8 cazuri (42,10%). Datele raportate de noi sunt concordante cu cele mai 
multe studii din literatură.  

Masele izolate de grăsime subcutanată nu se asociază obligatoriu cu 
insulinorezistenţa. Haap [24] a raportat sensibilitatea crescută la insulină, creşterea 
adiponectinei circulante şi a HDL-colesterolului în paralel cu scăderea fracţiunii LDL-
colesterol la pacienţii cu boală Madelung, comparativ cu cei cu obezitate simplă. 
Autorul consideră că depozitele adipoase în această afecţiune sunt metabolic „inocente”.  

Examinarea histologică a evidenţiat că adipocitele din ariile anormale, 
lipomatoase, sunt puţin deosebite faţă de cele din ţesutul adipos normal, cu excepţia 
faptului că sunt de dimensiuni mai mici şi multivacuolate, ceea ce ar sugera o posibilă 
origine în ţesutul brun. Privitor la latura terapeutică a maladiei discutate, facem cuvenita 
precizare că managementul dietetic nu este de folos, iar abstinenţa de la consumul de 
alcool poate doar împiedica creşterea în continuare a depozitelor adipoase.  
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Tratamentul adecvat este considerat cel chirurgical excizional (lipectomia), cu 
toate că practicienii şi adepţii chirurgiei plastice încearcă tot mai mult în ultimul timp să 
impună lipoaspiraţia. Lipoaspiraţia ar permite efectuarea îndepărtării depozitelor 
excesive sub anestezie locală, evitând utilizarea anesteziei generale la pacienţii cu 
alcoolism cronic, cu posibile alterări hepatice, şi deci susceptibili la sângerări [25]. A 
mai fost subliniată folosirea lipoaspiraţiei asistată ultrasonic [26]. Lipoaspiraţia trebuie 
privită ca o alternativă validă doar în cazuri atent selecţionate; este adevărat că impune 
un risc mai mic decât lipectomia, mai puţine efecte adverse, rezultate estetice imediate 
bune, posibilitatea de a fi efectuată rapid, inclusiv avantajul intermedierii ecografice a 
extirpării. Dar nu putem omite din acest raţionament faptul că recidiva este mult mai 
frecventă decât în cazul tratamentului chirurgical convenţional. 

Cazuistica analizată a evidenţiat modelul de management chirurgical clasic 
aplicat tuturor celor 19 cazuri de sindroame Launois-Bensaude, de extirpare a maselor 
lipomatoase sub vizualizare directă, cu linii de incizie diverse, în funcţie de localizarea 
şi mărimea lor, dar ţinând cont şi de eventualele structuri adiacente infiltrate. Metoda 
are avantajul expunerii largi a structurilor care necesită să fie disecate şi care pot infiltra 
alte structuri vecine, manopera fiind foarte dificilă datorită bogatei vascularizaţii a 
ţesutului lipomatos şi inexistenţei unei capsule delimitante. Odată cu extirparea maselor 
adipoase cervico-faciale s-au efectuat parotidectomii subtotale (5 cazuri - 26,31%) şi 
submaxilectomii (6 cazuri - 31,57%), din considerentul obţinerii radicalităţii. S-a recurs 
uneori la efectuarea tratamentului în două sau mai multe etape datorită extensiilor 
lipomatoase din zona afectată (4 cazuri - 21,05%). 

Trăsătura comună a tuturor intervenţiilor de extirpare a depozitelor lipomatoase 
cervico-faciale a constituit-o nerespectarea planurilor de clivaj, ţesutul adipos excesiv 
penetrând la toate nivelurile, făcând dificilă exereza. Îndepărtarea chirurgicală s-a 
realizat anevoios şi datorită consistenţei indurate şi extremei vascularizaţii a masei 
tumorale, pentru care motive a fost necesară de fiecare dată hemostaza riguroasă şi 
utilizarea drenajelor aspirative pentru a preveni formarea seroamelor şi a hematoamelor; 
în aceste cazuri, hemoragia importantă intraoperatorie poate fi agravată de 
susceptibilitatea la sângerare datorită leziunilor hepatice etanolice. S-au evitat totuşi 
decolările intempestive. Inexistenţa planurilor de clivaj antrenează un pericol principal 
în regiunile laterocervicale şi supraclaviculare, unde există structuri nobile. Absenţa 
limitelor precise ale tumorilor adipoase determină mari dificultăţi în disecţie, depozitele 
adipoase putând invada fasciile, muşchii, vasele, nervii şi alte structuri. Situaţia frecvent 
întâlnită în cazuistica noastră a reprezentat-o infiltrarea adipoasă a glandelor salivare 
submandibulare sau parotide, obligând la îndepărtarea lor chirurgicală. De aceea, se 
impune ca localizările depozitelor adipoase să fie atent evaluate înainte de a decide 
metoda şi tehnica operatorie. Natura infiltrativă a maselor neîncapsulate de grăsime din 
maladia Madelung (ne referim la cele cervico-faciale) face excizia completă a acestor 
tumori greu de obţinut, dar structurile vitale nu trebuie compromise în încercarea de a le 
extirpa în totalitate.  

Cu toate dificultăţile enumerate, intervenţiile chirurgicale de extirpare a maselor 
lipomatoase au condus la rezultate la distanţă optime, din punctele de vedere estetic şi 
funcţional, fără nici o recidivă, într-o perioadă medie de urmărire de 4 ani, subliniind că 
ele au avut indiscutabil viză de radicalitate.  

Terapia medicală cu extracte tiroidiene, vitamine şi salbutamol (pentru 
stimularea lipolizei) nu şi-a dovedit eficienţa [27].  
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CONCLUZII  
În sindromul Launois-Bensaude chirurgia este prima opţiune de tratament, 

operaţia fiind de ajutor pacienţilor cu deformare estetică considerabilă sau cu 
compresiune pe căile aeriene.  

Rezultatele bune, de durată, fără recurenţe pot fi obţinute doar după cea mai 
radicală posibilă extirpare a maselor lipomatoase.  
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CD 34 FACTOR AND METASTASES APPEARANCE IN LOCALLY ADVANCED BREAST 
CANCER (Abstract): Locally advanced breast cancer is a pathology characterized by local 
aggressiveness and by frequent local and distant recurrences. Although in the USA this stage of disease 
represents about 5% of all the breast cancers, in Romania the proportion may rise till 30-40%. With the 
introduction of neoadjuvant chemotherapy the 5 year survival in the III-rd stage breast cancer was 
estimated to reach 47% in 2003. Further evolution of targeted therapies make us hope to improve both 
survival and the quality of life of our patients. In our clinic, of the 1000 patients operated for a breast 
cancer during the last 10 years 39.4% were in a locally advanced stage. The purpose of this study was to 
identify whether CD 34 or vascular invasion are correlated to the appearance of metastases in locally 
advanced breast cancer. Of the two factors, CD 34 was the only one to be statistically correlated to the 
appearance of the metastases (p=0.048) and to their earlier onset (p=0.024) while classical and non 
quantified vascular invasion wasn’t. In fact, for patiens with CD 34 of the value „2” distant metastases 
appeared earlier than for CD 34 with the value of „1”. Evaluating locally advanced breast cancer by CD 
34 will allow to chose a more fit therapy to prevent metastases, eventually by adding bevacizumab to the 
therapy in order to prevent tumour proliferation and for its anti-angiogenic effect. 
 
KEY WORDS: LOCALLY ADVANCED BREAST CANCER, CD 34, VASCULAR INVASION, 
METASTASES 
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INTRODUCERE 
Cancerul mamar este o afecţiune heterogenǎ şi complexǎ care afecteazǎ un 

numǎr tot mai mare de femei. Din pǎcate, la noi, ca şi în ţǎrile în curs de devoltare, 
multe din pacientele care se prezintǎ la medic sunt într-un stadiu avansat de boalǎ [1-4].  

Problemele ridicate de pacientele prezentând un cancer mamar local avansat sunt 
multiple, alegerea tratamentului şi a secvenţei diverselor mijloace terapeutice nefiind 
întotdeauna simplǎ. Deseori nu chirurgia este primul gest într-un demers cu vizǎ 
curativǎ, intervenţia fiind dificilǎ şi riscantǎ, abordarea acestei patologii fiind realizatǎ 
de o echipǎ interdisciplinarǎ formatǎ din chirurg, oncolog, radioterapeut şi 
anatomopatolog. Introducerea chimioterapiei neoadjuvante a avut un rol important în 
ameliorarea prognosticului, supravieţuirea la 5 ani în stadiul III de boalǎ fiind estimatǎ 
la 47% în 2003, mult amelioratǎ faţǎ de perioada premergǎtoare terapiei neo- 
adjuvante [3]. 
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Factorul CD 34 este un marker al invaziei vasculare care completeazǎ anatomia 
patologicǎ clasicǎ [5]. Obiectivul studiului a fost de a verifica dacă existǎ o corelaţie 
între CD 34 şi apariţia metastazelor precum şi valoarea expresiei CD 34 ca factor de 
apreciere al prognosticului.  

 
MATERIAL ŞI METODǍ 
Au fost luaţi în studiu pacienţii operaţi în Clinica a III-a Chirurgie, Spitalul  

„Sf. Spiridon” din Iaşi în perioada 2000-2008, fiind selectaţi doar cei cu un cancer 
mamar local avansat. Vorbim de pacienţi întrucât au existat şi bǎrbaţi operaţi în clinica 
noastrǎ cu aceastǎ patologie. Dintr-un total de 1000 pacienţi operaţi pentru un cancer 
mamar în clinica noastrǎ între anii 2000-2008, 394 au fost cancere mamare local 
avansate, reprezentând 39,4%. Spre deosebire de SUA şi alte state cu procente reduse de 
cancer mamar local avansat (5%), adresabilitatea pacientelor de la noi în acest stadiu se 
apropie de cea din ţǎrile în curs de devoltare (50%) [1,2]. Pacientele au fost studiate din 
punct de vedere al invaziei vasculare descrisǎ de anatomia patologicǎ clasicǎ dar şi a 
markerului CD 34 cuantificat cu valori de „0”, „1”, „2” şi „3”, dorindu-se stabilirea 
existenţei unei corelaţii cu apariţia metastazelor.  

Datele au fost obţinute studiind fişele pacienţilor, protocoalele operatorii, 
buletinele anatomopatologice, fişele oncologice din ambulatorul spitalului, date de la 
cabinetele oncologice teritoriale din judeţele Botoşani, Neamţ, Vaslui, Suceava, Bacǎu, 
Galaţi, chestionarele trimise pacienţilor privind terapia şi evoluţia lor, controalele 
periodice efectuate în clincǎ, datele de la Direcţiile Judeţene de Sǎnǎtate Publicǎ şi de la 
Birourile de Evidenţǎ a Populaţiei privind supravieţuirea pacienţilor.  

 
REZULTATE 
Invazia vascularǎ 
Apreciatǎ în cadrul examenului anatomopatologic clasic, invazia vascularǎ a fost 

prezentǎ la 273 din cele 394 de paciente cu un cancer mamar local avansat, 
reprezentând 69,3%. 

Metastazele şi invazia vascularǎ 
Pacientele la care au apǎrut metastaze în evoluţie şi la care invazia vascularǎ era 

prezentǎ reprezintǎ 68,8% din totalul pacientelor cu metastaze; dar invazia vascularǎ a 
fost constatată şi la 68,9% dintre pacientele fǎrǎ metastaze. Analiza statistică folosind 
testul χ2 arată cǎ nu existǎ o corelaţie semnificativă între prezenţa metastazelor şi 
invazia vascularǎ, p=0,987. 

Intervalul de apariţie a primei metastaze şi invazia vascularǎ 
Am dorit sǎ verificǎm dacǎ existǎ o corelaţie între existenţa invaziei vasculare şi 

intervalul de apariţie a primei metastaze. Au fost selectate acele paciente la care era 
precizat intervalul de apariţie a primei metastaze şi la care a fost studiatǎ invazia 
vascularǎ; s-a constatat că 24 de paciente nu aveau invazie vascularǎ, iar 51 prezentau 
invazie vascularǎ. Intervalul de apariţie mediu al primei metastaze a fost de 
27,26±18,54 luni (range 0,5 – 84). Deşi intervalul de apariţie al primei metastaze a fost 
scurt la pacientele care prezentau invazie vasculară (35,65 luni vs 43 luni), această 
asociere nu are semnificaţie statistică (p=0,173). 

Factorul CD 34  
Este un marker al invaziei vasculare (ca şi factorul von Willebrand) care 

completeazǎ datele de anatomie patologicǎ clasicǎ. În tot lotul studiat, a fost negativ la o 
pacientǎ (1,4%) şi pozitiv la 69 (98,6%). CD 34 a fost negativ la o pacientǎ cu 
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metastaze şi pozitiv la 13 paciente (92,9%) care au dezvoltat metastaze. La pacientele la 
care metastazele au fost absente, CD 34 a fost pozitiv la toate cele 47 de paciente la care 
CD 34 a fost testat. Analiza statistică arată o semnificaţie statistică la limită pentru 
aceste rezultate p=0,065. Numǎrul relativ mic de cazuri poate explica aceste rezultate. 

Urmǎrind repartiţia pacientelor în funcţie de valoarea lui CD 34, ţinând cont şi 
de prezenţa sau absenţa metastazelor, remarcǎm cǎ dintr-un total de 13 cazuri la care 
metastazele erau prezente şi la care se studiase valoarea lui CD 34, 5 paciente aveau CD 
34 cu valoarea „2”, 6 paciente aveau valoarea „1” şi câte o pacientă cu valoarea „0” şi 
respectiv „3” (Tabelul I). 

 
Tabelul I 

Repartiţia pacientelor în funcţie de valoarea lui CD 34 şi prezenţa metastazelor 
 

 MTS absente MTS prezente Total 

0 0 1 1 

1 19 6 25 

2 27 5 32 

3 0 1 1 

Total 46 13 59 

 

 
Reprezentând grafic aceste date, observǎm cǎ pacientele cu metastaze reprezintǎ 

24% din pacientele cu CD 34 cu valoarea „1” şi 15,6% din pacientele cu valoarea „2”. 
Pe cele cu valoarea „0” şi respectiv „3” ale lui CD 34 nu le putem comenta ca şi 
procente, fiind doar câte o pacientǎ şi reprezentând 100% (Fig. 1 ). 

Dacǎ aplicǎm testul χ2, observǎm cǎ existǎ o semnificaţie statisticǎ a acestor 
corelaţii, p=0,048, dar aceste rezultate trebuie interpretate cu prudenţă datorită 
numărului mic de cazuri. 

 

Fig. 1 Reprezentarea pacientelor în funcţie de valoarea CD 34  
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Intervalul de apariţie a primei metastaze şi scorul CD 34 
Analiza acestei asocieri a fost posibilă doar la 12 paciente (3% din întregul lot 

studiat). Dintre acestea, 50% (N=6) au prezentat un scor CD34 „1”, iar 33,33% (N=4) 
au avut scor CD34 „2”. Câte o pacientă (8,3%) a prezentat scor „0” şi respectiv „3”. 
Intervalul mediu de apariţie al primei metastaze a fost de 7±3,37 luni la pacientele cu 
scor „2” şi de 27±15,15 luni la pacientele cu scor „1”. Această asociere are semnificaţie 
statistică – p=0,024. Deci intervalul de apariţie a metastazelor depinde de valoarea CD 
34: când CD 34 este „2” metastazele apar mai rapid decât atunci când scorul CD 34 este 
„1”. Consistenţa testului ar trebui verificatǎ pe un numǎr mai mare de paciente. 

 
DISCUŢII 
Invazia vascularǎ este un marker de agresivitate tumoralǎ. Atunci când 

densitatea vascularǎ peritumoralǎ este ridicatǎ, aceasta constituie un factor de 
prognostic nefavorabil [5]. Atunci când invazia vascularǎ peritumoralǎ este extensivǎ, 
aceasta este corelatǎ cu o supraveţuire fǎrǎ boalǎ scurtǎ şi cu apariţia mai rapidǎ a 
metastazelor [6] recomandând o terapie adecvatǎ. Colleoni şi colaboratorii [6], 
constatând evoluţia nefavorabilǎ cu apariţia precoce a recidivelor şi metastazelor la 
paciente care prezentau adenopatie axilarǎ negativǎ  dar o invazie vascularǎ extinsǎ, au 
recomandat administrarea chimioterapiei şi la aceste paciente la care oncologul ar fi fost 
tentat sǎ o evite. Pentru tumorile mamare local avansate, invazia vascularǎ peritumoralǎ 
ca şi un Ki 67 mai mare decât 20% este un factor de prognostic rezervat, indicând riscul 
de recidivǎ precoce şi de apariţe mai rapidǎ a metastazelor [7]. 

Întrucât invazia vascularǎ descrisǎ de examenul anatomo-patologic clasic este 
dificil de apreciat ca intensitate, la pacientele noastre a fost testat antigenul endotelial 
CD 34 evidenţiat prin teste imunohistochimice. Acesta este un marker ce permite 
aprecierea densitǎţii vasculare şi este corelat cu angiogeneza [5,8,9]. În aceastǎ lucrare 
am studiat corelaţia dintre aceşti doi factori, invazia vascularǎ şi CD 34, cu intervalul de 
apariţie a primei metastaze la pacientele cu un cancer mamar local avansat, încercând sǎ 
verificǎm care dintre ei prezintǎ mai mare fidelitate pentru aprecierea agresivitǎţii 
tradusǎ prin apariţia mai precoce a metastazelor. 

Dacǎ pentru invazia vascularǎ apreciatǎ ca atare, necuantificatǎ, nu s-a gǎsit o 
corelaţie cu semnificaţie statisticǎ cu apariţia metastazelor nici cu intervalul de apariţie a 
primei metastaze (p>0,05), pentru CD 34 lucrurile au fost diferite; CD 34 pozitiv a fost 
corelat cu apariţia metastazelor cu un p aproape de semnificaţia statisticǎ (p=0,065). 
Altfel spus, un factor CD 34 pozitiv exprimând o modalitate de evaluare 
imunohistochimicǎ a vascularizaţiei este corelat cu un risc crescut al pacientelor de a 
dezvolta în evoluţie metastaze. Atunci când s-a luat în considerare valoarea lui CD 34, 
s-a constatat cǎ nu existǎ o corelaţie statisticǎ cu apariţia metastazelor ca eveniment 
(p=0,484). În schimb, valoarea lui CD 34 a fost corelatǎ statistic cu intervalul de apariţie 
al primei metastaze; la pacientele cu scorul CD 34 „2” metastazele au apǎrut mai repede 
decât la pacientele cu scor CD 34 „1”. 

Am constatat astfel la pacientele noastre cu un cancer mamar local avansat cǎ 
invazia vascularǎ nu este corelatǎ cu apariţia metastazelor şi cǎ nu influienţeazǎ 
intervalul de apariţie a acestora. Acest lucru este explicat probabil şi de neomogenitatea 
grupului de studiu, terapia neoadjuvantǎ fiind diferitǎ (o parte din paciente au avut 
chimioterapie neoadjuvantǎ, altele nu), de numǎrul mic de paciente la care s-a evaluat 
intervalul de apariţie al metastazelor, dar şi de dificultatea de apreciere a gradului de 
invazie vascularǎ- uşoarǎ, moderatǎ, extinsǎ. Aceastǎ precizare a intensitǎţii invaziei 
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vasculare am încercat sǎ o realizǎm prin evaluarea lui CD 34 cu valori numerice. 
Trebuie sǎ ţinem cont, de asemenea, cǎ atât invazia vascularǎ cât şi CD 34 sunt 
apreciate pe piesa de exerezǎ şi cǎ o parte din paciente au prezentat chimio- sau/şi 
radioterapie anterioarǎ chirurgiei. Este posibil ca aceastǎ terapie premergǎtoare 
chirurgiei sǎ fi modificat din rezultate. În plus, CD 34 a fost apreciat ca valoare la un 
numǎr redus de bolnave la care s-a cercetat apariţia metastazelor sau intervalul de 
apariţie a primei metastaze.  

 
CONCLUZII 
Deşi invazia vascularǎ clasicǎ şi CD 34 sunt ambele în relaţie cu angiogeneza, 

doar CD 34 a fost cuantificat şi s-a putut stabili existenţa unei corelaţii statistice cu 
apariţia metastazelor. Acest lucru ar sugera ca pentru tumorile cu CD 34 cu valoarea „2” 
sǎ se aplice o chimioterapie mai agresivǎ, eventual dublatǎ de terapia cu bevacizumab, 
pentru a preveni apariţia metastazelor precoce. Întrucât acest studiu s-a efectuat pe un 
grup redus de paciente, credem cǎ un studiu mai larg ar fi necesar pentru a verifica 
aceste rezultate O comparaţie cu  determinarea VEGF ar putea fi o altǎ direcţie de 
cercetare, mai ales în perspective terapiei cu bevacizumab pentru a întârzia apariţia 
metastazelor. Existǎ, dealtfel, studii despre utilizarea bevacizumabului în neoadjuvanţǎ 
la pacientele cu cancere mamare local avansate pentru inhibarea proliferǎrii şi efectul 
antiangiogenic [10]. 
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BLEEDING DUODENAL ULCER-TREATMENT OPTIONS (Abstract): Actual treatment of bleeding 
duodenal ulcer is most frequently medical but also surgical. The aim of this study is to assess the factors 
that influence the outcomes for a group of 67 patients suffering of bleeding duodenal ulcer. Out of 67 
patients considered in this study, 53 were men (79.1%) and 14 were women (20.9%). The average age 
was 52 years for men and 53 years for women (range 19-86 years). 59 (88%) were patients with known 
medical history of peptic ulcer disease. Endoscopy has been performed for 64 patients (95.6%). Specific 
medical treatment was started immediately for all patients. For 47 patients (70.1%) the hemorrhage 
stopped with conservative treatment, 8 patients (12%) benefit by endoscopic treatment and 12 patients 
(17.9%) underwent surgery. The postoperative morbidity rate was 16.7%. Comorbidities were present in 
43 patients (64.2%). Failure of medical conservative treatment has been observed in 7 cases (13%), and 
failure of endoscopic procedures in 2 cases (20%). The risk factors involved in therapy outcomes of 
bleeding duodenal ulcer are: age, the severity of hemorrhage confirmed by endoscopy, the hemorrhagic 
episodes in medical history and the time of surgery. Conclusion: The prognosis of bleeding duodenal 
ulcer after bleeding is highly correlated with the time that the treatment starts, the severity of hemorrhage, 
comorbid conditions and age. 
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INTRODUCERE 
Boala ulceroasă reprezintă cea mai frecventă cauză de hemoragie digestivă 

superioară (HDS), 15-20% dintre bolnavii cu ulcer gastric sau duodenal dezvoltând în 
evoluţia bolii lor cel puţin un episod hemoragic. Ulcerul duodenal este o boală cronică 
cu o tendinţă marcată la recidivă. El este localizat la 95% din bolnavi pe prima porţiune 
a duodenului (la nivelul bulbului), la mai puţin de 3 cm de pilor, cu precădere pe una 
dintre cele două feţe şi mai rar la nivelul curburilor. La o treime din bolnavi ulcerul 
duodenal poate coexista cu un ulcer gastric [1]. 

Hemoragia digestivă superioară este complicaţia cea mai frecventă a pacientului 
ulceros, aproximativ 25% dintre aceştia suferind un accident hemoragic în cursul 
evoluţiei bolii [2]. Majoritatea pacienţilor beneficiază de tratament conservator, însă 
pacienţii care prezintă hemoragie activă sau au un risc înalt pentru a dezvolta o 
hemoragie recurentă pun în dificultate atât pe endoscopişti, cât şi pe chirurgi [3].  

Indicaţiile operatorii pentru ulcerul duodenal hemoragic (UDH) s-au schimbat 
radical şi definitiv datorită eficacităţii tratamentului cu inhibitori de pompă de protoni, a 
procedeelor endoscopice, precum şi a eradicării infecţiei cu Helicobacter pylori [4].  
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S-a dovedit că tratamentul conservator a avut drept consecinţă o scădere 
importantă a numărului de intervenţii chirurgicale [5]. Tratamentul endoscopic 
reprezintă o metodă eficientă pentru tratarea hemoragiilor digestive superioare, prin 
injectări locale de adrenalină sau etanol, laser coagulare şi mecanic prin aplicare de 
clipuri. [6,7]. Actualmente, indicaţiile chirurgicale rămân doar în cazul eşecului 
tratamentului medical şi/sau endoscopic [8]. 

Scopul acestei lucrări este de a evalua factorii care influenţează evoluţia 
ulcerului duodenal hemoragic tratat medical, endoscopic sau chirurgical, precum şi 
stabilirea unei corelaţii între localizarea ulcerului, dimensiunile acestuia, caracteristicele 
sângerării şi evoluţia post-operatorie. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
S-a realizat un studiu retrospectiv pe o perioadă de aproximativ doi ani 

(01.06.2007-12.10.2009), pe un număr de 67 de pacienţi cu UDH internaţi în urgenţă în 
Clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenţe „Sf. Ioan” Iaşi.  

Criteriile de includere au fost: UD hemoragic, UD hemoragic şi perforat, UD 
cronic / nespecificat complicat cu hemoragie şi UD cronic / nespecificat cu hemoragie şi 
perforaţie. În acest studiu nu au fost incluşi pacienţii cu ulcer gastric, ulcer anastomotic 
şi cu ulcer de origine neoplazică. S-au luat în considerare următorii parametri: date 
generale ale pacienţilor (sex, vârstă, antecedente personale patologice, boli asociate), 
comportament faţă de mediu (alcool, fumat), consumul de antiinflamatorii 
nesteroidiene, date privind episodul hemoragic (debut, forma de manifestare, numărul 
episoadelor hemoragice, gravitate), date de laborator (hemoglobină, hematocrit, număr 
de hematii), tipul interveţiei chirurgicale efectuate, rezultatele tratamentului 
(vindecat/recidivă a hemoragiei). Pentru clasificarea endoscopică a HDS s-au folosit 
criteriile Forrest, iar pentru interpretarea statistică a datelor s-a folosit testul t- Student şi 
a fost acceptată valoarea statistică semnificativă p<0,05. 

 
Tabel I 

Boli asociate întâlnite frecvent la pacienţii cu UDH 
 

Boli asociate Număr pacienţi Procent 

Ulcer gastric/ gastrită 15 22,4 

HTA 9 13,4 

Diabet zaharat 8 11,9 

Esofagită 6 8,6 

Hernie hiatală 5 7,4 

Steatoză hepatică 4 6,0 

Ciroză hepatică 3 4,4 

Hepatită cronică 3 4,4 

 
REZULTATE 
Din cei 67 de pacienţi cu UDH doar 12 (18%) dintre ei au beneficiat de 

tratament chirurgical. Cele mai multe cazuri de HDS s-au întâlnit la sexul masculin, 53 
(79,1%), comparativ cu sexul feminin, unde au fost doar 14 cazuri (20,9%). 

Vârsta medie a fost de 52 de ani pentru bărbaţi şi de 53 de ani pentru femei, 
variind între 19 si 86 de ani. Din numărul total de pacienţi, 32 (47,8%) proveneau din 
mediul urban, iar 35 de pacienţi (52,2%) din mediul rural. De menţionat că un număr de 
59 pacienţi (88%) aveau antecedente ulceroase anterior internării actuale pentru UDH. 
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S-au înregistrat 43 de cazuri (64,2%) în care, pe lângă UDH, existau şi alte patologii 
asociate (Tabel I).  

Din anamneză a rezultat că 36 de pacienţi (53,8%) erau consumatori de alcool, 
33 (49,3%) erau fumători (mai mult de 10 ţigarete/zi), iar 22 (32,8%) utilizau 
antiinflamatorii nesteroidiene. Durata între debutul HDS şi momentul internării a fost 
sub 12 ore la 44 de pacienţi (65,7%), între 12-24 ore la 12 pacienţi (17,9%) şi peste 24 
ore în 11 cazuri (16,4%). 

Forma de debut a UDH s-a manifestat clinic prin hematemeză (10,4%), melenă 
(49,3%) sau asocierea hematemeză şi melenă (35,8%). Au fost 3 pacienţi (4,5%) care s-
au prezentat la spital cu şoc hemoragic. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul II. 

 
Tabel II 

Manifestările clinice de debut ale UDH 
 

Forma de debut Număr pacienţi Procent 

Hematemeză 7 10,4 

Melenă 24 35,8 

Hematemeză+melenă 33 49,3 

Şoc hemoragic 3 4,5 

 
La internarea în spital, un număr de 48 pacienţi (71,6%) au avut tensiunea 

arterială sistolică (TAS) mai mică de 100 mmHg. Hemoragia a debutat în timpul crizei 
dureroase la 41 pacienţi (61,2%), iar la 26 pacienţi (38,8%) a debutat în afara crizei. 

Pentru a evalua gravitatea hemoragiei au fost luate în considerare datele clinice, 
precum şi nivelul plasmatic al hemoglobinei (Hb) şi al hematocritului (Ht). Astfel, s-a 
înregistrat un număr de 42 de pacienţi (62,7%) care aveau nivelul Hb<9 g/dL şi 
Ht<35%. Cu excepţia a 3 pacienţi (4,4%) a căror stare nu a permis efectuarea 
endoscopiei digestive superioare (EDS), restul de 64 de pacienţi (95,6%) au beneficiat 
de EDS. În 10 cazuri (15,0%) s-a constatat sângerare în jet tip Forrest I, iar în 54 de 
cazuri (80,6%) s-a constatat sângerare tip Forrest II sau III (Tabel III). 

 
Tabel III 

Rezultate în funcţie de TA, Hb, Ht, scor Forrest (64 pacienţi) 
 

Parametri Nr. pacienţi Procent 
TA: <100 mmHg 

>100 mmHg 
48 
19 

71,6 
28,4 

Hb<9 g/dl; Ht< 35% 
Hb>9 g/dl; Ht>35% 

42 
25 

62,6 
37,3 

Forrest I 
Forrest II, III 

10 
54 

15,0 
80,6 

 
S-a intervenit chirurgical la 12 pacienţi (18%), la 5 (7,5%) dintre ei intervenţia 

fiind efectuată în primele 24 de ore de la internarea în spital, iar la 7 pacienţi (10,5%) 
după 24 de ore de la internare. 

Ca tehnici operatorii, la 9 pacienţi s-a practicat sutura leziunii cu hemostaza „in 
situ”, la 2 pacienţi s-a efectuat vagotomie tronculară bilaterală cu excizia piloroplastică 
a ulcerului, iar la un pacient s-a efectuat vagotomie tronculară bilaterală, 
bulbantrectomie urmată de gastro-duodenoanastomoză tip Pean. Evoluţia postoperatorie 
a fost favorabilă la 10 pacienţi (83,3%). S-au înregistrat 2 complicaţii evolutive (16,7% 
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din cazurile operate) constând în fistulă digestivă şi respectiv supuraţie parietală, ambii 
pacienţi având vârsta mai mare de 60 ani şi comorbidităţi prezente. 

În 40 de cazuri (59,7%) ulcerul a fost situat pe faţa posterioară a duodenului, iar 
la un număr de 11 cazuri (16,4%) leziunea era localizată la nivelul feţei anterioare. De 
asemenea s-a constatat existenţa a 9 cazuri (13,4%) cu ulceraţii duble bulbare şi 7 
pacienţi (10,5%) cu leziune localizată postbulbar. S-a observat că dimensiunile ulcerului 
au fost sub 0,5 cm la 53 de pacienţi (79,1%), între 0,5-1 cm la 12 pacienţi (17,9%) şi 
peste 1 cm la 2 pacienţi (3%). În 9 cazuri (13,4%) s-a observat existenţa unor ulcere 
multiple. În Tabelul IV sunt prezentate datele referitoare la localizarea ulcerului şi la 
dimensiunile acestuia. 

 
Tabel IV 

Localizarea şi dimensiunile ulcerului 
 

Caracteristici Nr. pacienţi Procent 

Localizare: 
bulb anterior 
bulb posterior 
bulbar dublu 
postbulbar 

 
11 
40 
9 
7 

 
16,4 
59,7 
13,4 
10,5 

Dimensiune: 
< 0,5 cm 
0,5-1 cm 

>1 cm 

 
53 
12 
2 

 
79,1 
17,9 
3,0 

 
La toţi pacienţii s-a instituit un tratament de reechilibrare volemică, hidro-

electrolitică şi acido-bazică şi s-au administrat blocanţi de receptori H2 sau, mai 
frecvent IPP. 

În urma tratamentului medical conservator al UDH succesul terapeutic a fost 
obţinut la un număr de 47 de pacienţi (87%), iar în 7 cazuri (13%) s-a înregistrat 
recidiva hemoragiei. În urma aplicării procedurilor endoscopice s-a înregistrat o rată a 
eşecului de 20%. S-a considerat resângerare apariţia unei exteriorizări sanguine la un 
pacient la care aceasta încetase (de exemplu apariţia unei melene, după emisie de 
materii fecale normal colorate, aspirat hemoragic după ce devenise bilios); recăderea 
nivelului Hb cu mai mult de 2g/dL/24 de ore, după ce aceasta avusese tendinţă 
crescătoare; reapariţia instabilităţii hemodinamice (TA < 90 mmHg, frecvenţă cardiacă 
mai mare de 100/min).  

Nu s-a înregistrat niciun deces în întreg lotul de studiu.  
 
DISCUŢII: 
În urmă cu aproximativ 30 de ani au avut loc două evenimente care au schimbat 

radical tratamentul pacienţilor cu ulcer peptic. Unul dintre evenimente este reprezentat 
de descoperirea Helicobacter pylori, iar celălalt este introducerea inhibitorilor pompei 
de protoni (IPP). Însa, cu toate aceste descoperiri, unii autori susţin că incidenţa 
complicaţiilor ulcerului peptic (perforaţia şi hemoragia), a rămas relativ neschimbată în 
ultimii 30 de ani [9]. După unii autori rata anuală a intervenţiilor chirurgicale în urgenţă 
pentru ulcerul hemoragic a rămas constantă, cu variaţii între 3/100000 şi 10/100000 
locuitori [10]. 

Hemoragia digestivă superioară este o cauză importantă de mortalitate şi 
morbiditate la pacienţii cu ulcer. S-a estimat că aproximativ 2-3% dintre pacienţii cu 
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ulcer duodenal care nu se află sub tratament cu antisecretorii, au risc înalt de a dezvolta 
o hemoragie, riscul fiind tot mai mare pe măsura înaintării în timp. Astfel, după 5 ani de 
antecedente patologice ulceroase, riscul de a apariţie a hemoragiei creste cu 10-14%. O 
altă constatare a fost aceea că pacienţii care au avut un episod de ulcer hemoragic au un 
risc mult mai mare de recidivă a sângerării comparativ cu cei ce prezintă boală 
ulceroasă necomplicată [11]. În cazul lotului studiat 59 pacienţi (88%) aveau 
antecedente ulceroase anterior internării actuale pentru UDH, iar dintre aceştia 14 
(20,9%) mai avuseseră cel puţin un episod de HDS în antecedente, iar 8 pacienţi (12%) 
dintre aceştia relataseră că beneficiaseră de EDS în antecedente efectuate în alte servicii. 
Pentru 18 pacienţi (26,9%) apariţia HDS a fost prima manifestare a bolii ulceroase. Au 
fost înregistrate 7 cazuri (10,4%) de recidivă a hemoragiei după tratamentul medical 
instituit, dintre aceştia 4 pacienţi (6%) declarând că mai avuseseră cel puţin un episod 
de HDS în antecedente.  

Eradicarea infecţiei cu Helicobacter pylori (Hp) este unul din obiectivele 
moderne al tratamentului ulcerului. Eradicarea infecţiei cu Hp în ulcerul necomplicat a 
redus rata recurenţei ulcerului, precum şi rata sângerării, însă datorită costurilor ridicate 
ale medicamentelor în ţările în curs de dezvoltare eradicarea infecţiei cu Hp este mai 
redusă, ceea ce face ca chirurgia electivă să deţină încă un rol important. Recurenţa 
ulcerului poate fi prevenită prin tratamentul de întreţinere, prin asocierea unui inhibitor 
al receptorilor H2 sau al pompei de protoni şi a două antibiotice [12]. Potrivit studiilor, 
antiinflmatoriile nesteroidiene reprezintă un factor de risc nu doar în cazurile cu ulcer 
peptic necomplicat, ci şi în ulcerele perforate sau hemoragice [13]. Alţi factori de risc îl 
constitue fumatul şi consumul de alcool; conform unui studiu efectuat în Danemarca, 
fumatul a mai mult de 15 ţigări pe zi creşte de 3,5 ori riscul de ulcer perforat sau 
hemoragic [14,15]. În lotul studiat am înregistrat un consum de antiinflamatorii 
nesteroidiene la 22 pacienţi (32,8%), 36 pacienţi (53,8%) erau consumatori de alcool, 
iar 33 pacienţi (49,3%) erau fumători. 

În ulcerul hemoragic, în aproximativ 70-80% din cazuri, sângerarea se opreşte 
spontan, iar după unii autori la aproximativ 80% dintre pacienţi continuă sau se reia 
după ce s-a oprit temporar [16]. În lotul studiat au existat 7 cazuri de recidivă după 
tratamentul medical. Aceste cazuri au beneficiat de tratament chirurgical efectuat după 
24 de ore de la internare. De remarcat este faptul că 5 din cele 7 cazuri de recidivă au 
avut vârsta mai mare de 50 ani şi TAS la internare mai mică de 100mmHg şi Hg<9g/dL, 
în grupul pacienţilor cu vârsta mai mică de 50 ani neînregistrându-se complicaţii. 

Actualmente endoscopia digestivă superioară poate determina locul şi cauza 
sângerării în peste 90% din cazuri, evidenţiindu-se dacă hemoragia s-a oprit sau este în 
continuare activă, caz în care se tentează efectuarea endoscopică a hemostazei prin 
termocoagulare sau injectare de substanţe sclerozante. În cazul studiului nostru s-au 
efectuat un număr de 10 endoscopii intervenţionale (14,9% din cazuri), în 8 cazuri 
(11,9%) reuşindu-se realizarea hemostazei (prin injectare de adrenalină). Pentru 
celelalte 2 cazuri la care nu s-a reuşit tratamentul endoscopic, s-a intervenit chirurgical 
în urgenţă. Pentru aceste cazuri dimensiunea ulcerului a fost cuprinsă în intervalul 0,5-1 
cm, sângerarea fiind pulsatilă în jet pentru un caz şi respectiv continuă, în pânză pentru 
celălalt caz (Forrest I). Aşadar cu toate că tratamentul endoscopic reprezintă prima 
opţiune pentru cazurile selecţionate, există totuşi şi insuccese datorate inaccesibilităţii 
leziunii, instabilităţii hemodinamice a pacientului, experienţei reduse în tehnicile 
endoscopice sau deficienţelor organizatorice. Eşecul tratamentului endoscopic în UDH 
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poate atinge 12-17% din cazuri [16,17]; în cazul lotului studiat rata insuccesului 
tratamentului endoscopic a fost de 20%. 

Tratamentul chirurgical în UDH poate fi instituit prin chirurgie primară de 
urgenţă în cazul hemoragiilor cataclismice cu şoc hipovolemic, a celor refractare la 
tratament sau inaccesibile controlului endoscopic, prin chirurgie secundară de urgenţă 
sau prin chirurgie electivă [17]. Prezenţa complicaţiilor impune o chirurgie minim-
invazivă [14,18-20]. Intervenţia chirurgicală este însă grevată de o mortalitate 
postoperatorie care se situează în jurul a 10% din cazuri [21]. Chirurgia secundară de 
urgenţă se adresează situaţiilor când reapare hemoragia necontrolabilă terapeutic după 
tratament conservator sau operator, iar chirurgia electivă se adresează pacienţilor cu risc 
crescut de resângerare la care o reluare a hemoragiei ar expune pacientul 
inconvenientelor şi riscurilor crescute ale chirurgiei de urgenţă. În lotul studiat au fost 3 
cazuri (4,5%) de pacienţi internaţi în şoc hipovolemic care au beneficiat de tratament 
primar chirurgical de urgenţă, din care 2 pacienţi au avut vârsta mai mare de 60 ani şi au 
necesitat transfuzie cu minimum trei unităţi de sânge. Unul dintre aceştia se afla la al 
treilea episod de manifestare a HDS. De asemenea, 2 pacienţi (3%) au fost operaţi în 
urgenţă în urma eşuării tentativei de tratament endoscopic. De notat este faptul că la cei 
2 pacienţi episodul hemoragic era la a doua manifestare iar ambii pacienţi au necesitat 
transfuzie de sânge (cel puţin 2 unităţi). Pentru 7 cazuri (10,4%) s-a practicat tratament 
chirurgical secundar de urgenţă în urma eşecului tratamentului medical.  

 
CONCLUZII: 
Cea mai frecventă şi în acelaşi timp gravă complicaţie evolutivă a ulcerului 

duodenal o constituie hemoragia digestivă superioară. Principalii factori care 
influenţează negativ evoluţia şi rezultatele tratamentului sunt vârsta înaintată, stările 
comorbide asociate, gravitatea hemoragiei (cantitate, număr de episoade hemoragice, 
ritmul pierderii sangvine) şi momentul operator.  

Actualmente endoscopia digestivă superioară stabileşte de cele mai multe ori 
sursa sângerării devenind în acelaşi timp şi un standard de tratament al sângerărilor 
active. Chirurgia de urgenţă îşi are în continuare un rol bine definit în tratamentul 
ulcerului duodenal hemoragic în cazul în care hemoragia este masivă, refractară la 
tratament sau inaccesibilă endoscopiei.  
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STAPHYLOCOCCAL MEDIASTINITIS – RARE COMPLICATION FOLLOWING CARDIAC 
SURGERY A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE (Abstract). Mediastinitis is a 
rare infection following cardiac surgery and is associated with a high rate of morbidity and mortality. The 
reported rate of post-sternotomy mediastinitis is between 0.8 and 2.3%, with up to 79% of cases caused 
by staphylococci. Obesity and diabetes are the risk factors consistently involved. We present a case of 
staphylococcal mediastinitis diagnosed at Cardiovascular Disease Institute Iaşi as a complication of 
cardiac surgery. We present the clinical and morphological picture of staphylococcal post-sternotomy 
mediastinitis; we also performed a review of the literature data about its management. 
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INTRODUCTION 
Mediastinitis is a rare infection following cardiac surgery but with a high 

mortality rate [1]. Oakley and Wright reported a 1.2% incidence of staphylococcal post-
sternotomy mediastinitis. Staphylococcus aureus was isolated in 49 cases (82%); in 8 
cases (16%) Staphylococcus aureus was methicillin-resistant, and the other 11 cases 
(18%) staphylococci were coagulase-negative [2]. Risk factors associated with 
mediastinitis were diabetes mellitus, emergent surgery, ejection fraction and length of 
preoperative hospital stay [3]. Early recognition of this septic complication is of 
uttermost importance, enabling to start a pathogenic treatment, sometimes with a 
rewarding result. 

 
METHODS 
The medical records of the patient with staphylococcal poststernotomy 

mediastinitis were retrospectively reviewed. Data collection included: patient 
comorbidities, type of surgery, microbiology and pathological findings, surgical and 
medical management and outcome.  

A 48-year old male patient, presented with retrosternal pain and progressive 
dyspneea, having had recent history of cardiac surgery for an obstructive 
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cardiomyopathy. The diagnosis work up consisted of multiple cardiac investigations, 
microbiological and histological exams, which confirmed the mediastinitis as a surgical 
complication. The patient was reoperated, undergoing the excision and drainage of the 
mediastinal space. The diagnosis was confirmed by using routine microbiological and 
morphological techniques, including haematoxylin and eosin (HE), elastic Van Gieson 
(EVG) and Brown and Brenn staining (BB). 

 
CASE REPORT  
The 48-year old, obese patient diagnosed since 1975 with obstructive 

hypertrophic cardiomiopathy since, was readmitted in December 2005 and advised for 
surgical treatment due to the aggravation of the disease by cardiac failure and moderate 
aortic regurgitation. Besides obesity, aditional risk factors were diabetes mellitus and 
hyperlipidemia. In January 2006 septal miomectomy (Morrow operation) and mitral and 
aortic valve replacement were performed abroad. The early postoperative course was 
favorable and the patient was discharged. Three weeks postoperatively the patient 
presented with severe chest pain, not related to exercise and cold sweats. The physical 
examination revealed a patient with an altered general status, arterial hypotension, with 
moderate dyspnoea, without fever. Under the clinical suspicion of aortic dissection he 
was admitted in Cardiovascular Disease Institute Iaşi.  

Lab tests on admission showed an inflammatory syndrome (leucocytosis - 
21.000/mmc, ESR - 44 mm/h, fibrinogen - 806 mg/dL), a moderate kidney dysfunction 
(urea -69 mg/dL, creatinine – 2.24 mg/dL), and normal cardiac enzymes (ALT - 37 U/L; 
AST - 24 U/L, LDH - 544 U/L; CPK-MB 24 U/L, negative-troponin).  

Chest X-Ray documented a left cardiomegaly and an opaque left costofrenic 
sinus. Echocardiography confirmed left cardiac failure and showed the lack of signs of 
aortic dissection at the level of the atheromatous thoracic aorta. There were no signs of 
dissecting fold involving ascending or descending aorta at computer tomography (CT) 
exam, excluding the initial diagnosis of aortic dissection. The most significant sign was 
the presence of a heterogeneous infiltration of the anterior fatty mediastinal space, 
raising the supposition of mediastinitis, sustained by the persistence of the thoracic pain 
associated with hypotension and cold sweats (toxicoseptic shock).  

Due to the hemodynamic instability requiring inotrope support and the presence 
of a purulent discharge at the upper part of the thoracic scar, along with the CT aspect, 
the mediastinal sepsis was diagnosed.  

The patient was referred for surgical treatment and underwent a mediastinal 
exploration with excision, lavage and drainage. The obtained surgical specimen was 
sent to microbiology and pathology examination.  

Microbiology analysis confirmed the presence of the mediastinal infection with 
Staphylococcus aureus multi-resistant to antibiotics (MRSA). Histological examination 
of the purulent tube casts or plugs revealed fibrin deposits including neutrophils and 
Gram positive bacterial colonies (positive Brown and Brenn staining) (Fig. 1A, 1B). 

According to the sensibility of the tested germs, targeted antibiotherapy with 
linezolid was employed following surgery for six weeks. Tazobactam was subsequently 
associated due to enterobacter positive swab culture from the wound. The postoperative 
recovery was slowly favorable, mentioning the wound infection and a secondary left 
pleural effusion that required needle aspiration. Before hospital discharge, the check-up 
lab tests were within normal limits. 



Cazuri clinice                                                          Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2009, Vol. 5, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 379

However the patient was readmitted after a couple of weeks for persistance of a 
subclinical inflammatory syndrome (ESR=75-90 mm/h; fibrinogen=775-1180 mg/dL; 
CRP=15-25).  

 

 
The physical examination revealed a purulent discharge at the middle part of the 

thoracic scar while microbiological exam of the pus found the same MRSA. The 
fistulography revealed a cutaneous–sternal fistula, without reaching the mediastinum, 
while CT examination revealed only a slight infiltration of the presternal tissue and lack 
of retrosternal collection. The histological study of the surgical biopsy confirmed the 
persistance of the inflammatory process of the level of presternal soft tissue and the 
presence of the Gramm positive bacteria, as well. After complet excision of the fistula, 
linezolid i.v. was administered for 3 weeks with bacteriological sterilization and wound 
healing.  

On discharge, the patient was advised to continue the antibiotherapy for one 
month in order to maintain the complete sterilization of the wound. At the end of the 
treatment all the biological tests were normal. 

This study pointed out the necessity of a widely applicable method of morpho-
clinical diagnosis in a septic complication of a presumed clean surgery and of careful 
analysis of the pathogenesis of disease.  

 
DISCUSSIONS 
Mediastinitis is an inflammation of the mediastinum, representing a life-

threatening condition with an extremely high mortality rate if recognized late or treated 
improperly [4]. According to Milano, this complication occurs in less than 5% of all 
patients with open chest surgery, while Loop notes that most cases of mediastinitis are 
associated with cardiac surgery, affecting approximately 1% of these patients [4,5].  

Discussing about risk factors for the development of mediastinitis, Lowy and 
Becker appreciate that they include diabetes mellitus, emergency surgery, obesity, 
sternal wound dehiscence and surgical technical factors (e.g. paramedian sternotomy) 
[6,7]. In this case the risk factors were: recent chest surgery, obesity and diabetes. 

Fig. 1 Histological examination 
A. Redon tube purulent casts (HE), ob. X40; 

B. Positive staining for positive gram cocci (B&B), ob. X20 

A B
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Prevalence is higher among males than females, with a male-to-female ratio of 
6/1 and mediastinitis appears to be a disease of young men with a mean age in the mid 
fourth decade of life, notes Becker, while Hageman and Morrison observes that most 
persons with mediastinitis are in their third to fifth decades of life [7,8]. However, case 
reports have documented mediastinitis in patients as young as 2 months and as old as 
the eighth decade [9].  

Taking into consideration the onset of this septic complication, in this case, the 
patient complained of sudden symptoms such as cough, shortness of breath, chest pain 
and cold sweats, occurring three weeks postoperatively. Wright notes that mediastinitis 
may occur suddenly (acute) or may develop slowly, progressive in time (chronic) [2]. 
The typical postoperative patient presents fever, high pulse and sternal wound infection 
[3]. Loop notes that approximately two thirds of patients present this complication 
within 14 days following surgery, while Milano appreciates that although a delay of 
months is occasionally observed, signs or symptoms typically develop within 1 month 
after operation [4,5].  

Indeed, distinguishing between a superficial wound infection and a deeper chest 
infection, associated with mediastinitis can be challenging. But systemic signs of septic 
syndrome strongly suggest mediastinal involvement, observes Milano [5]. So, for 
differentiating the two processes, only the results of imaging studies and cultures may 
be decisive. The diagnosis of mediastinitis is often a clinical one, appreciates Roberson 
[3]. In addition, no single laboratory investigation can confirm the diagnosis; however, 
studies that may help in the diagnosis of mediastinitis include the following: 1) WBC 
count may be significantly elevated, showing leukocytosis; 2) glucose measurements 
may reveal an underlying diabetes, as in our case; 3) bacteremia established on blood 
cultures, is found in almost 60% of patients with postoperative mediastinitis; in our 
case, blood cultures were negative; 4) samples of any sternal drainage should be sent for 
Gram stain and culture.  

In this case, the infection proved to be with Staphylococcus aureus multi-
resistent to antibiotics, while the literature reveals various aetiologies. According to 
Roberts, most frequently mediastinitis occuring after cardiac surgery were due to gram-
positive cocci with Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis accounting 
for 70-80% of cases. Mixed gram-positive and gram-negative infections account for 
approximately 40% of cases. But, isolated gram-negative infections are rare causes [1].  

The origin of the infection following open heart operations is not known in most 
patients. Some believe that the process begins as an isolated area of sternal 
osteomyelitis [2,3]. Others consider that sternal instability is the inciting event, and 
bacteria then migrate into deeper tissues [4,5]. We consider that the patient's own skin 
flora and the bacteria in the local surgical environment were possible sources of 
infection. Because some bacterial contamination of surgical wounds is inevitable, host 
risk factors are likely critical in promoting an active infection.  

Once the disease is suspected, the radiology studies are often helpful in 
diagnosis. Roberson appreciates that chest radiographs show the widening of the 
paratracheal soft tissues, which is not a reliable sign of mediastinitis [3]. Chest CT 
should be rapidly performed and may help to determine the mode of surgical approach 
for drainage and to monitor the course of treatment. MRI investigation is an useful 
alternative of diagnosis and it is becoming more frequently required [3]. In our case, the 
CT study was essential for diagnosis and decisive for surgical drainage, this procedure 
being both diagnostic and therapeutical one.  
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Generally, most patients receive prophylactic antibiotics, usually a first-
generation cephalosporin for covering a broad microbial spectrum [10]. Once septic 
complication is proved, the well-directed antibiotic therapy is crucial for successful 
treatment of mediastinitis and antiobiotherapy is usually prolonged, ranging from weeks 
to months. One recent study suggests that at least 4-6 weeks of therapy is adequate for 
most patients [1]. Patients with postoperative mediastinitis have to stay in the hospital 
6-7 times longer than those without this complication, and total costs may triple [2].  

Taking into consideration the relapsing cases, Wright appreciates that the most 
common cause of recurrent mediastinitis is inadequate debridement and sterilization of 
the wound site during the first procedure [2].  

CONCLUSIONS  
Early diagnosis and aggressive therapy seem to provide the best chance for 

recovery. Delays in the diagnosis of mediastinitis greatly increase morbidity and 
mortality rates. Future directions for research should focus on more accurate methods of 
diagnosis during the first 14 days after surgery, when CT scan findings are not reliable. 
Further research should also focus on the duration of antibiotic therapy required for 
optimal treatment.  
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A CHOLELITHIASIC DOUBLE GALLBLADDER (Abstract): Double gallbladder is rare congenital 
anomaly. It is important to diagnose it preoperatively for which, ultrasound is the preferred modality of 
imaging. We report a case of 56 years old male patient who presented with recurrent upper abdominal 
pain and diagnosed as two cholelithiasic gallbladders for which we did cholecystectomy of both. We are 
reporting this case for its rare occurrence.  
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INTRODUCTION 
The gallbladder is one of the organs in our body most subject to anatomical 

variations; its abnormalities may be related to number, shape and position and may also 
affect the cystic duct and cystic artery. Double and triple gallbladders are rare 
congenital anomalies with an incidence for the double gallbladder of 1/3800–4000 
patients [1]. All reports appeared in the literature are emphasizing the importance of 
pre-operative diagnosis, as if diagnosed during surgery; the per-operative location of the 
second gallbladder may be difficult or even be missed [2]. We report a case of double 
gallbladder in a fifty six years old male patient in whom the two cholelithiasic 
gallbladders were diagnosed and which is very rare. 

 
CASE REPORT 
A 56 years old male presented with pain in epigastric region without jaundice. 

History of nausea and vomiting was present. General examination revealed no 
abnormality. On abdominal examination mild tenderness was present in the epigastric 
region. Ultrasound of abdomen showed multiple calculi in the gallbladder lying in the 
gallbladder fossa with two stones in another pouch adjacent to it (second gallbladder), 
with normal cystic duct and Common Bile Duct (CBD). Cholecystectomy has been 
planned for the same. Intra-operatively dense adhesion of omentum over gallbladder 
was present. Both gallbladders were found to be fixed deeply in normal anatomical 
location. Two arteries supplying them separately with a common duct from them 
towards CBD was found. After ligation of two cystic arteries separately and a single 
cystic duct; a subtotal Cholecystectomy of elongated gallbladder (because of its deep 
adherence in fossa) with cholecystectomy of adjacent gallbladder was done (figure 1). 
Post-operatively patient recovered well and without any complications.  
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DISCUSSION 
Double gallbladder is a rare congenital anomaly with an incidence of one in 

3800-4000 patients.  Boyden had classified double gallbladders as, vesica fellea divisa 
or bilobed gallbladder, with single cystic duct and vesica fellea duplex or true 
duplication, with two different cystic ducts [1]. The true duplication which is more 
common further classified as, Y-shaped type (both cystic ducts unite before entering 
into the common bile duct) and the H -shaped type or ductular type (both cystic ducts 
entering separately into the common bile duct). The true duplication occurs due to 
bifurcation of gallbladder primordium in early embryonic life [1-3]. In our patient we 
found a complete duplication of the gallbladder with its own cystic artery and a 
common cystic duct entering the common bile duct. 

 

 
Double gallbladders do not present with specific symptoms and the incidence of 

disease in this gallbladder is similar to its normal variant, with gallstone formation 
being the commonest pathological process occurring in one or both lobes [4]. 
Preoperative evaluations of anatomical variations of the hepato-biliary tract is important 
in order to avoid potential damage to the duct system, as abnormal anatomy may be 
easily overlooked during surgery [2]. The various modalities like ultrasound, Oral 
cholecystogram (OCG), scintigraphy, ERCP, CT scan and MRI can be used to diagnose 
double gallbladder [5]. OCG and scintigraphy has limitations of restricted hepatobiliary 
uptake and excretion with a patent cystic duct; ERCP and PTC are the invasive 
procedures and will be used rarely. Thus ultrasound imaging is the modality of choice, 
with a high sensitivity and specificity. However CT scan and MRI are the nonvasive 
modality and can be used to delineate the anatomy [2]. The differential diagnosis of 
double gallbladder includes; gallbladder fold, focal adenomyomatosis phrygian cap, 
intraperitoneal fibrous (Ladd's) bands, choledochal cyst, pericholecystic fluid and 
gallbladder diverticulum [4]. In symptomatic patient, cholecystectomy is recommended 
with the excision of both the gallbladder even if the disease is present only in one  
lobe [2,6].  

Fig. 1 Specimen of cholelithiatic double gallbladder,  
The arrow showing, single cystic duct arising from Junction of both the gall bladders (1) Subtotal 

resection of GB with stone containing in it (2) Second GB with multiple calculi in it. 
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Complete preoperative evaluation of anatomy is must to avoid potential damage 
to the ductal system; as being chances of having anomalies of gallbladder, cystic duct or 
cystic artery. During surgery meticulous dissection of the Callot's triangle and other 
structure is mandatory. The cholecystectomy is also recommended in double 
gallbladder. However, laparoscopic cholecystectomy which has now become the gold 
standard for cholecystectomy can be done safely in double gallbladder also [6].  

 
CONCLUSION 
We would like to highlight the importance of awareness of the possibility of a 

double gallbladder which could potentially be affected by any pathological processes 
commonly found in the hepatobilary tract. Even though modern radiological techniques 
can sometimes fail to spot such abnormalities without a high index of suspicion, the 
focus should be on preoperative diagnosis of these variations as they can be easily 
missed at the time of surgery leading to intraoperative complications, persistent 
symptoms after surgery and often the need of performing further surgical procedures. 
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RARE COMBINATION OF GALLBLADDER HYPOPLASIA AND DUODENAL DIVERTICULUM - 
CASE REPORT (Abstract): AIM: We report a case with a very rare combination of gallbladder 
hypoplasia and duodenal diverticulum, which was an intraoperative laparoscopic finding.  METHOD: A 
female, 68 years old, with history of dyspeptic syndrome, for almost 2 years, with repeated episodes of 
overheating, and remission under symptomatic medical therapy, was admitted in our clinic for persistent 
overheating despite conservative therapy. RESULTS: We establish a preoperative diagnostic of chronic 
lithiasis cholecystitis, and the patients underwent laparoscopic surgery. Intraoperatory, we found a 
duodenal diverticulum associated with gallbladder hypoplasia. Postoperative paraclinical examination 
confirmed the intraoperatory findings and further conducted the therapeutic management. The outcome 
was favourable, under long-term medical therapy. CONCLUSIONS: Association of a congenital disease 
(gallblader hypo/aplasia) with a lesion of interest (duodenal diverticulum) excludes the existence of a 
congenital anomaly with multivisceral determinism. Both pathological entities having nonspecific 
symptoms, are rarely diagnosed preoperative, and the combination being very rare, there are no protocols 
requiring complex paraclinical examination, that could establish a preoperative diagnosis. Intraoperatory 
exploration can be misleading, especially if duodenal diverticulum is located into the gallbladder fossa, 
and may lead to duodenal lesions with severe consequences. 
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INTRODUCERE 
Este cunoscutǎ în practica chirurgiei generale diversitatea anatomiei cǎilor 

biliare, majoritatea constituindu-se în variaţii minore, dar există situaţii, mai rare ce-i 
drept, în care anomalia este majorǎ. Agenezia veziculei biliare este o anomalie 
congenitalǎ a cǎilor biliare extrahepatice foarte rar întâlnitǎ, cu o incidenţǎ de 0,003% 
[1]. Lipsa veziculei biliare poate fi totalǎ, uneori se poate constata un relicvat 
rudimentar dezvoltat pe flancul drept al cǎii biliare principale, sau alteori poate fi 
înlocuitǎ printr-o coardǎ fibroasǎ care ocupǎ interperitoneohepatic şanţul sagital drept 
anterior al H-ului de pe faţa inferioarǎ a ficatului. Mai este descrisǎ în literatura de 
specialitate şi vezicula rudimentarǎ, care este o veziculǎ biliarǎ ¨în miniaturǎ¨ cu aspect 
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perfect normal în ce priveşte structura peretelui, şi nu depǎşeşte în general 1,5-2cm 
lungime cu un cistic filiform gracil [1]. 

În ce priveşte diverticuloza intestinalǎ, prima prezentare radiologicǎ a unui 
diverticul de intestin subţire aparţine lui J.B. Case în 1920 [cit de 2]. Intestinul subţire 
reprezintǎ o localizare rarǎ a diverticulilor tractului digestiv, frecvenţa fiind undeva între 
0,06-1,9% în special la populaţia peste 60 ani [2]. Diverticulii intestinului pot fi 
congenitali sau dobândiţi [3]. Teoria etiopatogenică cea mai acceptată este cea a 
„locului de minimă rezistenţǎ” [3]. Diverticulul dobândit este format de mucoasǎ, 
submucoasǎ şi seroasǎ, fǎrǎ strat muscular, care herniazǎ printr-un defect al peretelui 
intestinal [3,4]. Diverticulul duodenal situat pe porţiunea D2 este cel mai frecvent 
întâlnit, fiind urmat apoi de D3, D4 şi D1. Un procent de 70% din diverticulii duodenali 
sunt situaţi juxtapapilari, denumiţi şi diverticuli ai ferestrei duodenale şi doar 4% sunt 
situaţi pe faţa convexă a D2. Diverticulii juxtapapilari cu dezvoltare intrapancreaticǎ 
sunt mai dificil de tratat şi sunt asociaţi mai frecvent cu complicaţii biliare şi pancreatice 
[4,5]. 

 

 
PREZENTAREA CAZULUI  
În serviciul nostru a fost internatǎ o femeie în vârstǎ de 68 ani din mediul urban, 

pensionarǎ. Pacienta prezenta stare generalǎ uşor alteratǎ, dureri abdominale localizate 
preponderent la nivelul hipocondrului drept, etichetate drept colici biliare, greaţǎ, 
inapetenţǎ, vǎrsǎturi, meteorism abdominal moderat. Bolnava era cunoscutǎ cu sindrom 
dispeptic cu acutizǎri şi remisiuni periodice sub tratament medicamentos simptomatic, 
de aproximativ doi ani. Debutul a fost insidios cu instalarea progresivă a 
simptomatologiei actuale care a crescut în intensitate şi nu a rǎspuns la tratamentul 
obişnuit. La examenul local s-a constatat abdomen normal conformat, uşor meteorizat, 
suplu mobil cu respiraţia, fǎrǎ semne de iritaţie peritonealǎ, uşor dureros în repaus şi 
moderat dureros la palpare la nivelul hipocondrului drept. Din examenul general pe 
aparate şi sisteme reţinem obezitate gradul III şi hipertensiune arterială esenţialǎ  
stadiul II. 

Constantele biologice se încadrau în limitele normale. 
Examenul ecografic abdominal a fost dificil datoritǎ aerocoliei moderate. Nu s-a 

putut vizualiza colecistul, iar pe aria lui teoretică de proiecţie apar câteva imagini 

Fig. 1 Aspecte intraoperatorii 
Diverticulul duodenal localizat în patul hepatic al colecistului. 
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hiperecogene ce nu pot fi apreciate corect (artefacte gazoase sau calculi). Reevaluarea 
ecografică în dinamică pǎstrează acelaşi echivoc al interpretǎrii. 

Endoscopia digestivǎ superioarǎ nu evidenţiazǎ leziuni patologice la nivelul 
esofagului, stomac cu feţe şi curburi fǎrǎ leziuni; spasm piloric ce nu permite trecere 
endoscopului în duoden. 

Cu diagnosticul preoperator de colecistitǎ cronicǎ litiazicǎ se intervine 
chirurgical laparoscopic sub anestezie generalǎ. Intraoperator se descoperǎ un bloc 
aderenţial inflamator subhepatic ce înglobeazǎ marele epiplon, colonul transvers şi 
duodenul. Dupǎ o disecţie dificilǎ se evidenţiazǎ în patul hepatic al colecistului un 
diverticul duodenal, lung de aproximativ 2 cm intim aderent la ţesutul hepatic (Fig. 1).  

Dupǎ evidenţierea acestuia se constatǎ absenţa colecistului la locul de elecţie, 
fapt ce determinǎ disecţia cǎii biliare principale pânǎ la confluenţa celor doua canale 
hepatice fǎrǎ a se putea repera vezicula biliarǎ, ci doar o protruzie de aproximativ 1cm 
la jumǎtatea cǎii biliare principale. Nu se constatǎ alte leziuni macroscopice patologice 
la inspecţia cavitǎţii peritoneale. Se limiteazǎ intervenţia chirurgicalǎ laparoscopicǎ la 
celioscopie diagnosticǎ, lavaj şi drenaj peritoneal de vecinǎtate. Diagnostic 
intraoperator: perivisceritǎ subhepaticǎ; diverticul duodenal; în observaţie aplazie de 
veziculǎ biliarǎ. 

 

 
Pentru elucidarea malformaţiei, postoperator s-a completat investigarea 

imagistică a cazului. 
La 4 zile postoperator a fost efectuat tranzit baritat gastrointestinal care a 

evidenţiat un pilor spastic şi bulb duodenal ce prezintǎ superior, spre vârf, imagine de 
diverticul cu dimensiuni de aproximativ 1,6-2 cm. cu pedicul lung, cu stazǎ la nivelul 
diverticulului, un cadrul duodenal normal desfǎşurat cu mişcǎri de brasaj şi reflux 
duodeno-gastric (Fig. 2). 

Examenul computer tomografic practicat la 7 zile postoperator nu evidenţiazǎ 
vezicula biliarǎ (Fig. 3). 

Imagistica prin rezonanţă magnetică nucleară (MRCP – Magnetic Resonance 
Cholangio-Pancreatography) descrie ficat ortotopic cu formǎ şi dimensiuni în limitele 
normalului. Coledoc cu diametrul maxim de 10mm, fǎrǎ defecte de umplere, colecist cu 
dimensiuni reduse (diametrul maxim discret mai mare comparativ cu cel al 
coledocului), pancreas degenerat lipomatos, cu duct Wirsung vizibil pe toatǎ lungimea 

Fig. 2 Tranzit baritat eso-gastro-duodenal 
Diverticul duodenal la nivelul bulbului duodenal şi cadru duodenal normal. 
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sa, cu diametrul luminal sub 2 mm. Concluzia examenului prin rezonanţă magnetică  a 
fost de veziculă biliară hipoplazică (Fig. 4). 

Evoluţia postoperatorie a fost simplǎ, fǎrǎ complicaţii, pacienta fiind externatǎ 
dupǎ completarea investigaţiilor imagistice la 10 zile postoperator cu stare generalǎ 
bunǎ. 

 

 
DISCUŢII 
Diverticulul duodenal este o descoperire accidentalǎ în cadrul investigǎrii 

tractului gastrointestinal superior. Poate rǎmâne complet asimptomatic de-a lungul 
întregii vieţi. Mai puţin de 10% din pacienţi au simptomatologie cronicǎ semnificativǎ 
de tip dispeptic, iar şi mai puţini pot dezvolta probleme acute, ce necesitǎ rezolvare 
chirurgicalǎ ca: diverticulite, perforaţii, hemoragii, pancreatite, obstrucţii biliare sau 
fistule interne cu colonul, vezicula biliarǎ, calea biliarǎ principalǎ [4-7]. 

Tratamentul chirurgical este rareori indicat în cazul diverticulului duodenal, doar 
atunci când apar complicaţii ca perforaţiile sau hemoragia şi în cazul durerilor 
abdominale persistente dupǎ ce au fost excluse alte cauze [3,4,8]. Procedurile 
chirugicale clasice pentru diverticulul duodenal sunt rezecţia sau invaginarea în bursǎ 
prin laparotomie sau laparoscopie. 

Fig. 3 Tomografie computerizatǎ abdominalǎ 
Nu se observă vezicula biliară în locul de elecţie 

Fig. 4 MRCP (Magnetic Resonance Cholangio-Pancreatography) 
Se evidenţiazǎ diverticulul duodenal, cale biliarǎ cu rudiment de veziculǎ biliarǎ cu 

diametru de 1cm (vizualizabil între diverticulul duodenal şi calea biliarǎ). 
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Aceste proceduri sunt asociate cu rate importante de mobiditate şi mortalitate 5-
10% [4]. Primul caz de rezecţie laparoscopicǎ a unui diverticul duodenal, folosind un 
stappler este prezentat în 1994 de Callery et al [9]. În 2000 Tagaya et al raportează un 
caz similar [10]. Alţi autori utilizează invaginarea laparoscopicǎ a diverticulului 
duodenal pǎstrând integritatea mucoasei [11]. Localizarea diverticului pe partea lateralǎ 
a duodenului înlesneşte abordul laparoscopic, în timp ce situarea în fereastra duodenalǎ 
îl face mai greu accesibil [4,5]. 

 
CONCLUZII 
Asocierea între o afecţiune congenitalǎ (hipoplazia de veziculǎ biliarǎ) cu una 

dobânditǎ (diverticulul duodenal) exclude o anomalie congenitalǎ complexǎ, cu 
determinism multivisceral. Ambele entitǎţi patologice au simptomatologie nespecificǎ 
fiind rareori diagnosticatǎ preoperator. Întrucât asocierea este foarte rarǎ, în mod curent 
nu se practicǎ investigaţii preoperatorii complexe (MRCP), care ar putea preciza 
diagnosticul. 

Endoscopia digestivǎ superioarǎ/tranzitul baritat gastrointestinal ar putea 
confirma diagnosticul de diverticul duodenal, în timp ce hipoplazia de veziculǎ biliarǎ 
ar ramâne nediagnosticatǎ. 

Ecografia abdominalǎ şi CT-ul abdominal ar putea sugera diagnosticul de hipo / 
agenezie vezicularǎ. 

Explorarea intraoperatorie poate fi înşelǎtoare în special în cazul în care 
poziţionarea diverticulului duodenal este în patul hepatic al colecistului. 

Atitudinea terapeuticǎ chirurgicalǎ în cazul diverticulului duodenal este absolut 
necesarǎ în cazul uneia din complicaţiile majore (hemoragie/perforaţie). 
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IS GREATER OMENTUM A SURGICAL SOLUTION FOR NEGLECTED SOFT TISSUE 
DEFECTS IN THE LEG? (Abstract): The reconstruction of soft tissue defects with leg localization may 
be difficult mainly in the lower third. Microsurgical free flaps are a solution for this type of 
reconstruction. We have used free omentum flaps in 19 cases (1997-2009) with a defects in a lower limb. 
We selected for this presentation only 6 cases (5 males, 1 female) with neglected wounds. All the patients 
had had a period (14-31 days) of therapy in other hospital before admission. They had infected wounds 
and we found multiple resistant bacteria in the wound discharge. Three of the patients had osteitis and 
arthritis already and amputation seemed to be the only solution. We managed to save the limb using the 
omentum free flap.  
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INTRODUCTION 
Soft tissues defects in the leg are very frequent in trauma pathology, often as a 

result of a work or a traffic accident [1]. At the beginning of the last century, many of 
them had only one surgical solution: amputation, radical, but heroic, saving the patient 
life [2]. The development of microsurgery opened a new way for a reconstructive field 
and gave real hope to the patients [3].  

Why is the leg so difficult to reconstruct? The answer to this question is 
complicate. Part of it is easy to find in anatomy [4]: the lower limb is a “column” 
important for our vertical position. The leg is crossed by the tension lines in their way 
from the hip to the foot. The ankle is thin, mobile and no muscle is covering the tendons 
or neurovascular bundles. The conclusion is: lower the soft tissue defect situated, more 
difficult is the reconstruction.  

The other part of the answer comes from the etiology: trauma. Most of the leg 
and ankle injuries are the result of crushing mechanism. It means the destruction is often 
wider than it appears to be, the vascular network is damaged, mainly the inner layer, 
local flaps are not a wise solution [5].  

Anyway we shouldn’t forget the main arteries of the leg are only three (peroneal, 
anterior and posterior tibial) and the venous superficial network may be injured or non 
functional on a wide area [6]. 
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The first “optimistic conclusions” about the use of free omentum grafts in leg or 
a foot reconstruction or related in 1970 by Chiricuta [7]. He described this technique 
used for covering the soft tissue defects in 2 cases with fibrosarcoma, one in the leg and 
another in the foot. The author was the first to introduce hypothermia of the omental 
graft as a procedure in clinical practice and he strongly believe that this was the key of 
successful surgery. Microsurgery offers us the possibility of free flaps so this technique 
is no longer for special importance.  

 
MATERIAL AND METHODS 
We used the free flap omentum in 19 patients with soft tissue defects in the leg 

but, for this paper, we selected only 6 cases (5 males, aged 17-51 years old, 1 female, 
aged 42 years old) with neglected wounds. Four cases were victims of traffic accidents, 
one patient suffered a hunting accident and in one case the injury was the result of 
intraarticular injection. In 4 patients opened fractures were associated; the female 
patient had vascular contusion (femoral and popliteal vessels) and other two patients 
had opened dislocation of the ankle joint. The intraarticular injection performed in a 17 
year old male generated double arthritis: in the right ankle and left knee, bad general 
status, fever, anemia, hypoproteinemia in a patient with B hepatitis, so double 
amputation seemed to be the only solution after his admission in our hospital. 

In two cases the initial soft tissue defect was not very wide but we used the 
omentoplasty because of the omentum antimicrobial function [8]. Three patients (one 
victim of a shotgun fire, 2 victims of a car accident) had wide soft tissue losses 
associated with arterial (1 case) or venous (2 cases) injuries. All the patients were 
treated in other different hospitals for 14 to 31 days before admission in our unit. They 
had received antibiotherapy for 10 to 21 days and central bone fixation was performed 
immediately after the trauma in two cases.  

All the patients had infected wounds and several bacteriological exams were 
necessary. After admission we prepared the defects performing 2 to 3 excisions stages 
before omentoplasty and changing bandages twice each day, with air exposure sessions 
for 1 to 2 hours. The central fixation was eliminated and replaced by external fixation in 
one case or Ilizarov fixation in another case. 

We tried to cover the defect with a facial flap from the dorsum of the foot in one 
case or with a rotated muscular flap (medial gastrocnemian) in another case, but the 
method failed. The omentoplasty was always performed by a complex surgical team 
(general surgeon, orthopedic surgeon and plastic surgeon). Combined peridural and the 
general anesthesia were necessary. The dissection of the epiploic vessels was performed 
under magnification (loops) and for vascular anastomosis (4 end-to-end and 2 end-to-
side) we used the surgical microscope, suturing with 7-0 or 8-0 nylon round needle.  

We have always covered the omentum flaps with skin grafts. We have always 
used drainage 4-5 days and in 4 cases we have used a splint for at least 14 days. The 
postoperative care included antibiotherapy, pentoxifilin and low molecular weight 
heparin. Early mobilization of the affected limb and kinetotherapy were performed. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 
For the 6 cases analyzed, no abdominal or digestive postoperative complication 

was noted. The free omentum flap remained viable and we managed to salvage the limb.  
We performed 4 end-to-end anastomosis between the epiploic artery and tibial 

anterior artery, and 2 termino-lateral anastomosis (to popliteal arteries in 1 case and 
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tibial posterior artery in another case). Only one venous anastomosis was sufficient for 
the drainage in all the cases (to v.saphana parva in 2 cases and v.saphana magna in 3 
cases or popliteal vein in 1 case). When we used the anterior tibial artery for 
anastomosis it was already interrupted by the trauma and it was missing for about 4 – 6 
cm in length. Considering that we have only three big arterial sources for the leg and 2 
arterial sources for the foot, anterior and posterior tibial, we tried not to sacrifice any 
normal artery for connecting the omental vessels.  

Excepting the 17 years old patient who had a very small omentum, in all the 
cases we used a segment of omentum, preserving the rest. 

The wounds cured completely in 21-50 days after omentoplasty and the post 
operatory admission varies between 10-14 days. 2-3 months after surgery the leg or 
ankle looked bulky in 3 cases but later, after normal walking was possible due to 
kinetotherapy, the shape improved. 

 

 
We noticed moderate edema after standing and walking in 2 cases. One of them, 

51 years old male with obesity and previous superficial venous insufficiency in the leg, 
and another one, 45 years old male, victim of a hunting accident, due to the vascular 
trauma determined by the explosion. In this last case the echo-Doppler examination 
related about deep venous contusion and moderate insufficiency. We selected the right 
epiploic gastric artery to be the main artery of the omentum flap in 4 cases and the 
greater right epiploic artery for the other 2 cases, because of their diameter and wall 
thickness well described by Alday in 1972 [9]. 

The most difficult moment of the reconstruction using the free omentum flap 
could be the microsurgical anastomosis between visceral vessels and leg vessels. We 
already developed this topic in a previous paper [10]. There we compared the vascular 

Fig. 1 Posttraumatic osteitis, preoperative image 
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thickness with the vessel diameter, both in the case of muscular pedicles and the 
omentum vascular network. Our results are similar with a data already published by the 
Alday and all [9]. Although the omental arteries have a muscular layer “the proportion 
between vascular diameter and wall thickness is specific for an elastic artery 1/10” [10]. 

The conclusion is the surgeon specialized in performing vascular anastomosis 
should be very well trained and used with this type of vessel, and the one which is 
dissecting the omentum should preserve enough length of the vessels to make the 
anastomosis possible. 

Postoperative vascular complications were noted in one case, 30 years old 
patient with high tibial osteitis (Fig. 1). A vascular thrombosis occurs within the first 48 
hours after surgery and we had to perform another end-to-side arterial anastomosis. We 
used 4 cm vein graft (taken from the opposite leg) to connect the retracted omental 
artery with posterior tibial artery. We selected the posterior tibial artery to connect with 
because in this area, the upper third of the leg, the anterior tibial artery is placed almost 
on the interossus membrane. 

 

 
No abdominal or digestive pathology were noted after surgery. The abdominal 

wound needed no bandage 7 days after suture.  
In all the patients the bacteriological examination performed from the moment 

of admission discovered a mixture between anaerobic gram negative bacteria and 
multiple resistant Staphylococcus aureus. Comparing cases presented in this paper with 
similar cases treated from the start in our hospital we can conclude that a correct attitude 

Fig. 2 Intraoperative images 
A. Postexcizional defect; B. Harvesting the great omentum; C. The great omentum free flap 

suturing; D. Aspect after covering with skin graft. 
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respecting the crushed leg with open fractures, open joints and lower leg soft tissue 
defects brings better solution in a shorter time. All the 6 cases had a very long 
admission (2-3 months), meaning high costs and long sufferance. Many surgical steps 
were necessary, a complex and rather long operation (5-6 hours) including an incision 
on the abdominal wall was performed to obtain the saving of the lower limb. We can 
avoid all this history and many risks of surgery and long immobilization by following 
the algorithm described for limbs trauma: correct and urgent diagnosis, correct surgical 
excision of the damage tissues, external fixation for opened fractures and immediately 
reconstruction of the soft tissue (Fig. 2). 

 
CONCLUSIONS 
Lower leg defects are difficult to reconstruct. The correct and urgent diagnosis in 

a leg trauma is essential because any wrong or delayed therapeutic decisions may be 
fatal for the leg. 

Omentum free flap can save posttraumatic leg and foot with an infected soft 
tissue defect. 

Complex surgical team is necessary for this type of reconstruction. 
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THORACOSCOPIC SPLANCHNICECTOMY (Abstract): Thoracoscopic splanchnicectomy is a 
palliative procedure for the management of upper abdominal pain from unresectable pancreatic cancer 
and chronic pancreatitis. This procedure is performed under direct vision and it is an alternative to celiac 
plexus block with a higher degree of precision and with less associated morbidity. Thoracoscopic 
splanchnicectomy consists in identification and division of all the roots of the splahnic nerves from T5 to 
T10. This procedure can be repeated controlateral in case of recurrence of pain or it can be performed 
bilateral from the begining. Conclusion: Thoracoscopic splanchnicectomy is a safe, simple, and effective 
minimally invasive procedure in the pain management from unresectable pancreatic cancer. 
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INTRODUCERE 
Sindromul hiperalgic din cancerul pancreatic nerezecabil reprezintă o suferinţă 

invalidantă pentru bolnavi, este rebel la tratament şi cu răspuns slab la tratamentul 
medical. Introdusă din 1993 în arsenalul terapeutic, splanhnicectomia toracoscopică s-a 
impus prin morbiditatea scăzută, prin rezultatele obţinute şi, mai ales, prin avantajele 
abordului minim invaziv [1].  

Invazia neoplazică a plexului celiac în cancerul pancreatic avansat generează 
stimuli nociceptivi care sunt transmişi spre hipotalamus şi scoarţa cerebrală pe calea 
nervilor splanhnici, fapt ce justifică indicaţia de splanhnicectomie [2].  

 
ANATOMIE 
Lanţul simpatic toracic continuă simpaticul cervical de la orificiul superior al 

toracelui până la diafragm, pe care îl străbate şi se continuă cu simpaticul lombar. Se 
prezintă sub forma unui cordon neregulat, care cuprinde 11-12 ganglioni şi este situat în 
şanţul costovertebral al mediastinului posterior; are raporturi înăuntru cu corpii 
vertebrali, posterior cu găurile de conjugare, în afară cu articulaţiile costovertebrale; 
ganglionii sunt situaţi pe capul coastelor. Simpaticul toracic este acoperit de fascia 
endotoracică, care îl fixează pe planul posterior şi de pleură la nivelul fundului de sac 
costomediastinal posterior. La acest nivel, simpaticul toracic vine în raport cu marea 
venă azygos pe dreapta, hemiazygosul stâng, aorta şi canalul toracic pe stânga. Arterele 
intercostale încrucişează posterior dinăuntru în afară simpaticul, ca şi venele 
intercostale, care se varsă în venele azygos.  
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Simpaticul toracic dă patru tipuri de colaterale: ramurile comunicante, destinate 
nervilor rahidieni, ramuri osoase şi musculare, ramuri vasculare şi ramuri viscerale, 
organizate într-un grup superior (2-6 ramuri) destinate organelor din mediastinul 
posterior şi un grup inferior, care formează nervii splanhnici (marele splanhnic, micul 
splanhnic, splanhnicul inferior) (Fig. 1).  

Marele nerv splanhnic se formează prin unirea a trei rădăcini (ganglionii 7-9), la 
nivelul discurilor intervertebrale D7-D10, care fuzionează progresiv la nivelul 
ganglionului Lobstein şi coboară oblic spre înăuntru, în faţa vaselor intercostale, în 
spatele pleurei, traversând diafragmul între pilierul principal şi accesor, terminându-se 
în unghiul extern al ganglionului semilunar şi în suprarenală (Fig. 1).  

Micul nerv splanhnic se formează prin unirea a două radăcini de la nivelul 
ganglionilor 10 şi 11, coboară înafara nervului splanhnic, traversează diafragmul între 
pilierul accesor şi fibrele arcadei psoasului şi se termină în ganglionului plexului solar şi 
suprarenală (Fig. 1).  

Splanhnicul inferior, sau nervul renal posterior al lui Walter, este inconstant, ia 
naştere din al 12-lea ganglion toracic, este mai mult abdominal, traversează diafragmul 
şi se termină în plexul renal. 

Nervul mare splanhnic stâng, situat juxtamediastinal, pe faţa anterolaterală a 
rahisului şi a aortei toracice, este vizibil transpleural, ca şi micul splanhnic, situat la 
nivelul D12. Pot fi abordaţi toracoscopic. Canalul toracic se găseşte median, la 1 cm 
intern faţă de splanhnicul drept. Hemiazygosul inferior stâng încrucişează splanhnicul 
stâng posteroextern şi se insinuează între el şi aortă.  

 

 
PREGĂTIREA PREOPERATORIE 
Primele explorări vor aprecia rezecabilitatea tumorii pancreatice: ecografie 

abdominală, CT cu substanţă de contrast, IRM. Astfel, în caz de inoperabilitate se va 
evita o laparotomie inutilă. Investigaţiile preoperatorii sunt cele valabile pentru orice tip 
de intervenţie (radiografie toracică, EKG, teste de coagulare, hemoleucogramă, 
glicemie, uree etc.), la care se adaugă probele funcţionale respiratorii. 

 

Fig. 1 Dispoziţia anatomică a lanţului simpatic cervical 
A. aorta; H. vena hemiazygos; P. plămân; c. comunicante; 

I. nervi intercostali; MSp mare splahnic; mSp. micul splahnic. 
Colecţia Clinicii I Chirurgie 
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TEHNICA CHIRURGICALĂ 
Intervenţia se efectuează cu anestezie generală, prin intubaţie selectivă pe partea 

opusă a hemitoracelui de lucru.  
Se foloseşte trusa standard de chirurgie laparoscopică, cu trei toracoporturi (unul 

optic, de 12 mm şi două de lucru, de 5 mm), un laparoscop de 30°, un hook şi o pensă 
de prehensiune atraumatică.  

Bolnavul este aşezat în decubit lateral drept. Toracoportul de 12 mm se 
introduce pentru telescop, în spaţiul VII intercostal stâng, pe linia axilară anterioară, cu 
prudenţă, printr-o incizie de 15 mm care deschide spaţiul pleural şi permite introducerea 
tecii trocarului.  

După introducerea telescopului se observă plămânul colabat parţial, se 
explorează cavitatea pleurală pentru a identifica şi biopsia eventualele leziuni şi se 
introduc trocarele de lucru de 5 mm (unul în spaţiul IV intercostal stâng, pe linia axilară 
posterioară şi altul în spaţiul VII sau VIII intercostal stâng, tot pe linia axilară 
posterioară.  

În şanţul costovertebral se identifică lanţul simpatic toracal, de la T5 la T10, 
micul nerv splanhnic şi marele nerv splanhnic, care transpar prin foiţa pleurală. Se 
incizează pleura anterior şi posterior de nervii identificaţi, se disecă pe o porţiune cât 
mai întinsă şi se rezecă împreună cu ganglionii nervoşi şi ramurile lor (Fig. 2).  

 

 
Operaţia se termină cu drenaj pleural aspirativ, reexpansiunea pulmonului, 

închiderea etanşă a orificiilor de trocar şi instalarea sistemului de aspiraţie. Drenajul se 
suprimă a doua zi, după radiografia toracică de control. 

Morbiditatea este foarte scăzută. În literatură sunt citate diaree, reexpansiune 
pulmonară incompletă, sângerare, chilotorax, durere la nivelul orificiilor de trocar [1,9].  

În primele 10 cazuri eficacitatea metodei a fost demonstrată prin dispariţia 
durerii pancreatice, absenţa complicaţiilor, spitalizarea şi costurile medicale reduse.  

 
DISCUŢII 
Splanhnicectomia stângă cu excizia completă a nervilor splanhnici în 

mediastinul posterior pe cale toracoscopică asigură controlul eficient al durerii. 
Splanhnicectomia controlaterală este indicată pentru recidiva durerii [3,4].  

 

Fig. 2 Splahnicectomie toracoscopică – aspecte intraoperatorii 
A. Identificarea retropleurală a nervului mare splahnic; 

B. Disecţia şi secţiunea marelui splahnic 



Anatomie şi tehnici chirurgicale                             Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2009, Vol. 5, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 398

Dintre metodele regionale (splanhnicectomie chimică intraoperatorie pe cale 
abdominală, bloc percutan de plex celiac, bloc de plex celiac ghidat endoscopic) 
splanhnicectomia toracoscopică dă cele mai bune rezultate [4,5]. 

Deşi neuroliza splanhnicilor cu alcool sau cu alţi agenţi farmacologici prezintă 
avantaje nete, dar cu complicaţii redutabile (hemoragie retroperitoneală, abcese 
retroperitoneale, leziuni renale, pneumotorax, paraplegie), cea mai bună ameliorare a 
durerii din cancerul pancreatic nerezecabil o reprezintă splanhnicectomia [4].  

De la prima splanhnicectomie prin laparotomie, efectuată de Mallet-Guy în 1942 
[6], au trecut peste 60 de ani până când Melki şi Worsey [7] au efectuat prima 
splanhnicectomie toracoscopică. Aceasta prezintă avantajul că rezecţia marelui 
splanhnic şi a ramurilor sale de la T5 la T12 este efectuată sub control vizual, este 
simplă, evită efectele secundare ale soluţiilor neurolitice. Singura contraindicaţie locală 
este dată de prezenţa aderenţelor pleurale [4].  

Splanhnicectomia toracoscopică este utilizată în managementul durerii 
abdominale cronice din pancreatita cronică şi din neoplasmele supramezocolice şi în 
special în cancerul pancreatic nerezecabil [1-4,8,9]. Reprezintă o alternativă blocării 
plexului celiac şi este asociată cu o rată mică de morbiditate postoperatorie [1,4] şi care 
nu influenţează rata supravieţuirii. 

 
CONCLUZII 
Splanhnicectomia toracoscopică este o procedură paleativă, fezabilă, sigură, ce 

prezintă avantajele abordului minim invaziv în special în lipsa de complicaţii, spitalizare 
scăzută şi implicit costuri mai mici în controlul durerii din cancerul pancreatic 
nerezecabil.  
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PROF. DR. VLADIMIR BUŢUREANU –  
30 DE ANI DE LA TRECEREA ÎN NEFIINŢĂ 

V. Strat, E. Târcoveanu 
Clinica I Chirurgie “I. Tănăsescu-Vl. Buţureanu” 

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

Chirurgia ieşeană s-a bucurat încă de la începuturile sale de un prestigiu 
recunoscut în ţară şi în străinătate datorită unor personalităţi care au reprezentat-o în 
mod strălucit. Dacă unele dintre acestea au avut doar o “perioadă ieşeană”, de certă 
importanţă pentru formarea lor, cum au fost Ernest Juvara, Amza Jianu, N. Hortolomei, 
A. Cosăcescu, în schimb altele au rămas credincioase până la capăt acestei vechi 
capitale a sufletului lor de buni moldoveni. Două mari figuri, de legendă, se desprind 
din galeria chirurgilor ieşeni care s-au înscris la loc de cinste în constelaţia chirurgiei 
româneşti: Ion Tănăsescu şi Vladimir Buţureanu. 

La împlinirea a 30 de ani de la trecerea în nefiinţă a 
profesorului Vl. Buţureanu, cei care i-au fost elevi, 
colaboratori, l-au comemorat, l-au evocat şi omagiat, readucând 
printre cei prezenţi calda şi nobila sa personalitate. 

Vl. Buţureanu s-a născut la Iaşi, la 12 octombrie 1895 
într-o familie de institutori cultivaţi şi animaţi de idei înaintate, 
umaniste. Tată său, Constantin Buţureanu, avea preocupări şi 
publicaţii în domeniul pedagogiei, iar mama sa, Maria 
Buţureanu (născută Lambrino) avea, de asemenea, publicaţii 
literare şi preocupări socio-educative. După absolvirea Liceului 
Naţional din Iaşi (1913), Vladimir Buţureanu urmează cursurile 

Facultăţii de Medicină (1915-1923), cu greutăţile şi întreruperile inerente războiului. A 
avut ca profesori figuri medicale din cale mai marcante: Fr. Rainer, Al. Slătineanu, E. 
Puşcariu, N. Leon, I. Tănăsescu, C. Bacaloglu, C. Thiron.  

Îşi începe, în 1918, practica de spital ca intern în serviciul profesorului Ion 
Tănăsescu, pe care o continuă până în 1921. Profesorul I. Tănăsescu era în clinică de o 
exigenţă deosebită, bazată pe exemplu personal. Cursurile sale, însoţite de prezentări de 
bolnavi, erau magistrale, iar în sala de operaţie rezolva calm, cu talent şi curaj cazuri 
dintre cele mai dificile. Dând curs vocaţiei proprii, precum şi admiraţiei inspirate de 
acest mare predecesor, Vl. Buţureanu îşi va dedica destinul chirurgiei.  

Conştient de necesitatea unei temeinice pregătiri anatomice, Vl. Buţureanu va 
lucra între 1919–1920 ca aspirant şi apoi ca preparator la Institutul de Anatomie, condus 
de prof. Fr. Rainer. Însuşirea aprofundată a anatomiei umane şi, mai târziu, a medicinei 
operatorii au stat, alături de talentul său chirurgical înnăscut, la baza uşurinţei şi 
simplităţii gesturilor sale operatorii, marcându-i întreaga carieră de artizan al bisturiului. 

Ascensiunea îi va fi rapidă, desfăşurată de data acesta sub auspiciile unui alt 
mare şef de clinică, creator de şcoală, viitorul academician N. Hortolomei. Acestuia îi 
datorează Vl. Buţureanu desăvârşirea formării sale chirurgicale pe parcursul a cel puţin 
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10 ani, fiindu-i un elev strălucit, care a rămas permanent legat de maestrul său. Va 
funcţiona în clinica profesorului N. Hortolomei întâi ca medic secundar (1921), apoi 
asistent (1923 – an în care îşi susţine şi doctoratul cu teza “Osteosinteza vertebrală în 
Morbul lui Pott”), şef de lucrări (1926), conferenţiar suplinitor (1929 – an în care îşi ia 
şi docenţa) şi, în fine, conferenţiar definitiv (1932). În aceşti ultimi ani (1928-1931), 
Vladimir Buţureanu va efectua o serie de călătorii la Paris vizitând clinicile unor 
reputaţi chirurgi: Legueu, Pauchet, J. Gosset, de Martel, Bergeret.  

În 1930, când prof. N. Hortolomei se desparte de Iaşi, 
conferenţiarul Vl. Buţureanu rămâne alături de noul şef al clinicii, prof. 
P. Anghel. În 1936, în urma unui concurs foarte exigent, Vl. Buţureanu 
va fi numit profesor de Medicină Operatorie, disciplină pe care o va 
dezvolta cu tehnici noi, extinse nu numai la membre, ci şi la viscere, 
considerând-o obligatorie în pregătirea oricărui viitor chirurg. Comisia 
de recomandare, în fruncte cu prof. Gr. T. Popa, îl apreciază pe Vl. 
Buţureanu “ca având cele mai întinse garanţii ale unei dezvoltări 
ulterioare strălucite cu care Facultatea se poate mândri”. După ce, însă, 
în 1938, printr-o nouă lege a învăţământului, această disciplină se 
desfiinţează, Vl. Buţureanu este acceptat de prof. I. Tănăsescu să se 

ataşeze clinicii sale, ca profesor asociat. În 1940, când prof. I. Tănăsescu se retrage, prof 
Vl. Buţureanu devine titularul Clinicii Chirurgicale Semiologice. 

În 1942, Spitalul „Sf. Spiridon” este transformat în Spital de Graniţă, iar 
profesorul Vl. Buţureanu, atât la Iaşi, cât şi, mai ales, în refugiu la Alba Iulia, în cadrul 
Spitalului de Campanie pe care îl conducea în toamna anului 1944, a dat dovadă de o 
inepuizabilă putere de muncă, operând sute de răniţi. Într-unul din aceste momente 
grele, îşi avertiza colaboratorii: ”cine se teme e liber să plece, cine nu, rămâne cu mine, 
devine luptător de front, expus la orice”. Reîntors la Iaşi în aprilie 1945, prof. Vl. 
Buţureanu îşi începe cu elan activitatea chirurgicală, didactică şi ştiinţifică, pe care o va 
dezvolta mai bine de un sfert de veac. A contribuit în mod determinant la afirmarea 
şcolii de chirurgie ieşene, înscriindu-se între personalităţile marcante ale chirurgiei 
româneşti.  

În 1966, la vârsta de 71 ani, se retrage, dar, ca profesor consultant, va rămâne 
chirurg activ pentru încă un deceniu; va opera până în 1976, va conduce doctorate şi va 
continua să fie prezent zilnic alături de elevii săi, în clinica pe care timp de 25 ani a 
condus-o, devenindu-i parte din propria fiinţă. 

În lunga sa activitate didactică, prof. Vl. Buţureanu a predat Semiologia şi 
Patologia chirurgicală la zeci de serii de studenţi. Cursurile sale erau atrăgătoare, foarte 
ordonate, subliniind totdeauna esenţa, rolul examinării clinice şi erau însoţite deseori de 
prezentări de bolnavi. Aprecia în mod special şi căuta să dezvolte la studenţi spiritul de 
observaţie, însuşirea logică a noţiunilor de patologie şi de clinică. La examene era 
răbdător, dar exigent, de multe ori ironic, împotriva învăţatului “pe de rost”. 

A colaborat la Tratatul de Chirurgie apărut sub redacţia prof. I. Iacobovici 
(1940) şi a elaborat într-un mod exemplar capitolele “Bolile chirurgicale ale peretelui 
abdominal” şi “Bolile chirurgicale ale intestinului subţire şi mezenterului” în Tratatul de 
Chirurgie (1955), în 5 volume, realizat sub redacţia profesorilor N. Hortolomei şi I. 
Ţurai.  

În perioada 1949–1950 prof. Vl. Buţureanu a fost şi decan al Facultăţii de 
Medicină. 
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Activitatea ştiinţifică a prof. Vl.  Buţureanu s-a împletit inseparabil cu cea 
operatorie, în care el a acumulat, în decursul a peste jumătate de veac, o experienţă cu 
totul deosebită ca amploare şi valoare. A efectuat peste 10.000 de intervenţii, începând 
cu cele din domeniul chirurgiei digestive, mai ales gastrice, a chirurgiei tiroidiene, dar şi 
a celei biliare, hepatice, splenice şi, în fine, toracice. 

Deosebit de talentat în „arta de a opera”, aşa 
cum îi plăcea să numească chirurgia, arta pentru 
care el avea un adevărat cult, opera cu o eleganţă 
neobişnuită, fermecând prin uşurinţa şi fineţea 
gesturilor cu care mânuia bisturiul, ca pe un arcuş 
de vioară. În situaţii dificile, instinctul îl ajuta parcă 
să găsească gesturile necesare; ştia însă să se 
oprească la timp. În sala de operaţie, pe care o 
considera un adevărat sanctuar, oficierea actului 
chirurgical constituia pentru Vl. Buţureanu însăşi raţiunea de a exista, însăşi viaţa, 
suprema pasiune. Opera zilnic şi ar fi dorit să moară cu bisturiul în mână. 

Admitea cercetarea experimentală doar de strictă necesitate, pentru confirmarea 
unor probleme de nedepăşit; nu accepta însă sacrificiul inutil al unor biete animale, mai 
ales câini, pe care îi iubea mult. Vl. Buţureanu spunea: “operând, realizez de fapt şi 
cercetare, dar cercetare directă pe omul bolnav”, faţă de care avea un respect deosebit. 

Observaţiile făcute de el cu ocazia fiecăreia din intervenţiile efectuate le 
înregistra cu multă scrupulozitate în condicile sale personale, o adevărată colecţie, în 
care şi-a înscris întreaga activitate operatorie, din 1920 – prima operaţie, o amputaţie de 
coapsă, până la 6 martie1976 – ultima operaţie, o hernie. 

Lucrările ştiinţifice le elabora cu foarte multă grijă şi probitate; era deosebit de 
pretenţios în special pentru publicaţii. Oferea deseori idei ce puteau fi valorificate şi îşi 
încuraja întotdeauna colaboratorii să comunice observaţiile clinice şi, mai ales, studiile. 

A inspirat şi condus un număr apreciabil de teze de doctorat (17) ale unor 
chirurgi din Iaşi, în special din clinică, dar şi din alte centre ale ţării, fiind un pedant 
conducător şi scrupulos referent. 

A realizat peste 200 lucrări din domenii foarte variate legate de cariera sa 
operatorie de o viaţă (56 ani). Peste 90 lucrări au fost publicate. Într-o primă perioadă 
comunică doar cazuistică rară, cu caracter particular: torsiune totală a mezenterului 
(1921), tumoră primitivă a marelui epiploon (1923), chist hidatic hepatic rupt în pleură 
(1924), „Le traitement de la retention d’urine postoperatoire” (1927).  

Se remarcă în mod deosebit monografia “Chirurgia 
ulcerului gastric şi duodenal”, pe care Vl. Buţureanu o publică, 
în 1928, la Iaşi, care-i va servi ca lucrare de docenţă. 
Amplificată la 300 pagini, ea va reapare, în 1931, în editura 
Masson (Paris), avându-l ca prim autor pe N. Hortolomei. 
Cartea a fost recenzată elogios în numeroase reviste străine 
(peste 80 recenzii) de către chirurgi de mare prestigiu: M. 
Chaton şi M. Stern, Roussy, J. Seneque, F. Moutier etc. Clară şi 
foarte bine documentată, lucrarea prezintă şi astăzi un interes 
deosebit pentru aprecierea evoluţiei concepţiilor terapeutice 
chirurgicale în ulcer, ea pledând, bineînţeles, pentru rezecţie.  

Preocupările pentru chirurgia stomacului au constituit o pasiune a prof. Vl. 
Buţureanu, el realizând peste 200 intervenţii în acest domeniu, publicând numeroase 
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rapoarte privind indicaţiile, tehnica şi rezultatele tratamentului chirurgical în ulcerul 
gastric şi duodenal necomplicat, precum şi în cancerul gastric. Vl. Buţureanu apare, în 
1930, alături de N. Hortolomei, în publicaţia “Gastrectomie totală pentru cancer”, 
recenzată în Journal de Chirurgie; în 1936, publică în Presse Medicale “Ulcere duodenal 
perfore dans les vois biliares extrahepatiques”. La Consfătuirea pe ţară de la Iaşi (1950) 
privind “Studiul şi combaterea bolii ulceroase”, el prezintă, alături de acad. N. 
Hortolomei, raportul “Tratamentul chirurgical al ulcerului gastric şi duodenal”. În 1953, 
publică “Consideraţiuni pe o statistică globală de 1500 de intervenţii pentru boala 
ulceroasă şi neoplasm gastric”, iar în 1956, “Rezultatele gastrectomiei pentru ulcer 
gastric şi duodenal”. În 1960, apare în revista Chirurgia (Bucureşti), “Ulcerul peptic 
postoperator”, iar în 1963 este raportor la Simpozionul “Suferinţele stomacului operat 
pentru boala ulceroasă”, de la Sinaia. Până în 1969, a făcut larg cunoscută în ţară 
experienţa şcolii ieşene în domeniul chirurgiei ulcerului gastro-duodenal.  

Chirurgia tiroidiană a constituit un al doilea domeniu în care profesorul 
Buţureanu a excelat, abordând, pe baza celor aproape 3000 de intervenţii, aspectele cele 
mai variate legate de indicaţiile şi rezultatele tratamentului chirurgical în guşile simple, 
în hipertiroidii, în combaterea crizei tireotoxice postoperatorii (introduce împreună cu 
prof. P. Condrea, tratamentul cu autoextract din tiroida extirpată). Rezultatele obţinute 
le comunică atât la Bucureşti, la Institutul de Endocrinologie cât şi la Iaşi, la filiala 
Academiei sau la diverse consfătuiri din ţară.  

Din aceeaşi sferă a chirurgiei endocrine, l-au preocupat, de asemenea, tumorile 
paratiroidiene, timoamele, feocromocitoamele, tumorile insulare ale pancreasului. A 
colaborat permanent cu clinicile de endocrinologie (prof. Maria Brise) şi de medicină 
internă (Prof. I. Enescu) în vederea introducerii tratamentului chirurgical în 
hipertensiunea arterială sau în angina pectorală. Ţinea să fie întotdeauna în pas cu 
noutăţile lumii chirurgicale.  

S-a bucurat de colaborarea în clinică cu radiologi valoroşi: G. Gatoschi, Gh. 
Chişleag, B. Ostap, F. Goldman. 

Chirurgia splinei l-a pasionat permanent, adunând în cursul vieţii un material 
foarte bogat, sub formă de manuscris, pe care intenţiona să-l publice ca o amplă 
monografie în limba franceză. La Congresul Naţional de Chirurgie urma să fie raportor 
asupra acestui subiect. Publicaţiile sale se referă în special la indicaţiile şi rezultatele 
splenectomiei în bolile de sânge, precum şi la valoarea splenoportografiei, metodă 
pentru care a insistat să fie introdusă în hipertensiunea portală. 

Printre alte preocupări în chirurgia digestivă menţionăm elaborarea îndrăzneaţă 
şi practicarea prioritară, în 1953, a procedeului de esofagoplastie retrosternală cu ileo-
colon drept în stenozele cicatriceale ale esofagului, efectuarea curentă a cardiotomiei 
Heller în achalazia cardiei şi tehnici de conservare sfincteriană în rezecţiile pentru 
cancer de rect.  

Odată cu introducerea în clinică, după 1950, a anesteziei generale prin intubaţie, 
al cărei pionier la Iaşi a fost doctorul I. Tănăsescu, Vl. Buţureanu a abordat curajos 
alături de colaboratorii săi, chirurgia toracică, prezentând numeroase lucrări privind 
rezultatele obţinute în hidatidoza pulmonară, în exerezele pentru supuraţii cronice şi 
tumori bronhopulmonare, în tumori mediastinale etc. A practicat printre primii, în 1956, 
abordul pe cale transpleurală stângă în pericardita constrictivă şi a susţinut avantajele 
abordului toracic în cura herniilor şi a eventraţiilor diafragmatice. 

Sunt, desigur, numeroase alte domenii pe care profesorul Vl. Buţureanu le-a 
abordat: tumori şi distrofii osoase, hidatidoza în diversele sale localizări, practica 
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inciziei transversale în simpatectomie lombară, cancerul de sân, colpoplastia pentru 
absenţa congenitală a vaginului, tratamentul fracturilor deschise (raport la Congresul de 
chirurgie de război, Iaşi, 1942). Prin numeroase comunicări şi rapoarte la congrese şi 
consfătuiri din ţară şi de peste hotare, prof. Vl. Buţureanu a făcut larg cunoscută 
experienţa şi valoarea şcolii de chirurgie de la Iaşi.  

A fost membru al Societăţii Internaţionale de Chirurgie, membru al Academiei 
Române de Chirurgie (din 1948 până la desfiinţare), preşedinte al Societăţii de Medici 
şi Naturalişti din Iaşi (1943-1945), preşedinte al secţiei de chirurgie a acestei societăţi 
(până în 1978), membru în colegiul de redacţie al Revistei medico-chirurgicale (Iaşi) şi 
al revistei Chirurgia (Bucureşti). A fost distins cu titlul de profesor emerit (1967), 
decorat cu Ordinul Muncii clasa I şi Ordinul Steaua României clasa a III-a.  

Personalitatea profesorului Vl. Buţureanu s-a manifestat puternic şi pe plan 
uman. De o cultură vastă, spirit larg umanitarist, el era plin de înţelegere şi bunătate 
pentru oricine ar fi fost în momente grele de lipsuri şi mai ales de suferinţă. “Bolnavului 
i se iartă orice” era principiul său. Ajuta cu discreţie şi delicateţe, tolera internări 
prelungite pentru cei necăjiţi, singuri, părăsiţi. “O aureolă l-a însoţit totdeauna pe medic 
– omenia” arăta prof. O. Fodor şi această omenie l-a caracterizat din plin şi pe 
profesorul nostru. 

Persoană distinsă ce se remarca 
imediat, de o amabilitate şi gentileţe 
naturală, prof. Buţureanu exercita o 
atracţie greu de definit atât pentru 
colaboratorii din clinică, cât şi în societate. 
Era o fire sensibilă, un pic boemă; deseori 
era ironic, dar aprecia o vorbă de duh. Se 
înfuria uşor, dar îi trecea repede şi ierta; 
nicicum nu i-ai fi putut purta pică, după 
cum nici el altora. Sub acest aspect se 
ascundea o fire energică, o profundă 

seriozitate, multă decenţă şi mai ales modestie. Se comporta totdeauna simplu, natural; 
o anume timiditate îl reţinea de a se manifesta public, mai ales în luări de cuvânt. 
Condamna întotdeauna lauda de sine, publicitatea, reclama în profesie. 

Profesorul Buţureanu aprecia frumosul sub toate formele: natura, arta, pictura. 
Evoca deseori călătoriile sale la Paris, Veneţia, Florenţa, geniul lui Leonardo da Vinci, 
cu referiri în special la desenele de anatomie. Iubea literatura, muzica, teatrul, opera.  

În tinereţe, ca absolvent al Conservatorului la violă, a făcut parte din 
Filarmonica ieşeană. L-a cunoscut pe Enescu, despre care povestea cu emoţie cum l-a 
ascultat cântând la pian. El însuşi a cântat în Filarmonică sub bagheta lui Enescu şi a lui 
F. Weingartner. În sala de operaţie, în momente de relaxare, fredona uneori uşor din 
Simfonia a VIII-a a lui Beethoven.  

Întreţinea relaţii cu multe personalităţi culturale şi intelectuale ale Iaşului dintre 
care, poeţii M. Codreanu şi G. Lesnea, pictorul Th. Pallady sau reputatul profesor I. 
Petrovici. Publiciştii ieşeni A. Leon şi I. Maftei au scris despre Vl. Buţureanu în 
volumele “Umbre” şi “Personalităţi ieşene”. Profesorul Buţureanu manifesta un respect 
profund atât faţă de foştii săi mari profesori, cât şi faţă de profesorii colegi mai în 
vârstă: A. Tupa, I. Enescu, V. Răşcanu, I. Nicolau, Gh. Năstase, N. Bălan, P. Condrea. 
Avea colegi şi buni prieteni pe Th. Burghele, E. Aburel şi îi stima mult pe colegii din 
Iaşi, O. Franche şi Gh. Chipail. Avea relaţii cu familiile multor profesori şi medici din 
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Iaşi. Invita acasă şi pe colaboratorii din clinică, dorind totdeauna să le fie cât mai 
apropiat, ceea ce şi reuşea. 

Prin atitudinea sa deschisă, prin vederile sale largi nediscriminatorii, dispreţuia 
atât ura de rasă, cât şi lupta de clasă; pentru relaţiile sale, privite cu suspiciune, 
profesorul Buţureanu a avut şi momente grele pe care le-a depăşit însă cu multă 
înţelepciune. 

În ultima perioadă a vieţii profesorul nu mai putea veni la clinică. Resemnat, se 
izolase, dar când era vizitat, repeta 
aceeaşi întrebare: “ce mai e pe la 
clinică?”. În cele din urmă, în mod 
conştient, refuza totul: hrană, îngrijire. 
S-a stins la 10 septembrie 1979, la 
vârsta de 85 ani.  

Calităţile morale ale 
profesorului Buţureanu, alături de cele 
profesionale, s-au transmis în mare 
măsură şi colaboratorilor săi. În jurul 
prof. Vl. Buţureanu s-a polarizat o 
adevărată pleiadă de chirurgi valoroşi, 
ataşaţi sincer şi profund de maestrul lor; aceasta este “şcoala profesorului Buţureanu”, la 
care s-au format direct nu mai puţin de 8 profesori (din care 4 l-au succedat în clinică), 
dar şi cel puţin alţi 12 foarte valoroşi chirurgi, cadre didactice sau medici primari, şefi 
de secţie în spitale importante din Moldova, Bucureşti şi alte oraşe. Li se adaugă mulţi 
alţi chirurgi în domeniul chirurgiei generale, al unor specialităţi chirurgicale sau 
nechirurgicale, care au avut perioade de pregătire în clinica condusă de profesorul 
Buţureanu şi din care s-au recrutat, de asemenea, valoroşi profesori sau specialişti. 
Nimic nu poate cinsti mai mult memoria unui magistru decât această pluritate de 
continuatori ai spiritului şi devotamentului în arta nobilă a chirurgiei, pe care în timpul 
vieţii a slujit-o cu sfinţenie.  

La împlinirea a 30 de ani de la moartea profesorului, urmaşii săi îl redescoperă şi 
îl înţeleg tot mai profund, căutând a menţine vie şi a transmite şi altor generaţii 
imaginea nestinsă a marelui om, chirurg şi dascăl, Vladimir Buţureanu.  
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HEMORAGIILE DIGESTIVE SUPERIOARE NON-VARICEALE 

Gh. Ghidirim, E. Cicala, E. Guţu, Gh. Rojnoveanu, A. Dolghii 
Academia de Ştiinţe a Moldovei,Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

„Nicolae Testemiţanu”, Editura AŞM, Chişinău , Republica Moldova, 2009,464 p. 
 

Un colectiv de 5 autori, coordonat de 
renumitul academician Gh. Ghidirim, a 
publicat în Editura AŞM, Chişinău, o 
importantă monografie privind hemoragiile 
digestive superioare non-variceale.  

Monografia abordează, sub toate 
aspectele, un important capitol de patologie 
chirurgicală, hemoragiile digestive superioare 
(HDS) non-cirotice care, în pofida 
progreselor diagnostice şi terapeutice au încă 
morbiditate şi mortalitate ridicate.  

Volumul reprezintă interpretarea 
critică a experienţei clinice a autorilor, de 
mai bine de un sfert de secol, şi a datelor 
recente din literatura de specialitate.  

Lucrarea este structurată în 5 capitole. 
În Capitolul I este abordată etiologia 

şi epidemiologia ulcerului peptic şi a 
hemoragiei ulceroase fiind trecute în revistă 
cauzele principale ale HDS şi caracteristica 
lor. 

Capitolul II este consacrat 
diagnosticului HDS, şi analizează semnele clinice, antecedentele, explorările de 
laborator, imagistica, endoscopia digestivă superioară, care permite evaluarea 
majorităţii cauzelor hemoragiilor gastro-intestinale. 

Capitolul III este dedicat terapiei endoscopice „care a contribuit la un progres 
considerabil al gastroenterologiei chirurgicale”. Sunt prezentate indicaţiile, clasificarea , 
tehnica hemostazei endoscopice, cauzele insuccesului, endoscopia „second – look”, 
hemostaza endoscopică repetată, precum şi complicaţiile hemostazei endoscopice. 

Capitolul IV analizează tratamentul medicamentos: principiile terapiei 
intensive, blocanţii H2, inhibitorii de pompă de protoni, terapia hemostatică. 

Capitolul V, cel mai important abordează tratamentul chirurgical. Este prezentat 
detaliat istoricul chirurgiei gastrice, inclusiv al celei româneşti. Sunt analizate indicaţiile 
operatorii şi prezentate în funcţie de momentul efectuării (operaţia în urgenţă imediată, 
amânată, operaţia programată). Se descriu procedeele rezecţionale şi conservatoare, 
amploarea operaţiei de urgenţă în ulcerul duodenal hemoragic, rolul vagotomiei, 
operaţia de urgenţă în hemoragia din ulcerul gastric, complicaţiile şi mortalitatea, 
factorii de risc pentru mortalitate. 

Monografia este bogat ilustrată prin figuri,tabele, imagini intraoperatorii, 
histologice (alb-negru şi color). O particularitate importantă este evidenţierea după 
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fiecare expunere amplă de material a postulatelor de bază, care evidenţiază ideile 
principale expuse. 

Bazat pe o bogată experienţă chirurgicală şi pe studiul unei bibliografii recente, 
adiacentă fiecărui capitol, monografia concepută în stil didactic este uşor de parcurs 
datorită manierei concise, ordonate şi clare a prezentării. Condiţia grafică deosebită fac 
lectura agreabilă. 

Apariţia acestei cărţi reprezintă un eveniment editorial deosebit, înbogăţind 
literatura de specialitate. Ea reprezintă o sursă importantă de pregătire atât pentru 
chirurgii, antrenaţi în chirurgia de urgenţă cât şi pentru studenţi, rezidenţi de chirurgie, 
medici de familie, de medicină de urgenţă, medici de alte specialităţi. 

 
 

R. Şcerbina, E. Târcoveanu 
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SESSION SCIENTIFIQUE COMMUNE 

Académie Nationale de Médicine de France 
28-29 septembrie 2009, Paris 
www.academie-medecine.fr 

 
 

În perioada 28-29 septembrie 2009, 
a avut loc la Paris, în elegantul sediu de pe 
Rue Bonaparte 16, sesiunea ştiinţifică 
comună a Academiei de Medicină din 
Franţa, a Uniunii Medicale Balcanice şi a 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
Romania, la care au participat medici din 
Franţa, România, Bulgaria, Cipru, Grecia, 
Republica Moldova, Serbia.  

Tematica reuniunii a fost variată, 
multidisciplinară, oferind participanţilor, 
membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă, 
Uniunii Medicale Balcanice şi Académie 
Nationale de Médicine, posibilitatea să-şi 
valorifice cercetările.  

Au predominat lucrările de 
oncologie, cardiologie, chirurgie vasculară, 
neurochirurgie, endocrinologie şi boli de 
nutriţie.  

Şedinţa inaugurală a început cu 
mesajul de bun venit al organizatorilor: 

prof. C. Pilet, fost preşedinte al Academiei Naţionale de Medicină din Franţa şi actual 
preşedinte al Comisiei Internaţionale şi prof. V. Cândea, preşedinte al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România şi secretar general al Uniunii Medicale Balcanice. În 
continuare au fost prezentate două instituţii franceze care atribuie burse medicilor 
străini: Le College de medicine des hopitaux de Paris şi L’association Pont-neuf. În 
continuare a fost prezentată organizarea serviciului de ajutor medical de urgenţă din 
Paris (SAMU), de către directorul acestuia, Prof. P. Carli şi organizarea Serviciului de 
Ajutor Medical de Urgenţă din România (SMURD), de către dr. Raed Arafat. 

O sesiune densă a fost dedicată bolilor cardiovasculare, cu lucrări predominant 
româneşti, referitoare la anevrismele de aortă abdominală (V. Cândea), ischemia critică 
a membrilor inferioare (I. Droc), anevrismul congenital de arteră coronară dreaptă (M. 
Budu), disecţiile şi rupturile de aortă (L. Parascan), durerile abdominale de origine 
vasculară (D. Bartoş), reţeaua de telemedicină (T. Georgescu), hipertensiunea arterială 
la adolescenţi (E. Cinteză).  

O conferinţă de actualitate a fost prezentată de Prof. J.C. Vaillant, despre 
ocluziile digestive – stent sau chirurgie.  

Masa rotundă care a urmat, moderată de Prof. I. G. Karaitianos, a abordat 
aspecte diagnostice şi terapeutice în cancerul colorectal avansat, dezbătându-se chimio- 
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radioterapia adjuvantă în cancerul rectal local avansat, rezecţia laparoscopică a 
mezorectului în cancerul de rect, recidivele locoregionale în cancerul rectal şi 
carcinomatoza peritoneală de origine colorectală.  

Puncte tari ale primei zile au fost conferinţele privind urgenţele vasculare 
cerebrale (Prof. P. Cornu, Paris) şi tratamentul bolii coronariene acute (Prof. P.G. Steg).  

În prima zi au mai fost prezentate lucrări privind urgenţele medicale (hemoragia 
subarahnoidiană, urticaria acută, durerea în endocrinologie, studiul arterelor coronare 
utilizând un model virtual, particularităţile patologiei cardiovasculare în LED). 

A doua zi a conferinţei a început cu prezentarea activităţii recente a Académie 
Nationale de Médicine (Prof. J-L Binet), a UMB (Prov. V. Cândea), a reţelei 
epidemiologice clinice francofone (RECIF) (Prof. H. Pellet) şi a platformei ştiinţifice 
universitare Bucureşti (Prof. I. Popescu).  

Lucrările prezentate în continuare au abordat tratamentul refluxului 
gastroesofagian prin crearea unei valve antireflux pe cale transorală (A. Lobonţiu), 
chimioterapia intraarterială în cancerul local avansat (Prof. T. Nicola), termonecroza cu 
vapori de apă în tratamentul metastazelor hepatice de origine colorectală (Prof. E. 
Târcoveanu), patologia moleculară a tumorilor hipofizare (Prof. C. Tănase), sindromul 
Patau (I. Gherghina).  

Sesiunea varia a cuprins lucrări diverse privind ecografia endovaginală la femeia 
în postmenopauză, tratamentul laparoscopic al endometriozei, neuropatiile diabetice la 
copil etc. 

Sesiunea de după amiază, prezidată de Prof. M. Tubiana şi Prof. N. Angelescu, a 
cuprins lucrări despre infecţiile nosocomiale grave, practica medicinii de familie în 
Bulgaria, programul de reabilitare pentru prevenţie a bolnavilor oncologici, politica 
antibioterapiei raţionale în unităţile de terapie intensivă din Sofia.  

Conferinţele acestei ultime zile au prezentat Institutul Naţional de Cercetare şi 
Sănătate Publică (INSERM), Institutul Servier şi aspectele fundamentale practice în 
proteza totală de şold (Prof. L. Sedel).  

Ultima şedinţă varia a abordat complicaţiile cirozei hepatice, tratamentul 
chistului hidatic, tratamentul antiviral în hepatitele cronice, boala Wilson, patologia de 
stres.  

Nivelul ştiinţific ridicat, caracterul multidisciplinar al prezentărilor, ambianţa 
plăcută a locului şi mirajul Parisului toamna au făcut din această manifestare un 
moment de neuitat. 

 
 

E. Târcoveanu 
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THE 21-ST CONFERENCE OF THE SOCIETY FOR MEDICAL 
INNOVATION AND TECHNOLOGY (SMIT) 

7-9 octombrie 2009, Sinaia 
www.smit2009.com 

 
În perioada 7-9 octombrie 2009, a 

avut loc la Sinaia a 21-a Conferinţă 
Internaţională a Societăţii pentru Inovaţie şi 
Tehnologie Medicală (SMIT), cea mai mare 
manifestare din lume dedicată inovaţiei şi 
tratamentelor de vârf din domeniul 
medicinii. Această prestigioasă manifestare 
s-a organizat pentru prima dată în România 
în atmosfera plăcută de toamnă şi ambianţa 
arhitecturală sobră a cazinoului din Sinaia.  

Dr. Călin Tiu, preşedintele 
comitetului de organizare al conferinţei, a 
reuşit să aducă multe nume de elită din ţară 
şi din străinătate, specialişti în chirurgie 
generală, ginecologie, urologie, chirurgie 
vasculară, cât şi specialişti din industria de 
tehnologie medicală. Astfel au participat 
medici din 25 de ţări, de pe 3 continente. 
Printre invitaţi s-au numărat: Sir Alfred 
Cuschieri, Prof. Richard Satava, Prof. Eiji 
Kanehira, Prof. Gerhard Buess,  
Prof. Alberto Arezzo, Prof. John Boggess, 
Dr. Adrian Lobonţiu, Prof. FM Sanchez 
Margallo, Prof. Michael Stark,  

Prof. Chengli Song, Prof. J.M. Schiappa. 
Conferinţa Societăţii pentru Inovaţie Medicală şi Tehnologie şi-a propus să 

introducă şi să popularizeze în lumea medicală românească noile tehnologii din 
domeniu. Programul conferinţei a cuprins prezentări de nanotehnologie, chirurgie 
robotică, simulatoare de tehnică chirurgicală, săli de operaţii ale viitorului, chirurgie 
endoluminală, NOTES.  

În Sala Oglinzilor a Casinoului a fost organizată o expoziţie de aparatură şi 
tehnică medicală, unde s-au expus cele mai noi produse necesare operaţiilor 
laparoscopice, de microrobotică, sisteme de iluminat şi vizualizare. 

Sir Alfred Cuschieri a deschis conferinţa cu o prelegere despre progresul 
nanotehnologiei. 

În prima zi, în Sala Teatrului s-a discutat despre chirurgia laparoscopică, 
actualităţi în cancerul gastric, realitatea virtuală şi despre optimizarea condiţiilor din 
blocul operator.  
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A doua zi, 8 octombrie, s-a desfăşurat sesiunea de chirurgie robotică coordonată 
de Prof. Richard Satava, care a susţinut o conferinţă magistrală legată de acest subiect. 
În continuare Prof. Irinel Popescu a expus experienţa Institutului Clinic Fundeni privind 
abordul robotic în cancerul rectal. Alte lucrări prezentate au abordat Timectomia pentru 
miastenia gravis de la abordul clasic la cel robotic (V. Tomulescu), Particularităţile 
anesteziei în chirurgia robotică (A. Florescu), Abordul robotic a joncţiunii esogastrice 
(Oana Stănciulea) şi Chirurgia asistată robotic a bypass-ului aortofemural  
(A. Lobonţiu).  

A VI-a sesiune organizată de Olympus s-a referit la Laparo-endoscopic single 
site surgery.  

O sesiune interesantă a fost dedicată NITINOL-ului şi rolului acestuia în 
realizarea diferitelor dispozitive medicale (H. Fischer, A. Melzer, A Szold, D. Wendt şi 
M. Schurr). 

O sesiune specială a fost dedicată educaţiei. Nume celebre susţinând conferinţe 
dedicate: J. Schiappa, H. Jason, P. Wetter şi B. Tang.  

Ultima sesiune din sala Teatrului a fost consacrată endoscopiei intervenţionale: 
chirurgie endorectală cu sistemul TEO (E. Kanehira), videocapsula (S. Gologan), iar 
Prof. A. Arrezo de la Universitatea din Torino a prezentat mai multe lucrări privind 
acest subiect. La finalul sesiunii, Prof. Gerhard Buess, pionerul acestei chirurgii a 
prezentat o conferinţă privind chirurgia laparoscopică transluminală. 

În Sala Ovală, sesiunile au abordat ingineria robotică medicală, nanotehnologii 
şi varia. 

Vineri 9 octombrie în Sala Teatrului au fost prezentate lucrări privind sălile de 
operaţie ale viitorului, NOTES-NOS-SAS, microroboţii şi microtehnologiile 
endoluminale. 

În Sala Ovală au fost expuse lucrări privind realitatea virtuală, ergonomica în 
chirurgie, chirurgia robotică transorală, chirurgia robotică în ginecologie şi intervenţiile 
ghidate imagistic (A. Melzer). 

Conferinţa a inclus şi o sesiune poster cu 30 de lucrări, majoritari fiind autorii 
români, din toate centrele universitare.  

S-a bucurat de un real succes şi o largă participare workshopul NOTES 
organizat de Alberto Arezzo, C. Copăescu şi V. Tomulescu cu suportul firmei STORZ. 

Cea mai bună prezentare bazată pe aplicaţii tehnologice în domeniul medical a 
primit premiul SMIT 2009, iar Comitetul Ştiinţific a acordat 5 burse pentru 5 lucrări 
originale, prezentate de către tinerii cercetători, rezidenţi, medici sau oameni de ştiinţă 
sub 35 ani. 

După Viena şi Sinaia, următoarea conferinţă internaţională se va desfăşura la 
Trondheim, Norvegia.  

 
 

E. Târcoveanu, R. Moldovanu 
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AL V-LEA CONGRES NAŢIONAL AL ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE 
CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ ŞI ALTE TEHNICI 

INTERVENŢIONALE (A.R.C.E.) 

11-14 noiembrie 2009, Bucureşti 
www.arce.ro 

 
 

În perioada 11-14 noiembrie 2009 
s-a desfăşurat la Bucureşti, în hotelul Rin 
Grand, al V-lea Congres Naţional al 
Asociaţiei Române de Chirurgie 
Endoscopică şi Alte Tehnici 
Intervenţionale (ARCE), congres 
organizat de ARCE şi Societatea Română 
de Chirurgie, Societatea Naţională de 
Chirurgie a Asistenţilor Medicali din 
România (S.N.C.A.M.R.), Fundaţia de 
Chirurgie Laparoscopică şi Toracoscopică 
(FCLT), Fundaţia pentru Chirurgia 
Ficatului (FCF), Secţiunea de Chirurgie 
Minim-invazivă a Societăţii Române de 
Chirurgie Pediatrică şi Societatea Româna 
de Endoscopie Digestivă  (SRED). 
Amploarea acestui eveniment medical a 
fost susţinută de organizarea, în acelasi 
cadru, a celei de-a II-a Conferinţe a 
Societatii Naţionale de Chirurgie a 
Asistenţilor Medicali din România 
(S.N.C.A.M.R.), precum şi a 
Simpozionului de Chirurgie Pediatrică 
Minim-invazivă al Societăţii Române de 
Chirurgie Pediatrică. 

Congresul a reunit peste 600 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: Roberto Bergamaschi (SUA), Leonid Landsberg (Israel), R. Rubeiro 
(Portugalia), John Lotz (UK), Gianfranco Silecchia (Italia), Antonello Forgione (Italia), 
A. Lobonţiu (Franţa), S. Vartolomei (Franţa), M.A. Ardelean (Austria), K.M. 
Konstatinidis (Grecia), G. Gortchev (Bulgaria), Irinel Popescu, Mircea Beuran, Cătălin 
Vasilescu, Cătălin Copăescu, Victor Tomulescu, D. Ungureanu, A.E. Nicolau 
(Bucureşti), Lazăr Fulger (Timişoara), Vasile Sârbu (Constanţa), Ion Georgescu 
(Craiova), St. Georgescu, V. Scripcariu (Iaşi). 
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Postcongres s-a desfăşurat cursul postuniversitar „Chirurgia laparoscopică a 
colonului şi rectului” (V. Tomulescu, S. Vartolomei, R. Bergamaschi), înspţit de 
demonstraţii intraoperatorii care s-a  bucurat de o largă audienţă.  

După Ceremonia de Deschidere a Congresului s-au  prezentat două conferinţe 
magistrale de către două personalităţi chirurgicale din România, membri fondatori şi 
foşti preşedinţi ARCE: conferinţa S. Duca „Training-ul în chirurgia laparoscopică din 
România” (C. Dragomirescu), „Chirurgia robotică: - indicaţii şi limite în chirurgia 
abdominală” (I. Popescu). 

În următoarele două zile s-au desfăşurat sesiuni tematice, cu prezentări de 
conferinţe, comunicări orale şi video, mese rotunde, intervenţii chirurgicale live..  

În sesiunea „NOTES, SILS”, coordonată de de A. Forgione, N. Iordache, V. 
Tomulescu s-au prezentat conferinţe şi lucrări privind acest nou mod de abord minim 
invaziv. 

Chirurgia robotică, coordonată de I. Popescu, M. Beuran, V. Tomulescu 
demonstrează experienţa echipelor de la Institutul Clinic Fundeni şi de la Spitalul Clinic 
de Urgenţe Bucureşti privind chirurgia robotică în cancerul colorectal (I. Popescu, C. 
Vasilescu), în reintervenţiile abdominale(M. Beuran), chirurgia robotică a pancreasului, 
rolul ajutorului în chirurgia robotică (O. Sgarbură), abordul minim invaziv robotic al 
mediastinului anterior (V. Tomulescu). Au fost prezentate experienţa în chirurgia 
robotică din Atena (K.M. Konstatinidis), în prostatectomia radicală robotică (D. V. 
Matei) şi histerectomia radicală robotică (G. Gortchev). Această sesiune demonstrează 
interesul chirurgilor români pentru acest nou tip de chirurgie, experienţa existentă la ora 
actuală fiind încurajatoare.  

Laparoscopia în abdomenul acut s-a bucurat de un viu interes. În afara 
conferinţei prof. dr. M. Beuran despre rolul laparoscopiei în chirurgia de urgenţă, 
celelalte 11 lucrări au abordat laparoscopia în urgenţele chirurgicale abdominale 
traumatice (A.R.Eghtedari), toracoscopia de urgenţă (D.I. Ulmeanu), urgenţele 
chirurgicale pediatrice (I. Drăghici), apendicita acută (S.Păun), pancreatita acută  (A. 
Ghereg), ocluzia intestinală. 

Chirurgia laparoscopică a spaţiului retroperitoneal a fost un alt subiect al 
congresului. S-a prezentat una din cele mai mari experienţe de suprarenalectomii din 
ţară, cea a colectivului prof. M. Beuran , urmată de experienţa clinicii de chirurgie de la 
Spitalul „Sf. Ioan” Bucureşti (N. Iordache) şi cea a Institutului Clinic Fundeni (V. 
Tomulescu). S-au expus lucrări privind abordul minim invaziv al patologiei 
renoureterale.  

În sesiunea varia s-au audiat lucrări privind trainingul în chirurgia laparoscopică 
(E. Târcoveanu,O. Bală, F. Lazăr, I. Drăghici) abordul miniminvaziv al venelor 
perforante (J. Avram), chirurgia laparoscopică pediatrică.  

Una din sesiunile interesante ale congresului a fost dedicată prezentării unor 
cazuri clinice speciale, deosebit de instructive. 

Secţiunea de chirurgie laparoscopică splenopancreatică a cuprins valoarea 
laparoscopiei în stadializarea cancerului pancreatic (D. Munteanu), splenectomia 
laparoscopică în experienţa Clinicii III Chirurgie Cluj Napoca (F. Graur), a Clinicii  
Chirurgie Colţea (T. Burcoş), abordul laparoscopic în tumorile chistice splenice (R. 
Munteanu, A. Maghiar, A.M. Iorgulescu). 

Sesiunea privind chirurgia toracoscopică a demonstrat progresele făcute şi în 
acest domeniu prin conferinţele şi lucrările prezentate - „Lobectomia medie anatomică - 
abord minin invaziv” (T. Horvat), „Timectomia extinsă prin abord toracoscopic bilateral 
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şi timp cervical pentru miastenia gravis (R. Viziteu), mediastinoscopia cervicală (A. 
Istrate) şi tratamentul toracoscopic al tumorilor mediastinale posterioare (D.I. 
Ulmeanu).  

O noutate pentru acest congres a fost sesiunea de urologie care debutează cu o 
conferinţă privind tratamentul minim invaziv endourologic în tumorile de cale urinară 
superioară, conferinţă condusă de P. Geavlete.  

O sesiune specială a fost dedicată artroscopiei. 
În cadrul congresului, foarte interesantă a fost masa rotundă privind boala de 

reflux gastroesofagian, la care au participat experţi în domeniu – C. Gheorghe, Fl. Turcu 
şi A. Lobonţiu (Spit. „H. Mondor”, Paris). În acelaşi context se înscrie şi sesiunea de 
endoscopie intervenţională, coordonată de C. Gheorghe, M. Tanţău şi G. 
Constantinescu.  

Societatea Română de Chirurgie Pediatrică a participat cu un simpozion privind 
megacolonul congenital, în care sunt dezbătute problemele actuale ale acestei afecţiuni. 

Societatea Română de Chirurgie a Asistenţilor Medicali din România 
organizeazat în cadrul congresului a II-a Conferinţă a SNCAMR. 

În Sesiunea Abordul minim invaziv al defectelor peretelui abdominal, 
coordonată de J. Lotz, S. Vartolomei şi F. Iordache, au fost analizate rezultatele 
tratamentului laparoscopic în hernii şi eventraţii.  

Sesiunea de chirurgie ginecologică a cuprins o masă rotundă şi prezentări orale 
despre laparoscopia în diagnosticul şi tratamentul endometriozelor (G. Peltecu), 
histerectomia vaginală (B. Panainte), histerectomia radicală cu limfadenectomie pelvină 
pe cale robotică (C. Vasilescu), histerectomia laparoscopică pentru fibrom uterin 
(R.Munteanu).  

În sesiunea de chirurgie laparoscopică a tractului digestiv au fost susţinute 
lucrări interesante privind esofagectomia minim invazivă (F. Lazăr), tratamentul 
laaproscopic al ulcerului duodenal perforat (F. Vârcuş, D. Vintilă), fundoplicatura 
Toupet (A.E. Nicolau), abordul laparoscopic al tumorilor stromale (G. Silecchia, E. 
Târcoveanu), chirurgia laparoscopică a rectului (B. Munteanu, A. Maghiar), care ua 
suscitat nimeroase discuţii. Punctul forte al acestei sesiuni l-a reprezintat conferinţa 
prof. R. Bergamaschi (SUA) privind tratamentul laparoscopic al cancerului rectal.  

Sesiunea de chirurgie laparoscopică a ficatului a expus experienţa în domeniu a 
clinicilor de chirurgie din Institutul Clinic Fundeni, Clinica I şi a III-a Cluj, Clinica a I-a 
Chirurgie Iaşi şi Clinica I Chirurgie Timişoara. 

Chirurgia laparoscopică a căilor biliare a constituieât filonul central al 
congresului. S-au prezentat comunicări orale care au abordat leziunile iatrogene ale căii 
biliare principale după colecistectomia laparoscopică (F. Turcu, F.D. Ungureanu), 
tratamentul litiazei coledociene pe cale laparoscopică (M. Grigoriu, B.V. Marţian, F. 
Lazăr), procedeul rendez-vous în tratamentul minim invaziv al litiazei biliare (M. 
Grigoriu), riscul colecistectomiei laparoscopice la vârstnici. 

O sesiune interesantă a fost cea de anestezie şi tratament perioperator în 
chirurgia minim invazivă, coordonată de D. Tulbure, M. Vartic, V. Culman.  

Una din cele mai importante sesiuni a fost cea de chirurgie bariatrică, care 
reuneşte conferinţe ale unor prestigioşi specialişti din ţară şi din străinatate – Gastric 
Sleeve Resection – a Multivalent bariatric Operation (C. Copăescu), What to do when 
sleeve fail? (G. Silecchia), Laparoscopic Re-banding for Failed Gastric Band (L. 
Lantsberg), Bariatric SILS (R. Ribeiro), Bariatric Surgery in 21st century: Do and Redo 
(J Valk, R Van Hee). 
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O sesiune interesantă a fost consacrată complicaţiilor în chiurgia laparoscopică, 
coordonată de C. Duţă, N. Iordache, C. Puia. 

O altă noutate a congresului a reprezintato participarea neurochirurgilor, care 
sub conducerea prof. A. V. Ciurea au organizeazat o sesiune de neuroendoscopie foarte 
atractivă, cu noutăţi în domeniu. 

Şi specialiştii ORL au participat la acest congres cu o masă rotundă privind 
abordul minim invaziv în sfera ORL, sesiunea fiind coordonată de prof. C. Sarafoleanu. 

Congresul se încheiat cu o sesiune de 18 prezentări poster. 
Temele dezbătute în cadrul acestei manifestări au avut drept subiect progresele 

înregistrate de tehnicile miniminvazive de tratament videoasistat, domeniul în care 
ARCE s-a afirmat deja ca un important promotor şi susţinător al utilizării acestora în 
Romania. şi, în acest sens, trebuie subliniat faptul ca, anul acesta, mai mult ca oricând, 
ARCE a reuşit să concentreze interesul tuturor specialitaţilor care utilizează tehnici 
videoasistate de diagnostic şi tratament invitând la dezbateri specialişti din domeniul 
endoscopiei digestive, artroscopiei, urologiei, ginecologiei, chirurgiei toracice, 
pediatrice, ORL, neurochirurgiei şi radiologiei intervenţionale. Aceasta abordare 
multivalentă a posibilitaţilor moderne de tratament a diferitelor patologii a contribuit 
indiscutabil la creşterea valorică a Congresului ARCE! 

Toţi participanţi au apreciat că acest congres a fost o reuşită datorită numărului 
mare de autori, discuţiilor constructive, cursurilor postcongres cu o largă audienţă,  
evaluării progreselor obţinute în ultimii ani şi, nu în ultimul rând, diseminării 
experienţelor colectivelor care practică chirurgia miniminvazivă, cu evaluarea 
impactului noilor inovaţii tehnologice asupra practicii chirurgicale. 

Cu ocazia acestui congres s-au stabilit direcţiile viitoare ale dezvoltării chirurgiei 
laparoscopice din ţara noastră, s-au menţinut comitetele de lucru privind dezvoltarea 
relaţiilor internaţionale, educaţia, cercetarea şi publicaţiile, registrul naţional de 
chirurgie laparoscopică, web site şi comunicare. 

 
 

E. Târcoveanu, C. Copăescu 
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