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IMPLANTUL COHLEAR – CÂND FICŢIUNEA DEVINE
REALITATE
Dan Mârţu
Clinica ORL Spitalul Clinic Recuperare Iaşi
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Romania
Conexiunea dintre creierul uman şi maşină sau androizii cu însuşiri umane au
fost subiecte exploatate dintotdeauna de literatura ştiinţifico-fantastică. După 1989 am
avut posibilitatea să obţin o bursă de studii în străinătate şi am ales ca temă chirurgia
funcţională a laringelui, conform tradiţiei şcolii ieşene de ORL, al cărui fundament era
chirurgia oncologică.
După un stagiu la Barcelona în clinica profesorului Traserra, un reputat
specialist european în chirurgia laringelui, a urmat stagiul la Freiburg, o clinică unde au
profesat între alţii Brunnings, Killian nume celebre mai ales în otologie.
Întâlnirea din 1993 la Freiburg cu profesorul Laszig, unul din pionierii
implantării cohleare în Europa, a fost determinantă în ceea ce a însemnat viitorul meu în
otorinolaringologie.
Eleganţa, inventivitatea, precizia care o solicită această tehnică operatorie
(introducerea electrozilor într-un spaţiu de 0,4 - 0,6 mm în rampa timpanică din cohlee)
şi mai ales rezultatele obţinute postoperator au însemnat atunci pentru mine ţelul care
trebuia atins pentru ca şi în România să se poată face acest tip de intervenţie.
Am trecut astfel de la speranţa reprezentată de chirurgia oncologică pentru
pacienţii cu neoplazii, la certitudinea că prin implant cohlear se poate eradica surdomutitatea.
Comunicarea a fost determinantă pentru fiinţa umană în devenirea sa ca homo
sapiens făuritor de civilizaţie. Pentru omul modern, gena limbajului a însemnat mai
mult decât creşterea în volum a masei cerebrale. Limbajul verbal reprezintă limbajul
realizat cu ajutorul cuvintelor şi este considerat a fi cel mai important tip de limbaj.
Firească pentru cei mai mulţi dintre noi, comunicarea verbală şi paraverbală este
imposibilă pentru persoanele cu hipoacuzie severă.
Până nu demult surditatea era o afecţiune netratabilă. Prevalenţa mare a
hipoacuziei şi mai ales consecinţele ei au impus rezervarea de importante resurse
financiare pentru aprofundarea cercetărilor care au culminat cu apariţia implantului
cohlear.
Implantul cohlear este un dispozitiv electronic care permite preluarea,
prelucrarea şi transformarea sunetelor din mediu în impulsuri electrice cu caracteristici
specifice în vederea stimulării directe a nervului auditiv. Impulsurile electrice sunt
transmise mai departe pe căile auditive centrale la scoarţa cerebrală, în ariile temporale
unde sunt percepute ca senzaţie auditivă [1]. După o perioadă de pionierat, începând cu
anul 1990, implantarea cohleară a devenit singura metodă de tratament a surdităţii, fiind
adoptată în majoritatea ţărilor cu un nivel medical corespunzător. Mai mult, progresele
tehnologice extrem de rapide în această arie au dus în ultimii ani la apariţia implantelor
de trunchi cerebral sau de mezencefal pentru surdităţile retrocohleare.
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În acest context era necesară şi în ţara noastră introducerea implantului cohlear
ca metodă de tratament a surdităţii profunde.
În data de 10 martie 2000 a fost posibil să se realizeze în Clinica ORL Spitalul
Clinic Recuperare Iaşi, prima implantare cohleară din România cu sprijinul UMF Iaşi.
Tot în anul 2000, în toamnă, după repetate intervenţii a venit prima recunoaştere din
partea autorităţilor prin înfiinţarea în clinica noastră a Compartimentului de Implant
Cohlear. Deoarece un implant cohlear costă aproximativ 20000 euro, a fost necesar un
program naţional, prin care să fie ajutaţi cei cu surditate profundă. Neimplantaţi, copii
care se nasc sau dobândesc o surditate profundă înainte de a învăţa să vorbească devin
surdomuţi.
Prin implantare cohleară, în ţări precum Danemarca şi Croaţia, surdomutitatea a
fost eradicată. Aceasta a presupus însă şi existenţa în aceste ţări a unui program de
screening al nou-născuţilor la nivel naţional pentru depistarea surdităţii [2].
Din anul 2002 clinica noastră a intrat în Programul Naţional de Implant Cohlear
– ceea ce a însemnat un alt important pas înainte.
Desfăşurarea unui program de implant cohlear este un proces complex care
presupune existenţa unei echipe complexe multidisciplinare care să poată realiza:
1. Selectarea candidaţilor pentru implant cohlear;
2. Etapa chirurgicală (implantarea propriu-zisă);
3. Programul de reabilitare: adaptarea protetică(fitting) şi reeducarea logopedică.
Programul nostru de implant cohlear a demarat încă din anul 1994 prin
specializarea echipei de implant în centre în centre europene de prestigiu (Freiburg,
Barcelona, Lyon, Viena) şi ulterior prin achiziţionarea de aparatură specifică absolut
necesară pentru efectuarea acestui tip de intervenţie.
1. O etapă foarte importantă este reprezentată de selecţia candidaţilor. Aceasta
presupune aparatură specifică capabilă să testeze prin metode obiective gradul de
hipoacuzie şi mai ales personal specializat într-un nou domeniu cel al audiologiei.
Neexistând în ţară o formă de învaţamânt cu acest profil, medicii noştri s-au specializat
în străinătate. Abia din 2007 s-a înfiinţat secţia de Audiologie la Universitatea de
Medicină din Iaşi fiind în prezent singura din ţară cu acest profil.
Ne-am desfăşurat activitatea pe mai multe direcţii. Introducerea unui program
de screening a hipoacuziei la nou născuţi (program ce a demarat în vara anului 2005)
Acest program este coordonat de Clinica O.R.L. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi
pentru regiunea noastră. Selectarea candidaţilor pentru implant cohlear după un protocol
standard – conform unei fişe de evaluare a candidaţilor în acord cu protocoalele
internaţionale.
Criteriile de selecţie a pacienţilor au fost continuu lărgite în concordanţă cu
experienţa căpătată de centre în care implantarea cohleară reprezintă o practică curentă.
2. Etapa chirurgicală s-a realizat în toate cazurile sub anestezie generală cu
intubaţie orotraheală. Dacă la primele şase implante cohleare s-a aplicat tehnica
chirurgicală standard, din anul 2005 plasarea receptor/stimulatorului s-a realizat şi prin
tehnica de chirurgie minim invazivă [3].
Abordul cohleei s-a realizat prin mastoidectomie şi timpanotomie posterioară în
toate cazurile. Portelectrodul a fost introdus în rampa timpanică fie prin efectuarea unei
cohleostome, fie prin fereastra rotundă. Am folosit toate tipurile principale de
implantare cohleare aflate la ora actuală pe piaţă, şi anume: MedEl®, Nucleus®,
Advance Bionics® şi Digisonic®.
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Aceasta ne permite obţinerea unei vaste experienţe în toate domeniile explorate
de cei patru mari producători de implante cohleare, dar să şi oferim servicii de asistenţă
postimplant pentru toţi pacienţii implantaţi în orice serviciu din străinătate, indiferent de
tehnologia folosită [4].
Toţi pacienţii au primit antibioticoterapie cu viză profilactică. Imediat
postoperator se verifică radiologic, poziţia electrodului în cohlee.
Implantul cohlear este activat între a 4-a şi a 6-a săptămână, iar electrozii sunt
reglaţi după un protocol standard la 1, 3, 6, 12 şi 24 luni după activare.
3. Reabilitarea auditiv – verbala a pacientului cu implant cohlear depinde de
colaborarea audiologului cu logopedul, iar rezultatele acesteia ţin de mai mulţi factori
printre care: momentul instalării surdităţii, momentul implantării, existenţa sau nu a
unui limbaj format dinaintea apariţiei hipoacuziei, calitatea adaptării auzului prin
proteza implantată, calitatea asistenţei logopedice şi, nu în ultimul rând, motivaţia
pacientului sau suportul familiei, după caz [5].
Adaptarea protetică în cazul implantului cohlear începe prin activarea acestuia la
aproximativ 4-6 săptămâni de la intervenţia chirurgicală şi se desfăşoară în mod mai
intensiv în primul an. Frecvenţa sesiunilor de reglaj al implantului este standardizată,
dar procesul trebuie adaptat fiecărui pacient. La început se efectuează reglaje la fiecare
trei luni. După 18-24 de luni de la activare, sau în momentul în care pacientul este
stabilizat audiologic, adică percepe sunetul la 25-30 dB în câmp liber (aproape de
normal), se trece la o urmărire anuală a evoluţiei pacientului şi a stării tehnice a
implantului. Evaluările periodice şi bilanţurile trebuie realizate în centrul de implant,
fiind o activitate de echipă [4].
Reabilitarea vorbirii, posibilă numai prin recuperarea auzului, este un
angajament pe termen lung al terapeutului în faţa pacientului (mai ales la copii),
presupunând nenumărate ore de lucru în care logopedul, etapă cu etapă, construieşte
suportul de comunicare, limbajul. Doar întâlnirea cu logopedul nu este suficientă,
pacienţii având nevoie de un program de lucru intensiv şi la domiciliu, cu familia.
Succesul eforturilor de reabilitare auditiv-verbală apare cu condiţia unei bune
cooperări a celor implicaţi: medicul ORL, audiologul, logopedul şi familia.
Ca o trăsătură comună a tuturor pacienţilor implantaţi în clinica noastră, putem
remarca faptul că toţi pacienţii poartă implantele şi toţi au prezentat câştiguri în achiziţia
limbajului în diferite grade.
Implantul cohlear prima conexiune directă între creier şi un dispozitiv electronic,
una dintre cele mai importante creaţii tehnico-medicale din toate timpurile ce deschide
noi perspective mai ales în domeniul neurobiologiei, iar din punct de vedere practic
înseamnă eradicarea unei dizabilităţi cu importante consecinţe sociale – surdomutitatea
[6].
În final aş vrea să subliniez faptul că prin operaţia de implant cohlear s-a deschis
un nou domeniu, cel al chirurgiei urechii interne. Au apărut astfel premisele înfiinţării şi
dezvoltării unei noi discipline, audiologia şi a apariţiei unor noi posibilităţi de explorare
prin implant cohlear a sistemului nervos de care beneficiază genetica, neurofiziologia,
neurolingvistica.
Prin faptul că în România prima operaţie de implant cohlear s-a efectuat la Iaşi,
s-au pus bazele unui puternic centru în care am dezvoltat o infrastructură cu dotări de
înaltă performanţă ce permit acordarea unei asistenţe la nivel european.
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Prin această premieră chirurgicală şcoala ieşeană de ORL se situează în
avangarda şcolii naţionale a acestui domeniu, menţinând un standard pe care l-am
moştenit de la înaintaşii noştri.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BIBLIOGRAFIE
Laszig R, Aschendorff A, Beck R, Schild C, Kröger S, Wesarg T, Arndt S. Long-term functional
outcomes of cochlear implants in children. HNO. 2009; 57(7): 657-662.
Thomsen JC, Samar CF, Jensen JH. Cochlear implantation in Denmark 1982-2005. Ugeskr
Laeger. 2006; 168(33): 2643.
Aschendorff A, Jaekel K, Schipper J, Maier W, Laszig R, Klenzner T. The freiburg incision for
cochlear implantation -- initial results. Laryngorhinootologie. 2005; 84(6): 408-411.
Mârţu D, Rădulescu L, Cozma S, Curcă AI. Seven years of cochlear implant at the ENT Clinic
of "Recuperare" Hospital Iaşi. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2008; 112(1): 130-135.
Percy-Smith L, Cayé-Thomasen P, Breinegaard N, Jensen JH. Parental mode of communication
is essential for speech and language outcomes in cochlear implanted children. Acta Otolaryngol.
2010; 130(6): 708-715.
Strelnikov K, Rouger J, Demonet JF, Lagleyre S, Fraysse B, Deguine O, Barone P. Does brain
activity at rest reflect adaptive strategies? Evidence from speech processing after cochlear
implantation. Cereb Cortex. 2010; 20(5): 1217-1222.

408

Articole de sinteză

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

SUTURA LAPAROSCOPICA A ULCERULUI PERFORAT:
BENEFICII ŞI LIMITE
A.E.Nicolau
Clinica de Chirurgie, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti
LAPAROSCOPIC REPAIR OF PEPTIC ULCER : BENEFITS AND LIMITS (Abstract): The aim of
our study is to evaluate the advantages and limits of the laparoscopic approach of perforated peptic ulcer
(PPU) in concurrence with the latest published data. The suture of PPU associated to peritoneal lavage
and complete antiulcer therapy (antisecretory therapy and therapy for H.pylori eradication) is the standard
procedure.The benefits of laparoscopic approach, in comparison with the open approach, are: lower
postoperative analgetics use, shorter hospital stay, earlier return to normal activities, lower rate of wound
complication, lower morbidity and mortality rate, but longer operative time and a higher incidence of
suture-side leakage and postoperative intraoperitoneal abscesses. The major risk factors which determine
an increase of the postoperative mortality and morbidity unrelated to the operative approach are
represented by the Boey risk factors (shock at admission, delayed presentation,>24h, associated severe
comorbidities), older age, perforations larger than 1cm, poor laparoscopic expertise of the surgical team.
The Boey score, specific to the PPU, predicts the postoperative mortality and morbidity and is useful to
select patients for laparoscopic repair. Septic shock represents an absolute contraindication for
laparoscopy. The hemodynamic instability, contraindication of pneumoperitoneum, multi-operated
abdomen, coexistence of ulcer hemorrhage, the absence of optimal technical equipment require the open
approach. The best postoperative results after the laparoscopic approach are observed in low-risk patients
and laparoscopic repair of PPU should be the procedure of choice in these cases. It is necessary for to
undergo randomized multicentric trials which would evaluate the advantages of the laparoscopic
approach of the PPU from an operative technique point of view, postoperative leaks, re-operations and
postoperative mortality in high-risks patients.
KEY WORDS: PERFORATED PEPTIC ULCER, LAPAROSCOPIC REPAIR, RISKS FACTORS
Corespondenţă: Dr. A.E.Nicolau, Clinica de Chirurgie, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, e-mail:
anicolau@easynet.ro*

INTRODUCERE
Ulcerul perforat(UP), rămâne cea mai frecventă indicaţie de operaţie de urgenţă
în boala ulceroasă complicată. Terapia bolii ulceroase a cunoscut modificări
substanţiale atât în ceea ce priveşte tratamentul medical, cât şi cel chirurgical în ultimele
decenii .
UP complică evoluţia bolii ulceroase în 2-10% din cazuri şi determină o
mortalitate globală de 3-14 %, depăşind 30 % la pacienţii vârstinici [1]. Prezenţa
H.pylori şi consumul de antiinflamatorii nesteroidice sunt principalii factori de risc în
boala ulceroasă [2].Terapia medicală antiulceroasă completă se bazează pe asocierea
medicaţiei antisecretorii reprezentată de inhibitorii de receptori H2 respectiv de
inhibitorii de pompă de protoni (IPP), cu chimioterapia de eradicare a H.pylori.
(claritomicină şi amoxicilină sau metronidazol). Această terapie a dus la o reducere
substanţială a intervenţiilor chirurgicale elective definitive (cu viză etiopatogenică) în
*
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boala ulceroasă [2]. Se constată în ultimii ani o uşoară reducere a cazurilor de UP în
ţările dezvoltate şi o reducere importantă în ţările emergente [3]. În SUA în 2006 s-au
operat 2916 UP comparativ cu 3916 în 1993, iar mortalitatea a scăzut de la 15,1 % la
10,6 % [4]. În clinica noastră, în 2009 s-au operat 56 UP faţă de o medie anuală de 104
UP operate în perioada 2003-2005, respectiv 238 în perioada 1993-1995 [5].
Asocierea IPP plus chimioterapia de eradicare a H. pylori, a înlocuit operaţiile
definitive în boala ulceroasă. În trecut, în absenţa acestei terapii după simpla sutură a
UP recidiva ulceroasă apărea în 40-60% din cazuri, aproximativ 30% dintre aceşti
pacienţi urmând a suferi o intervenţie chirurgicală definitivă [6]. Actualmente este
unanim acceptat că sutura ulcerului, lavajul cavităţii peritoneale şi terapia
antiulceroasă completă reprezintă tratamentul standard a UP .
ERADICAREA H. PYLORI
H. pylori este prezent în peste 70% din cazurile de UP şi se asociază cu
recurenţa ulceroasă după sutura ulcerului [7,8]. Trialuri randomizate arată că asocierea
chimioterapiei anti H. pylori la terapia cu IPP s-au inhibitori H2, comparativ cu
folosirea exclusivă doar a terapiei antisecretorii, reduce recurenţa ulcerului după sutura
UP de la 29,2-42% la 4,8-6,1% [9,10].Totodată, în ulcerul duodenal perforat (UDP)
recurenţa după vagotomie tronculară cu piloroplastie este comparabilă cu cea după
sutură şi terapia antiulceroasă [11]. Chimioterapia de eradicare a H.pylori devine
obligatorie după sutura UP, alături, desigur, de terapia antisecretorie.
Tratamentul conservator deşi fezabil este o soluţie terapeutica de excepţie
adresata pacienţilor tineri cu stare generală bună şi evoluţie favorabilă sub tratament
conservator (reechilibrare volemică, antibioterapie, terapie antiulceroasă,etc.), sau la
vârstnici taraţi cu stare generală extrem de gravă care contraindică o intervenţie
chirurgicală. [12] .Se complică cu o rată mare de abcese intraperitoneale [1].
SUTURA LAPAROSCOPICĂ A UP
O nouă provocare în terapia UP a reprezentat-o chirurgia minim invazivă. În
1990 Mouret respectiv Nathanson publică primele rezultate ale suturii laparoscopice în
UP [13]. Primele studii multicentrice şi metanalize constată ca principal avantaj al
suturii laparoscopice a UP comparat cu sutura deschisă, reducerea postoperatorie a
necesarului de analgetice [14,15]. În UP evoluţia clinică este dominată de prezenţa
peritonitei. Abordul laparoscopic influenţează într-o mai mică măsura evoluţia
peritonitei, de aceea rezultatele postoperatorii ale abordului laparoscopic al UP sunt mai
puţin spectaculoase, comparativ cu intervenţiile laparoscopice elective [16]. Astăzi
întrebarea care se pune este dacă abordul laparoscopic al UP este indicat şi benefic
într-un caz dat?. Datele din literatură nu sunt omogene şi de aceea nu se poate trage o
concluzie unanim acceptată. Desigur există şi chirurgi sceptici în a aplica laparoscopia
în UP:servicii cu puţine cazuri, teama de a aplica chirurgia laparoscopică la pacienţi
taraţi (“nu facem chirurgie experimentală noaptea”), conservatorism exagerat, absenţa
unor protocoale bazate pe dovezi ştiinţifice, absenţa pregătirii rezidenţilor [17]. Pe baza
datelor recent publicate încercăm să sistematizăm beneficiile şi limitele abordului
laparoscopic al UP.
Avantajele abordului laparoscopic al UP
Un prim avantaj al abordului laparoscopic este cel diagnostic, prin explorarea
întregii cavităţi peritoneale, în cazuri echivoce la care examenul clinic şi imagistica nu
sunt concludente în a tranşa diagnosticul de UP [1,16,18]. Conform Conferinţei de
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Consens a EAES (European Association for Endoscopic Surgery), ”dacă simptomele şi
examenul clinic sunt relevante pentru UP, laparoscopia diagnostică şi terapeutică sunt
recomandate “ (recomandare de grad A ) [19].
Într-o evaluare a datelor din literatură, bazată pe 7 studii prospective şi 8
retrospective, principalele avantaje
ale abordului laparoscopic al UP sunt
următoarele [16]: reducere necesarului de analgetice postoperator; diminuarea
complicaţiilor septice parietale; reducerea perioadei de spitalizare; scurtarea perioadei
de convalescenţă; reducerea morbidităţii globale; reducerea mortalităţii.
Constatăm că evoluţia postoperatorie în cazul abordului laparoscopic este mai
bună comparativ cu cea din operaţia deschisă. S-au consemnat şi alte avantaje mai puţin
importante: reducerea ileusului postoperator,reluarea mai rapidă a alimentaţiei orale,
mobilizare activă mai precoce [16,18]. Se constată şi dezavantaje [16]: creşterea duratei
intervenţiei chirurgicale; creşterea incidenţei fistulelor postoperatorii; creşterea
abceselor intraperitoneale postoperatorii.
Este de menţionat că prelungirea duratei intervenţiei laparoscopice se datorează
pe de o parte toaletei cavitaţii peritoneale, iar pe de altă parte antrenamentului
chirurgului în a efectua sutura laparoscopică [16,18,19]. Odată cu experienţa acumulată,
durata intervenţiei scade. În ceea ce priveşte incidenţa fistulelor postoperatorii aceasta a
oscilat între 0-16%, valoarea cea mai mare fiind întâlnită în cazul operculării chimice cu
gel a UP [16]. La cei suturaţi cu fir, incidenţa fistulelor postoperatorii a fost de 0-8%.
Incidenţa mai mare a abceselor reziduale este dată în majoritatea cazurilor de un lavaj
incomplet al cavităţii peritoneale [16].
Un studiu recent care evaluează rezultatele suturii laparoscopice a UP pe baza
articolelor publicate în limba engleză şi germană până în prezent, este efectuat de
Betleff M. şi colaboratorii, studiu la care ne vom mai referi în continuare [20]. Până în
prezent avem doar trei trialuri randomizate publicate, sutură deschisă versus sutură
laparoscopică în UP. Cele trei trialuri însumează 325 de pacienţi, 162 cu UP suturat
laparoscopic şi 163 cu UP suturat deschis [21,22,23]. Rezultatele medii ale celor trei
trialuri sunt sistematizate în tabelul I.
Tabel 1
Rezultatele medii ale celor 3 trialuri randomizate (n=325 cazuri)
GL*

GD**

Durata operatiei (min)

70,3

52,1

Intensitate durere postop. (ziua1)

3,8

5,5

Durata spitalizarii (zile)

6

6,5

Reluare dieta normala (zile)

4

4

10,4

26,1

Infectia plagii (%)

0

6,1

Fistulă (%)

3

1,1

Morbiditate (%)

22

36

Mortalitate (%)

2,5

5,8

Reluarea activitatii zilnice (zile)

*GL – grupul pacientilor operati laparoscopic (p<0,05)
**GD – grupul pacientilor operati clasic, deschis
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Majoritatea lucrărilor publicate se referă la UDP. Ulcerul gastric perforat (UGP)
este relativ rar, incidenţa acestuia oscilând intre 4-13% [2,20]. Ulcerul prepiloric
perforat are acelaşi mecanism fiziopatologic şi deci acelaşi tratament ca şi UDP. În
celelalte localizări ale perforaţiei gastrice, cel mai adesea la nivelul micii curburi, se
recomandă excizia marginilor pentru examen biopsic obligatoriu şi sutura defectului
[20,24]. Având în vedere posibilitatea originii maligne a leziunii ulceroase, sunt autori
care recomandă conversia în cazul UGP, cu excepţia localizării prepilorice a
perforaţiei [16].
Factorii de risc implicaţi în eşecul suturii laparoscopice al UP
Factorii de risc care cresc rata de insucces a abordului laparoscopic al UP sunt
facorii care de fapt determină creşterea ratei conversiilor, a morbidităţii şi mortalităţii
postoperatorii. Principalii factori de risc sistematizaţi din studiile publicate sunt
[18,20,25]: factorii de risc Boey: şoc la prezentare (TAS≤ 90 mmHg) evoluţie de peste
24 ore, comorbidităţi decompensate asociate ( ASA III / IV ); vârsta înaintată (≥70 ani);
scorul APACHE ≥ 5; perforaţie de peste 1 cm în diametru; lipsa de experienţă
laparoscopică a echipei operatorii.
Alţi factori de risc preoperatori independenţi (secundari), care influenţează
morbiditatea şi mortalitatea postoperatorie sunt [20,25,26]: anemia, subnutriţia severă,
distensia abdominală importantă, insuficientă renală, acidoza metabolică, corticoterapia,
volumul de revărsat lichidian intraperitoneal, dependenţa de cocaină, etc. O menţiune
specială merită factorii de risc Boey descrişi initial în 1987 dar care sunt folosiţi şi în
cazul abordului laoparoscopic al UP . Prezenţa unuia, a doi sau a trei factori de risc ne
dă scorul Boey 1, 2 sau 3. Creşterea scorului Boey determină o creştere sensibilă a
morbiditaţii si mortalitaţii, indiferent de calea de abord, laparoscopic sau deschis
[1,16,20].În studiile comparative publicate nerandomizate, pacienţii cu scor Boey 2 şi 3
au fost abordaţi preferenţial deschis [20,25]. În prezenţa factorilor majori de risc, mai
ales dacă sunt multipli (scor Boey 3), unii autori recomandă abordul clasic deschis
inclusiv din considerente medicolegale [26].
Conversia
În lucrarile publicate, incidenţa medie a conversiilor a fost de 4,7% (0-28,5%).
Principalele cauze de conversie sunt prezentate în tabelul 2. Conversia la operaţia
deschisă se poate face după lavajul laparoscopic prealabil complet al cavităţii
peritoneale, printr-o minilaparotomie dirijată laparoscopic (18).
Tabel 2
Principalele cauze de conversie (21 de studii, n=2346)
Dimensiunea perforatiei (>1cm)

9,4%

Localizare inadecvata a ulcerului

6,6%

Margini friabile

6,4%

Instabilitate cardio-vasculara

4,4%

Peritonita severă

4,2%

Localizare posterioară

3,9%

Dificultăţi tehnice

2,2%
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Complicaţiile postoperatorii şi mortalitatea postoperatorie
În 17 studii publicate însumând 1802 pacienţi, incidenţa medie a complicaţiilor
postoperatorii a fost de 14,3 % (4-28%) [20]. Principalele complicaţii postoperatorii ale
suturii laparoscopice a UD sunt prezentate în tabelul 3.
Tabel 3.
Principalele complicaţii postoperatorii (17 studii, n=1802)
Abcese intraperitoneale

5,7%

MSOF

4,7%

Sepsis

4,6%

Reintervenţie

4,5%

Supuraţia plăgii

3,8%

Pneumonie

3,4%

Fistulă

1,7%

Dehiscenţa plăgii

0,8%

Mortalitatea postoperatorie a fost de 5,8% (0-20%) [20]. Corelaţia dintre
mortalitatea postoperatorie şi scorul Boey, specific UP, este prezentată în tabelul 4.
Lucrări recente arată că scorurile Boey, ASA, APACHE II, MPI (Mannheim Peritonitis
Index) au o valoare predictivă foarte bună pentru a anticipa morbiditatea şi mortalitatea
postoperatorie, dar unele sunt mai greu de utilizat [31,32]. Recent, scorul POSSUM
(Physiological and Operative Severity Score for the enUmeration of Mortality) şi MPM
II (Mortality Probability Models) s-au introdus în practică şi sunt considerate a avea o
predictivitate mare preoperatorie în a anticipa mortalitatea postoperatorie, deşi nu sunt
specifice UP [31,33,34,35].
Tabel 4
Scorul Boey şi mortalitatea postoperatorie
Autor

An

Mortalitate

Boey J (27)

1987

Lee FYJ (28)

Mortalitatea şi factorii de risc Boey
0

1

2

3

6,2%

0%

10%

45,5%

100%

2001

7,8%

1,5%

14,4%

32,1%

100%

Arici C (29)

2007

13,6%

0%

12%

32%

63%

Lohsiriwat V (30)

2008

9%

1%

8%

33%

38%

Chiar în ţările dezvoltate, mortalitatea la persoanele vârstnice cu UP este foarte
mare. În Danemarca, dacă la pacienţii cu UP operaţi care aveau vârsta sub 59 ani
mortalitatea era de 4,9 %, la pacienţii de peste 80 ani mortalitatea ajungea la 44% (36).
Principala cauză de deces este evoluţia peritonitei [17]. În primele 12 ore de la debut
peritonita este chimică, ulterior se suprainfectează.
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Potenţialele riscuri ale abordului laparoscopic al peritonitelor sunt reprezentate
de bacteriemie, hipercapnee şi abcesele reziduale [37]. Bacteriemia indusă experimental
de capnoperitoneu nu a fost certificată clinic, iar laparoscopia conservă mai bine
capacitatea imunitară mediată celular comparativ cu chirurgia deschisă [37,38].Dacă
pacientul e stabil hemodinamic, hipercapneea nu este periculoasă, iar în cazul abceselor
reziduale, în cazul echipelor cu experienţă laparoscopică, incidenţa este apropiată de cea
din chirurgia deschisă [16,37]. Într-un articol recent, abordul laparoscopic al UP cu
evoluţie de 35,4 ore (28-76 ore) la 29 pacienţi operaţi laparoscopic, dintre care 18 cu
scor Boey 2 şi 1 cu scor Boey 3, s-a soldat cu o morbiditate de doar 13,4%, fără
mortalitate [39]. În cazul morbiditaţii, mortalitaţii şi a conversiilor, un factor decisiv
este reprezentat de experieţa echipei operatorii şi de dotarea tehnică a sălilor de operaţie
şi a secţiei de terapie intensivă [1,16,18]. Într-un studiu comparativ nerandomizat sutură
laparoscopică/sutură deschisă în UDP publicat de noi, criteriile de selecţie pentru
pacienţii cu UDP abordaţi laparoscopic au fost: pacienţi tineri (vârsta ≤50 de ani),
operaţi în primele 12 ore de la debut, fără antecedente chirurgicale abdominale, fără
comorbiditaţi majore (ASA I–II ) [18]. Incidenţa complicaţiilor majore a fost de
6,4%(5/78) în grupul operat laparoscopic vs 8,6% (11/174) în grupul operat deschis. De
menţionat o fistulă şi un abces subfrenic postoperator survenite după simpla sutură a
UP. Ca şi alţi autori considerăm că pacienţii la care nu avem prezenţi factori majori de
risc sunt cei mai recomandaţi a fi abordaţi laparoscopic [1,25].
Când indicăm laparotomia ?
Sepsisul sever, şocul septic si cancerul perforat sunt contrindicaţii absolute
pentru abordul laparoscopic al peritonitelor (37). Alte contraindicaţii ale abordului
laparoscopic a UP sunt [1,16,18,37]: înstabilitatea hemodinamică peroperatorie
(TAS<90mmHg, AV>120b/min); abdomen multioperat; coexistenţa sângerării cu
perforaţie (indicaţie de operaţie definitivă); comorbidităţi majore cardio-pulmonare
care contraindică pneumoperitoneul; inexperienţa echipei operatorii şi dotare tehnică
insuficientă.
Cosideraţii tehnico-tactice
Principalele aspecte tehnico-tactice cristalizate în urma evaluării literaturii de
specialitate sunt prezentate în tabelul 5. În ceea ce priveşte sutura ulcerului câteva
precizări se impun. Simpla sutura a UP este mai rapidă, dar se pare că se soldează cu o
etanşeitate mai precară, manifestata printr-o incidenţă mai mare a fistulelor
postoperatorii comparativ cu asocierea suturii cu epiploonoplastie [15,18,25].
Tabel 5.
Principii de tehnica chirurgicală
Poziţia chirurgului

44% între picioarele pacientului

33% de partea stângă a pacientului

Pneumoperitoneum

47% Veress

26% Hasson

Camera

80% 30º

10% 0º

Poziţia camerei

30% ombilical

30% supraombilical

Numarul de trocare

60% patru

40% trei

Materialul de sutura

64% absorbabil

36% non-absorbabil

Tehnica nodului

64% intracorporeal

16% extracorporeal

Sutura UP

66% epiploonoplastie

24% mixta, 10% situs
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Epiploonoplastia se poate efectua în mai multe moduri. În literatura anglosaxonă
este folosită pe larg sutura Graham,“Graham patch “(plombaj epiploic). Tehnică simplă
şi eficace a fost publicata de Roscoe Graham în 1937: se trec trei fire de o parte şi de
alta a perforaţiei, peste aceasta se aplică fragment liber sau pediculat de mare epiploon,
după care firele se înnoadă şi perforaţia este etanşeizată (Fig.1) [40].

Fig.1. Graham patch

În cazul abordului laparoscopic epiploonoplastia se poate efecua în mai multe
feluri [41,42]:
- “Graham patch”, efectuată ca mai sus, cu 3 fire este rar folosită fiind mai
laborios de realizat;
- sutura “à la Graham“, este ca mai sus, dar în loc de trei fire se trec doar un fir (fir
în” Z”), sau două, fragmentul de epiploon se aplică peste perforaţie şi firul se
înnoadă (Fig. 2a): este recomandată in perforaţiile mari şi/sau cu margini
friabile;
- sutura cu epiploonoplastie (“omentoplasty“,“Graham modificat”) este cea mai
des folosită: se suturează ulcerul, firul sau firele se înnoadă, iar peste nod se
aplică fragment de mare epiploon, după care firele se înnoadă din nou peste
acesta (Fig. 2b).
- sutura cu epiploonoplastie în care fragmentul epiploic se fixează peste perforaţia
cu fir trecut cu acul prin grosimea sa (Fig.2c), sau, după sutura perforaţiei, se
suturează deasupra cu două, trei fire trecute prin marginea fragmentului epiploic,
respectiv peretele duodenal (Fig.2d).
Nu avem date clare în literatură care recomande una sau alta dintre tehnicile de
epiploonoplastie prezentate. Pentru opercularea ulcerului sau mai folosit în articole
izolate sutura cu fir continuu, aplicarea de gel (sutura chimică), epiploonoplastie cu
agrafe metalice, opercularea perforaţiei cu fragment epiploic atras în lumenul
duodenului cu sonda Dormia prin endoscopie digestiva superioara, etc.[23].
Câteva considerente personale tehnico-tactice le consider necesare. Operăm cu
pacientul in “french position”, ajutorul plasat la stânga pacientului. Recomandăm
telescopul de 30° care oferă un câmp vizual mai larg. Folosim patru canule de trocar:
supraombilical trocar-scop, două trocare de lucru situate la nivelul ombilicului pe linia
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medio-claviculară stângă respectiv dreaptă şi trocar departător subxifoidian,
capnoperitoneu inchis (12mmHg), cu ac Veress plasat subcostal stânga. Dupa explorare
şi indentificarea perforaţiei (acoperită de obicei de segmentele hepatice III/IV), se
efecuează un prim lavaj cât mai complet al cavitaţii peritoneale, introducând canula
aspiratorului prin toate canulele de trocar.

Fig. 2. Tehnici de epilonoplastie
E: fragment epiploic, D: lumen duodenal

Efectuăm sutura cu epiploonoplastie “à la Graham” folosind fir cu resorbţie
lenta 3-0, cu noduri intracorporeale. În perforaţiile cu diametrul de până la 5-7 mm
utilizăm un singur fir trecut în “ Z”: firul se trece de la stânga la dreapta pacientului la
polul cranial al perforaţiei, la 0,5 cm de marginile acesteia; după ce acul este scos se mai
trece odată de aceeaşi manieră la polul caudal al perforaţiei (Fig.3A). Cu o pensă
atraumatică introdusă prin trocarul departator se atrage un fragment de mare epiploon
care se aplică pe perforaţie pe sub firul neînnodat (Fig. 3B). Prin înnodarea firului se
etanşeizează perforaţia (Fig. 4A). În experienţa iniţială personală, principala cauză de
conversie a fost friabilitatea marginilor ulcerului ceea ce făcea ca firul odată înnodat să
taie peretele duodenului, sutura nemaifiind etanşă. După introducerea suturii cu
epiploonoplastie “à la Graham“ acest neajuns nu a mai apărut. După sutură mai
efectuăm un lavaj final al cavităţii peritoneale şi drenăm cu tuburi de polietilen plasate
subhepatic şi în fundul de sac Douglas (Fig. 4B).

A

B
Fig. 3 Aspecte intraoperatorii
A. S utura cu fir in “Z”; B. Patch epiploic
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Cum putem ameliora rezultatele postoperatorii ?
Dupa Moller RH şi colaboratorii, ameliorarea rezultatelor necesită aplicarea
urmatoarelor principii terapeutice (31) :
- internarea pacienţilor în STI;
- oxigenoterapie preoperatorie, sondă nazo-gastrică;
- monitorizarea cât mai completă a pacienţilor ( inclusiv invazivă dacă se
impune);
- echilibrare volemică cu cristaloizi sau coloizi;
- transfuzii de soluţii eritrocitare în caz de anemie;
- antibioterapie precoce cu spectru de acoperire;
- screening pentru diagnosticul precoce al sepsisului;
- terapie antisecretorie ( IPP sau inhibitori H2) 4-8 săptamâni;
- terapie de eradicare a H.pylori;
- asigurarea unei nutriţii eficiente postoperatorii;
- nu în ultimul rând o selecţie a cazurilor abordate laparoscopic .

A

B
Fig. 4 Aspecte intraoperatorii
A.Sutura “a la Graham”
B. Aspect final

Trebuie menţionat că dintre avantajele abordului laparoscopic al UP, unele sunt
considerate de către unii autori drept minore (“surogate”), aici se înscrie reducerea
necesarului de antialgice, a duratei perioadei de spitalizare, reluarea mai precoce a
tranzitului intestinal şi a nutriţiei orale [43]. Principalele avantaje ale abordului
laparoscopic a UP care trebuie urmărite în continuare şi asupra cărora trebuie să ne
focalizăm atenţia în viitoarele trialuri randomizate, eventual multicentrice, sunt
incidenţa reoperaţiilor pentru fistulele postoperatorii şi a mortalităţii [43].
Consider că actualmente rezidenţii de chirurgie trebuie să fie neaparat
familiarizaţi şi cu procedeele laparoscopice în urgenţă cum ar fi explorarea cavităţii
peritoneale, adezioliza, apendicectomia laparoscopică, sutura UP, etc.
CONCLUZII
Considerăm că sutura laparoscopică al UP şi în mod special al UDP asociată
terapiei complexe antiulceroase, este fezabilă şi sigură. Scorul Boey, specific UP, este
un criteriu de selecţie al pacienţilor adresaţi laparoscopiei.
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Sutura laparoscopică este recomandată ca intervenţie de elecţie la pacienţii fără
sau cu un singur factor de risc major.
La pacienţii cu factori multipli de risc, în absenţa contraindicaţiilor absolute de
capnoperitoneu, alegerea între abordul laparoscopic şi cel deschis rămâne la latitudinea
chirurgului, neavând date suficiente care să impună una sau alta dintre căile de abord.
Sunt necesare trialuri randomizate, eventual multicentrice care să evalueze
beneficiile abordului laparoscopic a UP în ceea ce priveşte tehnica operatorie,
reoperaţiile şi mortalitatea, îndeosebi la pacienţii care prezintă multipli factori de risc.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
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TUMORA BRUNĂ LA NIVELUL OASELOR FEŢEI
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BROWN TUMOR OF THE FACIAL BONES (Abstract): Brown tumor arises as a direct result of the
effect of parathyroid hormone on bone tissue in some patients with hyperparathyroidism. The lesion
localizes in areas of intense bone resorbtion, and the bone defect becomes filled with fibroblastic tissue
that can deform the bone and simulate a neoplastic process. Brown tumors can affect the mandible,
maxilla, clavicle, ribs and pelvic bones. Most patients with hyperparathyroidism are asymptomatic.
Skeletal changes may represent the first manifestations of the disease. Radiologically, brown tumor in the
jaws presents as a well-defined radiolucent osteolytic lesion, making it hard to differentiate it from other
maxillary expansive lesions that can present with a similar imaging. Brown tumors exhibit no
pathognomonic histologic changes. Differentiating between a brown tumor and other giant-cell tumors
may be very difficult, even with histology. A final diagnosis can be defined only by evaluating the
radiological findings with histopathological, laboratory and clinical data. At present, brown tumor is
considered as a reparative cellular process rather than a real neoplasia. This phenomenon is considered as
pathognomonic of hyperparathyroidism secondary to renal failure, especially in patients on long-term
hemodialysis. The initial treatment of brown tumor involves control of hyperparathyroidism, regardless of
whether it is primary or secondary. The clinical management of brown tumor aims primarily to reduce the
elevated parathyroid hormone levels by pharmacological treatment. Surgical treatment is reserved to
nonresponders or to patients with painful symptomatology or alteration of normal function. Brown tumor
can recur if hyperparathyroidism persists or recurs.
KEY WORDS: BROWN TUMOR, JAWS, HYPERPARATHYROIDISM, CHRONIC RENAL
DISEASE
Corespondenţă: asistent universitar dr. Violeta Trandafir, Clinica de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială
Iaşi, Spitalul „Sf. Spiridon”, Bulevardul Independenţei nr. 1, cod 700111; e-mail:
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Tumora brună este o leziune constatată la nivelul oaselor, în condiţiile unei
activităţi osteoclastice excesive, din hiperparatiroidism. Mecanismul fiziopatologic care
conduce la apariţia tumorilor brune este dat de excesul producţiei de hormon
paratiroidian în hiperparatiroidismul primar cu retenţia fosfaţilor, rezistenţa scheletală la
acţiunea parathormonului, alterarea descompunerii parathormonului şi tulburarea
reglării feedback-ului parathormonului de către calciu în hiperparatiroidismul secundar
[1]. Producţia în exces a parathormonului va determina hipercalcemie datorită creşterii
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absorbţiei intestinale a calciului, resorbţiei tubulare renale crescute şi creşterii activităţii
osteoclastice.
Rezultatul frecvent al insuficienţei renale cronice, în special la pacienţii
dependenţi de hemodializă, este hiperparatiroidismul secundar. Există mai mulţi factori
care contribuie la instalarea hiperparatiroidismului la pacienţii cu insuficienţă renală
cronică, incluzând: rezistenţa osoasă la acţiunea parathormonului, retenţia crescută de
fosfor ce cauzează scăderea malabsorbţiei calciului la nivel intestinal precum şi
inhibarea producţiei de 1,25 – dihidroxi vitamina D prin creşterea fosforului [1].
Incidenţa tumorilor brune la nivelul oaselor variază de la 1,5% până la 13% [2,3].
Prevalenţa tumorilor brune este de aproximativ 0,1%, fiind mai frecvente la persoanele
de peste 50 ani, mai ales la nivelul mandibulei decât la nivelul maxilarelor (Fig. 1A, 1B,
2A, 2B). Localizarea simultană a acestor leziuni la nivelul maxilarelor şi mandibulei
este posibilă dar foarte rară. Sexul feminin este de 3 ori mai frecvent interesat.

A

B

Fig. 1 Tumoră brună de mandibulă
A. Aspect clinic al unei paciente în vârstă de 46 ani, cu IRC (hemodializă de 15 ani),
Hiperparatiroidism secundar, diagnosticată cu o tumoră brună la nivelul ramului orizontal drept al
mandibulei (parathormon seric: 400 pg/ml)
B. Ortopantomografia evidenţiază o zonă osteolitică, cu un contur estompat, la nivelul ramului
orizontal drept al mandibulei, zona laterală
(colecţia Clinicii Chirurgie O.M.F. Iaşi, 2010)

Interesarea osoasă este o manifestare tardivă în cadrul hiperparatiroidismului [4].
Cu excepţia insuficienţei renale cronice în stadii avansate, tumorile brune sunt rar
raportate în relaţie cu alte condiţii patologice (rahitism, folosirea medicamentelor
anticonvulsivante, malabsorbţia). Leziunile scheletale clasice (resorbţia osoasă,
chisturile intraosoase, tumorile brune, osteoporoza generalizată) apar la mai puţin de 5%
dintre cazuri [5]. Coastele, claviculele, centura pelvină şi mandibula reprezintă oasele
cele mai frecvent afectate [6,7]. Atât în hiperparatiroidismul primar cât şi în cel
secundar se constată tendinţa către „ştergerea” laminei dura.
Tumorile brune sunt leziuni non-tumorale care apar datorită unui metabolism
osos anormal în hiperparatiroidism [8]. Ele reprezintă stadiul terminal al procesului de
remodelare osoasă care apare în hiperparatiroidismul secundar [7]. Oasele compromise
de aceste leziuni pot fi: oasele feţei, claviculele, coastele, oasele pelvisului şi/sau
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femurul [9]. Spre deosebire de hiperparatiroidismul secundar, oasele maxilare sunt mai
comun interesate de tumorile brune dezvoltate în hiperparatiroidismul primar [10].
Din punctul de vedere al examenului histologic, tumorile brune sunt alcătuite
din: ţesut fibros, trabecule osoase şi suport vascular, dar fără matrice.
Tumorile brune nu sunt încapsulate. Examenul microscopic relevă o resorbţie
crescută a trabeculelor după modelul „tunelar” sau „stratificat”. Resorbţia osteoclastică
conduce la microfracturi şi microhemoragii care produc progresiv un mic „vacuum”.
Din confluenţa cu alte asemenea zone va rezulta ceea ce devine vizibil macroscopic sub
forma tumorii brune [11]. Coloraţia caracteristică brună este datorată histiocitelor
încărcate cu hemosiderină şi depozitelor de hemosiderină din chisturile osteolitice [12].
Osteoclastele distrug osul trabecular pe care îl formaseră osteoblastele, iar acest „front”
al depozitării osului de reparaţie urmat de resorbţie adiţională se poate extinde dincolo
de forma obişnuită a osului (către periost) şi poate cauza durere osoasă. Interesarea
osoasă prin tumorile brune conduce la scăderea rezistenţei osoase şi implicit la fracturi
patologice [13].
Examenele radiografice standard ale cavităţii orale relevă o estompare
generalizată a laminei dura în jurul rădăcinilor dinţilor, „ştergerea” pereţilor canalului
alveolar inferior şi sinusului maxilar precum şi deteriorarea modelului osos trabecular al
maxilarelor. La nivelul altor oase, se notează adesea eroziunile subperiostice ale
falangelor.
Manifestarea periferică a tumorii brune la nivelul cavităţii orale este rară [fig.
2A]. Aspectul clinic poate simula un granulom periferic cu celule gigante [14].
Termenul de „tumoră brună” provine de la aspectul macroscopic al unei mase tumorale
friabile de culoare roşu-brun; culoarea leziunii rezultă la rândul ei din vascularizaţia,
hemoragia şi existenţa depozitelor de hemosiderină lezionale [15].

Fig. 2 Tumoră brună de maxilar
A. Pacient în vârstă de 47 ani, cu IRC (hemodializă de 16 ani), Hiperparatiroidism secundar,
diagnosticat cu o tumoră brună la nivelul zonei frontale a maxilarelor, mimând un granulom
periferic cu celule gigante (parathormon seric: 2500 pg/ml)
B. Ortopantomografia evidenţiază o osteopenie difuză la nivelul zonei alveolare frontale maxilare
(colecţia Clinicii Chirurgie O.M.F. Iaşi, 2010)

De aceea, tumora brună este actualmente considerată o leziune osoasă cu celule
gigante care apare adesea sub forma unei leziuni osteolitice multiple şi expansive.
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Histologic, leziunile cu celule gigante au două componente principale: celulele
stromale mononucleare şi celulele gigante multinucleare, printre care se găsesc adesea
infiltratele hemoragice recente şi depozitele de hemosiderină (care dau coloraţia brună).
Întrucât este dificil de diferenţiat histopatologic tumora brună faţă de alte leziuni
cu celule gigante, diagnosticul clinic se bazează pe asocierea cu
hiperparatiroidismul [16].
Cei mai mulţi pacienţi cu hiperparatiroidism sunt asimptomatici. Modificarea
nivelurilor serice ale fosforului şi calciului, creşterea fosfatazei alcaline serice precum şi
creşterea parathormonului sunt utile pentru diagnosticul unei tumori brune.
Hipercalcemia este adesea descoperită incidental, în timpul testelor de laborator de
rutină. Hipofosfatemia şi nivelurile sanguine crescute ale fosfatazei alcaline pot fi de
asemenea constatate [17]. În general, hipercalcemia şi hipofosfatemia sunt prezente în
hiperparatiroidismul primar. În hiperparatiroidismul secundar se notează hipocalcemia
şi hiperfosfatemia [18]. Teoretic, orice os component al scheletului poate fi afectat.
Tumora brună poate fi primul semn clinic al hiperparatiroidismului. Unii autori afirmă
că tumora brună este o formă localizată a unei osteite fibro-chistice descoperită în
prezenţa hiperparatiroidismului [17, 19].
Dacă la un pacient cu hiperparatiroidism se decelează o leziune intraosoasă
expansivă, rotundă, radiotransparentă localizată la nivelul oaselor feţei, diagnosticul de
tumoră brună este cel mai probabil. Dacă acelaşi tip de leziune este decelat la un pacient
care nu are hiperparatiroidism, diagnosticul diferenţial este mai complex [17]. De
asemenea, tumora brună este extrem de rară la pacienţii cu hiperparatiroidism
normocalcemic [20].
Managementul hiperparatiroidismului secundar vizează hemodializa sau
transplantul renal. Afectarea osoasă semnificativă poate fi prevenită sau diminuată
printr-un tratament medicamentos cu carbonat de calciu şi vitamina D [21]. În general,
se agreează ideea că tratamentul tumorii brune trebuie să înceapă cu tratamentul
hiperparatiroidismului subjacent iar în cazul în care leziunea persistă după acest
tratament primar se va adăuga enucleerea şi chiuretajul leziunii [22,23]. Unii clinicieni
au excizat tumorile brune înainte sau concomitent cu extirparea tumorilor paratiroidiene
[24,25]. În rare situaţii se recomandă radioterapia sau chimioterapia. Pentru aceleaşi
leziuni, alţi autori au efectuat iniţial corticoterapia sistemică iar după ce au obţinut astfel
reducerea dimensiunilor tumorilor brune le-au îndepărtat chirurgical [14]. Există şi
opinii potrivit cărora protocolul pentru managementul acestor leziuni depinde de
importanţa clinică a acestora. Dacă tumora brună antrenează doar câteva probleme
funcţionale, de obicei neregresând la tratamentul medical, se recomandă extirparea
chirurgicală în completarea tratamentului hiperparatiroidismului secundar (chirurgical
sau medical). În cazul inexistenţei tulburărilor funcţionale, este indicată terapia
medicală în speranţa unei remisiuni tumorale şi doar dacă este necesară se va efectua
extirparea chirurgicală a tumorii brune [26].
CONCLUZII
Tumora brună este o leziune osoasă unifocală sau multifocală şi reprezintă o
complicaţie a hiperparatiroidismului avansat mai ales hiperparatiroidismului secundar
insuficienţei renale cronice, la pacienţii care au efectuat hemodializă de lungă durată.
Localizarea tumorii brune la nivelul maxilarelor sau mandibulei se descrie
radiologic ca fiind o leziune osteolitică radiotransparentă, mai mult sau mai puţin bine
delimitată, fiind dificil de diferenţiat de alte leziuni expansive ale maxilarelor care pot
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prezenta imagini similare (granulomul cu celule gigante, tumora cu celule gigante,
chistul anevrismal, cherubismul, boala Paget, tumora osoasă odontogenă, displazia
fibroasă neodontogenă).
Diagnosticul definitiv poate fi stabilit prin coroborarea aspectelor radiologice cu
cele histopatologice, alături de datele examenelor clinic şi de laborator. Tumora brună
este considerată actualmente a fi un proces de „reparaţie celulară” şi nu o tumoră
propriu-zisă.
Managementul clinic al tumorii brune are ca prim obiectiv scăderea nivelului
parathormonului prin tratament medicamentos. Tratamentul chirurgical este rezervat
cazurilor care nu răspund la tratamentul medicamentos precum şi pacienţilor cu
simptomatologie algică sau cu alterarea funcţiilor normale determinate de anumite
localizări ale tumorii brune.
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TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL STENOZEI ARTEREI
VERTEBRALE
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SURGERY OF THE VERTEBRAL ARTERY (Abstract): Still underestimated, but evolving, vertebral
artery (VA) surgical techniques proved their effectiveness in vertebro-basilar insufficiency. AV
reconstruction are presented in this article. VA atheromatosis, most frequent located at the origin of VA
(called septal stenosis) and osteochondrosis, are important etiologic factors in VA stenosis. The simptoms
are caused by the vestibularis and oculomotor nuclei ischemia (dizziness, diplopia, nausea, vertigo).
Diagnosis is established after clinical examination, Duplex scan, cerebral angiograpy, RMI. Surgical
treatment is VA reconstruction, along with other procedures-Husney, Powers, bypass.
KEY WORDS: VERTEBRO-BASILAR INSUFFICIENCY, VA ATHEROMATOSIS, SEPTAL
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Procedurile de diagnostic, tratamentul chirurgical si tehnicile chirurgicale sunt
bine stabilite în cazul bolii ocluzive carotidiene. Rolul arterelor vertebrale (AV) în
irigarea creierului și valoarea reconstrucțiilor chirurgicale ale acestora este încă
subestimat de către chirurgii vasculari și de către neurologi. Timp îndelungat (19801990), puțini chirurgi au practicat chirurgie reconstructivă a AV, pentru ca în prezent să
i se acorde o atenție din ce în ce mai mare, demonstrându-se o legătură între leziunile
stenotice ale AV și simptomele de ischemie vertebro-bazilară, ca și eficacitatea
corecțiilor chirurgicale în aceste cazuri. De asemenea, în cazurile cu stenoze multiple
implicând atât AV cât si arterele carotide, înțelegerea rolului poligonului Willis, a
redistribuției circulației la nivelul creierului și a leziunilor AV sunt cheia în a lua o
decizie chirurgicală. Anomalii ale AV întâlnite la pacienți cu insuficiență vertebro bazilară (IVB) care au în mod frecvent poligonul Willis întrerupt posterior - ambele
artere comunicante posterioare absente, fac ca circulația cerebrală să nu poate fi
asigurată compensator în teritoriul vertebro-bazilar din cel carotidian [1,2].
ETIOLOGIE ȘI FIZIOPATOLOGIE
Cea mai frecventă cauză de stenoză sau ocluzie a AV este ateroscleroza, iar
situsul de elecție este originea AV. Placa ateromatoasă tipică începe la nivelul arterei
subclavii, la câțiva milimetri de originea AV și se îngroașă la acest nivel. Placa de
*
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obicei se termină la 3-5 mm distal de originea AV. Rareori, placa se continuă în
lumenul AV către canalul osos; iar uneori, procesul ateromatos se extinde până la
segmentul V2, V3 care de obicei nu e atins de procesul aterosclerotic, iar porțiunea
intracraniană a AV este întîmplător afectată. Stenoza aterosclerotică a arterei bazilare
afectează toate cele 3 segmente ale sale cu aceeași frecvență. Stenozele sau ocluziile
proximale de AV sunt mai ușor tolerate decît cele intracraniane, datorită menținerii
circulației colaterale prin AV controlaterală sau prin cervicala ascendentă sau arterele
occipitale.
Stenoza strânsă sau ocluzia trunchiului brahiocefalic și a ambelor artere
subclavii determină sindromul de furt subclavicular (SSS – subclavian
steal syndrome) [3]; circulația brațului este supleată de fluxul retrograd din AV
ipsilaterală. Direcția fluxului sanghin e normală și fluxul e amplificat în AV
controlaterală, iar în AV stenozată, fluxul este retrograd. Când AV de partea opusă este
stenozată sau hipoplastică, în artera bazilară fluxul este inversat: irigația membrului
superior de partea afectată este asigurată de arterele carotide prin comunicantele
posterioare. SSS poate fi asimptomatic, AV controlaterală poate fi normală, la fel și
poligonul Willis. Dar dacă sunt absente comunicantele posterioare, apar simptome ca
amețeală, cefalee, insuficiență vertebro-bazilară cronică, accident ischemic tranzitor
(AIT) vertero-bazilar sau chiar accident vascular cerebral, durere claudicativă la nivelul
mîinii ischemice. În acest caz, cauza de insuficiență vertebro-bazilară e hipoperfuzia.
Aceste simptome rareori degenerează în afectare neurologică permanentă . Simptome de
SSS și insuficiență vertebro-bazilară (IVB) pot fi prezente în ciuda ocluziei AV
ipsilaterală. În aceste cazuri, fluxul este inversat la nivelul colateralelor gîtului,
suplinind fluxul către membrul superior. Când SSS este asimptomatic, nu are indicație
chirurgicală. Dacă sunt prezente simptome de insuficiență vertebro-bazilară sau de
ischemie a membrului superior, de elecție se recomandă bypass caroticosubclavicular
[4].
Datorită tehnicilor de IRM și utilizarea tehnicilor de angiografie cu substracție
digitală, mecanismul embolic al AVC vertebro-bazilar a fost mai bine înțeles [5,6].
Sursa de emboli poate fi inima (fibrilație atrială, valvulopatii, infarct miocardic),
ateromatoza arcului aortic, trunchiului brahiocefalic, arterelor subclavii și plăcile
ateromatoase de la originea AV. Nu se cunoaște incidența embolismului cu origine la
nivelul AV; Berguer și Caplan susțin că mecanismul embolic este comun în ischemia
vertebro-bazilară [7]. Experiența noastră relevă că hipoperfuzia predomină ca și
mecanism, chiar la pacienți cu ateroscleroză.
În osteocondroza corespunzătoare segmentului V2 al AV, apare compresia
exercitată de osteofite sau de hernierea discului intervertebral .Hernierea AV din canalul
osos poate fi cauză de IVB. La rotația capului, artera este comprimată, intima este lezată
și se produce tromboza sau ocluzia; kinkingul sau coilingul pot de asemenea să apară,
determinând hipoperfuzie vertebro-bazilară. Trauma, disecția intimei, displazia
fibromusculară, malformații arterio-venoase și anevrismele sunt leziuni rare ale AV.
MANIFESTĂRI CLINICE, DIAGNOSTIC
Manifestările clinice ale sindromului vertebro-bazilar depind de mecanismul
patogenic implicat: embolic/trombotic sau hipoperfuzie. În hipoperfuzie, simptomele
pot proveni de la întregul sistem vertebro-bazilar. Cel mai sensibili la hipoperfuzie sunt
nucleii vestibular și oculomotor, motiv pentru care cele mai frecvente simptome cauzate
de ischemia vertebro-bazilară sunt: amețeală, vertij, greață, vărsături, diplopie. Ataxia
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este determinată de hipoxia cerebelului. Hipoperfuzia în aria arterelor cerebrale
posterioare - lobii occipitali, se manifestă prin tulburări vizuale. Cele mai comune
simptome sunt cefaleea (în special occipitală) și tulburările auditive (tinitus și
hipoacuzie). Tulburări motorii și senzitive sunt mai puțin comune în hipoperfuzia
vertebro-bazilară. Simptomele determinate de hipoperfuzia vertebrobazilară (VB)
fluctuează și se manifestă ca și AIT VB, insuficiență VB cronică și, mai rar, AVC VB.
În majoritatea cazurilor(2/3 din cazuri), AIT VB precede AVC VB. În insuficiența
cronică VB cauzată de hipoperfuzie, apar și progresează deteriorarea memoriei și
compensator, la majoritatea pacienților se instalează HTA ce are la origine ischemia
cerebrală. În ciuda incidenței crescute a bolii , rareori boala ocluzivă determină AVC în
circulația posterioară, afectarea aterosclerotică interesînd porțiunea extracraniană a AV.
Boala ocluzivă intracerebrală a AV este mult mai severă decît cea extracraniană. Când o
singură AV este stenozată (cealaltă fiind hipoplazică sau stenozată), sindromul rezultat
nu poate fi deosebit de ocluzia arterei bazilare. Mortalitatea în cazul trombozei arterei
vertebo-bazilare este mare, 50-80%. Dacă există o placă ateromatoasă în AV sau în
artera subclavie, aceasta are indicație chirurgicală.
Diagnosticul insuficienței vertebro-bazilare este o provocare, deoarece
majoritatea formelor de manifestare sunt subiective și prin urmare dificil de cuantificat.
Totuși, explorări precum angiografia, echoDopplerul arterial, angioRM , computer
tomografia, pot evidenția modificări la nivelul fluxului sanghin.
Algoritmul utilizat în selecţia pacienților pentru intervenţia chirurgicală include:
prezența simptomelor enunțate, Doppler scan, iar dacă situația necesită explorări
suplimentare, se practică EEG, CT, IRM, angiografie.
INDICAȚIILE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL
Reconstrucția AV este un teritoriu relativ nou în chirurgia vasculară, indicațiile
de tratament chirurgical nefiind clare nici pentru chirurgi, nici pentru neurologi; chiar și
în zilele noastre, puțini chirurgi vasculari operează de rutină AV.
Pacienții cu simptome de IVB și AVC VB, 30% au o boală embolică. Prin
urmare, se depistează sursa emboliilor (aterom, trombus, disecție), precum și organul
țintă care este afectat (creierul în teritoriul VB).Cea mai frecventă sursă de emboli este
inima (fibrilație atrială, valvulopatie reumatică, infarct miocardic). Leziuni
ateromatoase ale arterelor subclavii, ale trunchiului brahiocefalic și ale AV trebuie
reparate dacă sunt o sursă de embolizare. Recent s-a ajuns la concluzia că plăcile
stenotice de la originea AV pot fi ateromatoase și sunt sursă de embolie pentru vasele
cerebrale. Infarctele mici nu pot fi depistate de CT ci numai cu ajutorul IRM. Intervenția
chirurgicală este indicată dacă este depistată sursa embolilor și teritoriile țintă sunt
identificate în teritoriul vertebro-bazilar. În boala embolică, indicațiile de intervenție
chirurgicală sunt nerelevante în ceea ce privește statusul AV controlaterală și variațiile
anatomice ale poligonului Willis. Tratamentul chirurgical la pacienți asimptomatici este
indicat când este diagnosticat un anevrism, care este o verosimilă sursă de embolizare
sau tromboză în teritoriul VB. Leziuni traumatice ale AV, anevrismele și fistulele
arteriovenoase postraumatice sunt indicații ferme de tratament chirurgical.
Indicațiile de reconstrucție arterială când mecanismul este hipoperfuzia sunt încă
controversate [8]. Berguer propune următoarele criterii ca indicaţii de tratament
chirurgical: stenoză de 75% ce interesează ambele AV; dacă o AV este hipoplazică şi
există o stenoză de 75% la nivelul AV dominantă. Aceste condiții anatomice se aplică și
la kinkinguri și la compresii extrinseci ale AV în timpul mișcărilor de rotație / extensie a
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capului. Aceleași indicații stricte sunt definite și de Imparato, Deriu şi Giangola
[citaţi de 9]. Definiția noastră diferă de cele enumerate, cheia deciziei chirurgicale
stând în existența comunicantelor posterioare ale poligonului Willis. Jumătate din
populație are un poligon Willis normal; la acești pacienți, ocluzia sau stenoza va fi
asimptomatică. Aceștia vor supraviețui chiar cu ocluzie bilaterală extracraniană a AV.
Nu același lucru se poate spune despre pacienți cu absența comunicantelor posterioare,
la care chiar stenoza strânsă a unei singure AV se poate solda cu AIT VB, în ciuda unei
AV normală controlateral. Aceeași opinie o au Benedetti-Valentini, Nagashima şi
Comerota [citaţi de 9]. Chiar o AV cu kinking poate fi cauză de AIT VB. Compresia
extrinsecă a unei AV (ce determină spasm ca principal mecanism) poate fi cauză de AIT
dacă AV controlaterală este anormală și una sau ambele comunicante posterioare
lipsesc. La examinarea duplex, lumenul arterei e normal, cu excepția zonei de
compresie externă. În timpul angiografiei în dinamică, mișcările de rotație sau de
hiperextensie ale capului, se soldează cu spasmul arterei la locul compresiei externe.
Prin urmare, la pacienți cu carotide normale, indicațiile de chirurgie a AV sunt
următoarele:
1. pacienții trebuie să aibă simptomatologie de IVB;
2. trebuie excluse toate celelalte situații care s-ar solda cu simptomatologie
asemănătoare;
3. examinarea duplex trebuie să evidențieze flux ocluziv sau stenotic în segmentele
V1-V3 ale AV, cu scăderea semnificativă a fluxului distal de leziunea
identificată;
4. angiografia trebuie să evidențieze cel puțin 75% stenoză sau kinking al AV;
5. dacă simptomele de IVB se mențin în ciuda unei AV controlaterală normală, AV
afectată trebuie reparată;
6. stenoza critică a AV dominantă, chiar dacă pacientul este asimptomatic, trebuie
operată, mortalitatea reconstrucțiilor AV fiind sub 1% în centrele de chirurgie
vasculară.
La pacienții cu afectare carotidiană simultană, decizia reconstrucției AV depinde
de simptomatologia dominantă (hemisferică sau vertebro-bazilară) și de prezența sau
absența comunicantelor posterioare în poligonul Willis. Dacă simptomatologia este VB
şi pe angiogramă lipsesc ambele comunicante posterioare, AV trebuie reconstruită.
Când comunicantele posterioare sunt funcționale, reconstrucția unei stenoze carotidiene
strânse face să dispară simptomatologia VB. La pacienții cu poligon Willis normal, întâi
va fi reconstruită carotida cu stenoză semnificativă hemodinamic.
Pe de altă parte, dacă ambele carotide sunt stenozate intracranian, reconstrucția
unei AV stenozată va face să dispară simptomele hemisferice.
TRATAMENTUL CHIRURGICAL
Sediul cel mai frecvent al abordării chirurgicale este segmentul V1. Cel mai
frecvent, acest segment e afectat de ateromatoză, kinking sau compresie extrinsecă
exercitată de fibrele nervoase simpatice sau tendoane musculare. Peste 90% din
reconstrucții se adresează segmentului V1 al AV.
Tehnica utilizată [9] este reconstrucția AV prin transpoziția acesteia pe locul
trunchiului tireocervical sau prin implantare în subclavie. Aceasta se realizează după o
endarterectomie la nivelul capătului proximal al AV.
Dacă AV este prea scurtă pentru a se preta la reimplantare în subclavie, se
folosește grefon venos în completare, sau se interpune grefon venos între AV și carotida
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comună. În cazul unei AV cu kinking, se rezecă AV şi se poate practica anastomoză
termino-terminală, care e deosebit de laborioasă. Dacă artera subclavie este elongată, se
practică rezecția AV cu o porțiune din subclavie și se reimplantează astfel încât să
dispară kinkingul.
Există și tehnici chirurgicale pentru corecția anomaliilor AV, ca de exemplu,
procedeul Powers care se referă la ligatura trunchiului tireocervical și fixarea arterei
subclaviculare cu un fir ce trece prin locul de inserție al trunchiului tireocervical și prin
mușchiul scalen anterior. În acest mod, o AV cu kinking va deveni dreaptă. Un alt
procedeu Husney, este de fapt o scalenotomie anterioară , cu eliberarea AV din inelul
fibros ce exercită compresie extrinsecă la nivelul intrării AV în canalul osos.
Menționăm şi alte procedee chirurgicale: transpoziția AV din arcul aortic în
artera subclavie, reconstrucția simultană a AV și a arterei subclavii [4]. Reconstrucția
AV nu necesită dotare specială din punct de vedere chirurgical sau anestezic,
dificultatea rezidă din spațiul mic de lucru, fragilitatea arterei subclavii și proximitatea
unor formațiuni nervoase de importanță vitală (nervul frenic, simpaticul cervical).
CONCLUZII
Stenoza de arteră vertebrală este un factor etiologic important în accidentele
vasculare cerebrale. Chirurgia arterelor vertebrale include endarterectomii sau
reconstrucţii, dar care nu sunt lipsite de complicaţii postoperatorii.
Tendinţa ultimilor ani este de rezolvare a stenozelor arterei vertebrale minim
invaziv prin tratament endovascular prin angioplastie percutană transluminal sau plasare
de stenturi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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CLINICAL AND PATHOLOGICAL STUDY OF THE RESPONSE TO NEOADJUVANT
RADIOCHEMOTHERAPY (RCT) IN ESOPHAGEAL SQUAMOUS CANCER (ESC) (Abstract): The
multimodale treatment is encompassed in general efforts to improve the results of ESC treatment.This
study was made retrospective and included 41 selected patients with ESC treated by neoadjuvant RCT in
St. Mary Bucharest Hospital between 1998-2008. Therapeutic protocol included induction chemotherapy
with 5-FU and Cisplatin combinated with radiotherapy in total dose 40 Gy, in 20 series. Only 28 patients
benefit from esophagectomy and two field limfadenectomy. The evaluation of response after RCT was
done comparing the tumor dimension before and after RCT using the data offered by barium passage,
upper endoscopy, echoendoscopy, computer tomography. In 29 cases we found clinical response (partial
or complete) but pathological response only in 21 cases.The usual imagistic methods supraevaluate the
patients who respond to neoadjuvant RCT in ESC and only the histopathological examination on resected
specimen can offer the real rate of response.
KEY WORDS: ESOPHAGEAL SQUAMOUS CANCER, RADIOCHEMOTHERAPY.
Corespondenţă: Dr. Rodica Bîrlă, Clinica de Chirurgie Generală şi Esofagiană, Spitalul Clinic Sf. Maria,
Bd-ul Ion Mihalache, nr. 37, sector 1, Bucureşti, e-mail: birlarodica@yahoo.com *.

INTRODUCERE
Radiochimioterapia reprezintă unul dintre mijloacele terapeutice de bază fiind
inclus în protocoalele terapeutice pentru cancerul esofagian, dat fiind sensibilitatea
acestor tumori pentru acest tip de terapie. Asocierea chimioterapiei de inducţie cu
radioterapia reprezintă modalitatea terapeutică preferată de cei mai mulţi oncologi,
datorită rezultatelor net superioare faţă de utilizarea separată a celor doua mijloace
terapeutice.
MATERIAL SI METODA
În Sp Clinic „Sf. Maria”, radiochimioterapia (RCT) neoadjuvantă s-a aplicat
sistematic la pacienţii cu tumori avansate local de tip carcinom scuamos începând cu
anul 2004. Lotul de pacienţi suspuşi RCT neoadjuvante a cuprins 49 pacienţi cu ESC in
perioada 20004-2009 fiind reprezentat de 8 femei şi 41 de bărbaţi. Localizarea tumorală
la pacienţii supuşi terapiei neoadjuvante a cuprins: 30 pacienţi cu localizare
mediotoracică, 9 pacienţi cu localizare toracică inferioară şi 10 pacienţi cu carcinoame
*
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cervico-mediastinale. Stadiul TNM la aceşti pacienţi a fost: 11 pacienţi cu stadiul IIA, 6
pacienţi cu stadiul IIB şi 32 pacienţi cu stadiul III. Protocolul terapeutic a inclus
chimioterapie de inducţie cu 5-fluorouracil şi cisplatin, urmată de radioterapie externă în
doze de 40G, fracţionat în 25 de şedinţe.
REZULTATE
Evaluarea pacienţilor după terapia neoadjuvantă s-a efectuat la o lună şi a
constat în evaluare clinică, radiologică, endoscopică, bioptică, echoendoscopică şi
computer tomografică.
Evaluarea clinică a constat în aprecierea şi evoluţia disfagiei, ameliorarea
disfagiei sugerând un răspuns favorabil, statusul nutriţional prin aprecierea curbei
greutăţii corporale; apariţia unor semne şi simptome noi: tusea legată de ingestia
alimentară ce sugerează apariţia unei fistule esotraheale sau modificarea vocii în sensul
unei răguşeli persistente sau a vocii bitonale ce sugerează invazia nervului laringeu
recurent stâng – aspecte ce sugerează progresia locală a bolii şi faptul că tumora nu a
răspuns la terapia neoadjuvantă.
De asemenea au fost evaluaţi pacienţii în ceea ce priveşte analizele de laborator
uzuale: hemoleucograma, glicemie, uree, creatinină, enzimele hepatice, ionograma
serică. Examenul radiologic permite prin compararea cu aspectele preterapeutice,
aprecierea prezenţei sau absenţei tumorii, evoluţia dimensiunilor tumorale, aspectul
stenozei esofagiene, modificările de kinetică parietală la examenul scopic. Evaluarea
radiologică a evidenţiat în cazul responderilor un pasaj cvasinormal al substanţei de
contrast, cu modificări de kinetică parietală vizibile doar examenul scopic (Fig. 1a,b)
sau o zonă de îngustare fără pierderea lizereului de siguranţă. (Fig. 1c,d).

Fig. 1 Radioscopie esofagiană cu bariu
a. Aspect cvasinormal al esofagului, cu modificări de kinetică vizibilă la examinarea scopică b. Aspect
cvasinormal al esofagului postterapie neoadjuvantă c. Rx post RCT neoadjuvantă cu răspuns bun –
uşoară ingustare a esofagului mediotoracic d. Rx post RCT neoadjuvantă cu răspuns bun – stenoză
mediotoracică cu contur păstrat

Frecvent am întâlnit aspecte radiologice de stenoză la nivelul tumorii iniţiale,
necroza tumorală determinată de radioterapie induce vindecarea prin stenoză.(Fig.
2a,b,c) sau la pacienţii fără răspuns am constatat persistenţa aspectului radiologic cu
caractere nemodificate.(Fig. 2d).
Evaluarea endoscopică postRCT neoadjuvantă este o metodă de evaluare
complementară examinării radiologice cu substanţă de contrast. Dispariţia leziunii
macroscopice a fost evidenţiată la unii dintre pacienţi, zona tumorală fiind înlocuită cu
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fibroză sau în zona tumorală am întâlnit prezenţa ţesutului necrotic, acesta împiedicând
o biopsiere endoscopică corectă.(Fig. 3a,b).
La pacienţii fără răspuns la tratamentul neoadjuvant am întâlnit persistenţa
formaţiunii tumorale sau chiar creşterea în dimensiuni a tumorii iniţiale.(Fig. 3c,d)

Fig.2 Radioscopie esofagiană cu bariu
a. Rx post RCT neoadjuvantă – stenoză esofagiană cu persistenţa dilataţiei în amonte b. Rx post RCT
neoadjuvantă – stenoză esofagiană toracică inf. persistentă după terapia neoadjuvantă c. Stenoză
mediotoracică persistentă postRCT d. Rx post RCT neoadjuvant - persistenţa tumorii mediotoracice
cu caractere nemodificate faţă de aspectul preterapeutic.

Fig.3 Endoscopie esofagiană
a. EDS post RCT – înlocuirea ţesutului tumoral cu fibroză b. EDS post RCT – ţesut necrotic în zona
tumorală c. Tumoră restantă post RCT – aspect endoscopic d. Aspect endoscopic post RCT fără
răspuns

Biopsierea tumorală postterapeutică are valoare limitată, fiind importantă doar
pentru pacienţii cu tumoră persistentă, când biopsia tumorală evidenţiază persistenţa
celulelor neoplazice. Evaluarea ecoendoscopică postterapie neoadjuvantă reprezintă cea
mai importantă metodă de aprecierea a răspunsului la tratament, de încadrare a
pacienţilor în responderi sau non responderi, precum şi de apreciere a rezecabilităţii
tumorale. Aprecierea se efectuează comparativ cu aspectul preterapeutic.(fig.4 a,b,c)

Fig.4 Ecoendoscopie esofagiană
a. Răspuns parţial după RCT neoadjuvantă – diminuarea dimensiunilor tumorale b. Tumoră
esofagiană T4 fără invazia adventicei aortei abdominale – evaluare ecoendoscopică a răspunsului la
RCT neoadjuvantă c. Adenopatie periesofagiană cu diametrul de 15,2mm.
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Alături de evaluarea ecoendoscopică, evaluarea computer tomografică toracică
şi abdominală completează investigarea răsunsului la RCT neoadjuvantă. Are mai mare
valoare în ceea ce priveşte extensia sistemică a bolii; interpretarea rezultatelor trebuie să
se facă comparativ cu examenul preterapeutic.(Fig. 5a,b).

Fig.5 CT toracic
a. CT toracic – tumoră esofagiană mediotoracică preiradiere b. CT toracic – tumoră
esofagiană mediotoracică postradioterapie la un pacient responder.

Criteriile de evaluare ale răspunsului la tratamentul polichimioterapic bazate
doar pe măsurarea diametrului maxim al tumorii prin metodele imagistice conduc la
următoarele situaţii: răspuns complet (complete response - CR) – dispariţia tuturor
leziunilor, răspuns parţial (partial response - PR) – scăderea cu cel puţin 30% a
diametrului maxim lezional, boală stabilă (no chance - NC) – modificări minine ce nu
pot fi catalogate drept raspuns parţial sau progresia bolii (progresive disease - PD) –
creşterea cu cel puţin 20% a diametrului înregistrat la începerea tratamentului sau
apariţia uneia sau mai multor leziuni noi. Aplicarea acestor criterii la pacienţii cuprinşi
în lotul de studiu a dus la următoarele rezultate: CR – 5 pacienţi, PR – 24 de pacienţi,
NC – 12 pacienţi, PD – 8 pacienţi (Fig. 6)
EVALUAREA POSTERAPEUTICA A RASPUNSULUI LA RCT
NEOADJUVANTA
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Fig. 6 Evaluarea posterapeutică a răspunsului la RCT neoadjuvantă

434

Articole originale

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

Dintre pacienţii responderi au fost supuşi esofagectomiei 24 de pacienţi – 4
pacienţi apreciaţi prin metodele diagnostice precizate ca fiind cu răspuns complet (CR)
şi 20 de pacienţi cu răspuns parţial (PR).Criterii de rezecabilitate tumorală au mai
prezentat şi 5 pacienţi din grupul non responderilor (boala stabilă) care au beneficiat de
esofagectomie si limfodisecţie pe 2 câmpuri. Pe lotul studiat am considerat răspuns
complet la pacienţii la care nu am găsit celule tumorale atât la nivelul esofagului cât şi
la nivelul ganglionilor examinaţi. Persistenţa celulelor tumorale pe piesa de
esofagectomie sau la nivelul ganglionilor extirpaţi în procent mai mic de 10% am
considerat răspuns parţial, iar prezenţa celulelor tumorale în procent mai mare de 10%
am considerat boală staţionară. Răspuns complet la evaluarea histopatologică am
constatat doar la un singur pacient cu absenţa completă macroscopică (Fig. 7) şi
microscopică a tumorii, precum şi absenţa celulelor tumorale la nivelul ganglionilor
extirpaţi.

Fig.7 Piesa de esofagectomie cu răspuns complet la
RCT neoadjuvantă

Răspunsul parţial a fost constatat şi la unele piese considerate cu răspuns
complet prin metodele diagnostice uzuale paraclinice. La un pacient am constatat
persistenţa celulelor neoplazice la nivelul unui ganglion periesofagian, deşi la nivelul
esofagului am constatat absenţa macroscopică şi microscopică a tumorii. Examenul
histopatologic a evidenţiat: infiltrare tumorală reziduală, fibroză de remaniere şi infiltrat
inflamator cronic limfoplasmocitar perivascular. (Fig. 8a,b,c) sau endarterita obliterantă
cu recanalizări, vegetonevrită, hemoragie interstiţială şi fibroză.(Fig. 8d)

Fig.8 Examen histopatologic, col. HE, x4.
a. Infiltrare tumorală reziduală la nivelul stratului muscular extern; b. Musculara mucoasei disociată
de edem, fibroză de remaniere şi infiltrat inflamator cronic perivascular; c. Stratul muscular extern
hipertrofiat, edem interstiţial şi hiperplazie angiomatoasă; d. Endarterită obliterantă cu recanalizări,
vegetonevrită, hemoragie interstiţială şi fibroză în contextul terapiei oncologice.
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Dintre cei 26 pacienţii cu RCT neoadjuvantă la care nu s-a practicat
esofagectomie 15 pacienţii au fost non responderi, la 8 pacienţi am înregistrat progresia
bolii, iar 7 pacienţi au fost cu boală stabilă şi cu criterii de nerezecabilitate tumorală.
Restul de 11 pacienţi au fost responderi – 4 pacienţi au fost apreciaţi cu răspuns complet
şi 7 pacienţi cu răspuns parţial, dar tratamentul chirurgical nu a putut fi aplicat datorită
contraindicaţiilor legate de vârstă, tare asociate sau datorită refuzului pacienţilor.
Coroborarea datelor obţinute la evaluarea histopatologică a pieselor operatorii la
pacienţii operaţi cu cele obţinute prin evaluarea prin metode paraclinice la pacienţii la
care nu s-a practicat esofagectomia a condus la reevaluarea răspunsului la terapia
neoadjuvantă aplicată (Fig. 9).
EVALUAREA CLINICO-PATOLOGICA A RASPUNSULUI LA RCT
NEOADJUVANTA
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Fig. 9 Evaluarea clinico-patologică a răspunsului la RCT neoadjuvantă

Aprecierea finală a indicelui de răspuns la RCT neoadjuvantă la pacienţii din
lotul studiat este modificată, deoarece evaluarea histopatologică pe piesele de rezecţie a
reeşalonat categoriile de răspuns în sensul că prin metodele paraclinice am supraevaluat
răspunsul: dintre 4 pacienţi cu răspuns complet apreciat prin metode paraclinice la
evaluarea patologică am găsit doar unul singur care să îndeplinească condiţia necesară,
de asemenea dintre 20 de pacienţi cu răspuns parţial doar 17 au îndeplinit condiţia
necesară dpdv histologic, restul pacienţilor fiind reeşalonaţi drept boală stabilă. Doar
categoria de pacienţi cu boală progresivă a rămas nemodificată. Astfel indicele de
răspuns la RCT neoadjuvantă a fost de 43% faţă de 59% apreciat iniţial prin metode
paraclinice.
DISCUŢII
La pacienţii cu cancerele avansate local RCT şi esofagectomia au eficienţă
apropiată; totuşi la pacienţii cu carcinoame scuamoase este indicată RCT neoadjuvantă,
urmată de esofagectomie planificată [1-3]. Indicaţia de principiu a esofagectomiei
rezultă din inabilitatea mijloacelor paraclinice actuale în discriminarea răspunsului
incomplet de cel complet. Indicaţia esofagectomiei planificate este formală şi poate fi
anulată doar de progresia neoplaziei şi deteriorarea stării biologice [2]. Tumorile
invazive local pot deveni rezecabile după chimio şi radioterapie. Studiile din literatura
de specialitate au arătat că radio-chimioterapia preoperatorie creşte şansa de
rezecabilitate la pacienţii cu tumori avansate, fără a fi clar dacă aceasta influenţează
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mortalitatea [4-6]. Aceste studii susţin că chimioterapia preoperatorie constând în 2 - 3
şedinţe cu cisplatin (100 mg/m2) şi 5-fluorouracil (5-FU; 800 mg/m2) în perfuzie
venoasă continuă timp de 5 zile consecutiv a condus la creşterea rezecabilităţii, fără a
influenţa semnificativ mortalitatea postoperatorie, recomandând astfel utilizarea
protocoalelor oncologice având ca bază cisplatina în tratamentul neoadjuvant la
pacienţii cu tumori rezecabile de esofag. Protocolul radiochimioterapeutic aplicat la
pacienţii din lotul studiat a condus la creşterea rezecabilităţii tumorale în cazul
responderilor. Astfel, la pacienţii cu tumori T4, potenţial nerezecabile, în cazul
responderilor am înregistrat o îmbunătăţire a indicelui de rezecabilitate [5,6]. Estimarea
corectă a răspunsului la RCT neoadjuvantă este posibilă numai pe baza factorilor
morfologici şi se realizează prin analiza patologică a piesei rezecate [2,7].
Totuşi criteriile histopatologice ce definesc răspunsul la terapia neoadjuvantă nu
sunt pe deplin acceptate, în unele studii se consideră răspuns pozitiv dacă se găseşte mai
puţin de 10% celule tumorale reziduale aparent viabile [8].
CONCLUZII.
Pentru tumorile esofagiene avansate local, radiochimioterapia neoadjuvantă
îmbunătăţeşte indicele de rezecabilitate tumorală. Evaluarea răspunsului la
radiochimioterapia neoadjuvantă este fezabilă prin metode paraclinice, dar
supraestimează responderii, în timp ce progresia bolii este fidel estimată; numai
examenul histopatologic al piesei operatorii este metoda de certitudine pentru aprecierea
responderilor cât şi a tipului de răspuns: parţial sau complet.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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MORBIDITATE ȘI MORTALITATE ÎN REZECȚIILE
MULTIORGAN PENTRU CANCER GASTRIC ȘI COLO-RECTAL
A. Bartoș, Dana Iancu, L. Mocanu, Teodora Mocanu, Raluca Bodea,
F. Zaharie, Andra Andreescu, C. Iancu
Clinica Chirurgie III, Cluj-Napoca,
Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca, România
MORBIDITY AND MORTALITY IN MULTIORGAN RESECTION FOR GASTRIC AND COLORECTAL CANCER (Abstract): Introduction: The multiorgan resection for oncological pathology is
continuing to be an issue because of the important question that is raised: benefits versus high morbidity,
does it worth it? Material and method: 158 patients admitted in Clinica Chirurgie III , Cluj-Napoca were
included in the study; all of them suffered multiorgan resections for oncological pathology. The study is a
retrospective one, betwen year 2006 and 2009; it's goal is to discover the local and general postoperative
complications. In this paper we compare the morbidity and mortality in multiorgan resection for colon
and gastric cancer stage T4 with the one′s from limited resection (colon or stomach). Results: Our study
indicated a higher rate of postoperative complications and deaths when refering to multiorgan resections.
Postoperative complications: 13,13% vs 27,27% (gastric cancer), and 14,18% vs 25% (colo-rectal
cancer). Postoperative deaths: 5,34% vs 9,09% (gastric cancer), and 2,73% vs 9% (colo-rectal cancer).
Conclusions: The multiorgan resection for intraabdominal cancers stage T4 is a feasible solution but only
in carefully selected cases; this way the morbidity and mortality would be acceptable.
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INTRODUCERE
Tratamentul chirurgical al neoplaziilor ce implică rezecții multiorgan este încă
controversat, aspectul cel mai delicat fiind reprezentat de indicația chirurgicală .
Demonstrarea beneficiilor pe care le poate aduce această abordare radicală a
neoplaziilor în stadiul T4 ar rezolva această problemă. Multiple studii au încercat acest
lucru, reușind să se pună de acord că asigurarea unor margini de rezectie R0, cu rezecția
în bloc a organelor implicate, poate asigura o supraviețuire cel puțin egală cu cea
obținută în alte stadii ale bolii, cu morbiditate și mortalitate comparabile.
MATERIAL SI METODĂ
Studiul nostru este retrospectiv, pe 4 ani (2006-2009). A fost inclus în studiu un
lot de 683 pacienți cu neoplasm gastric, operați în Clinica Chirurgie III, Cluj-Napoca,
din care 9,66 % au beneficiat de rezecții multiorgan (66 cazuri). Un al doilea lot este
reprezentat de pacienții cu neoplasm de colon operați în același serviciu, în aceeași
*

received date: 30.09.2010
accepted date: 12.10.2010

438

Articole originale

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

perioadă: 1411 pacienți. Dintre aceste cazuri, 6,52 % s-au soldat cu rezecția a mai mult
de un organ (92 cazuri). Rezecțiile multiorgan s-au practicat la pacienții diagnosticați
preoperator sau intraoperator într-un stadiu avansat local al bolii, T4 sau M1 (metastaze
hepatice). Menționăm că în cazul neoplasmului gastric, metastazele rezecate au fost
unice.
Pentru fiecare patologie în parte (gastrică respectiv colică), am comparat rata de
apariție a complicațiilor postoperatorii și a deceselor pe perioada internării, a pacienților
cu rezecții viscerale pentru tumori în stadii T1-T3 versus rezecții multiorgan pentru
tumori T4 sau/și M1.
Scopul studiului nostru a fost de a studia fezabilitatea rezecțiilor multiorgan
pentru patologie neoplazică, prin compararea morbidității și a mortalității în cadrul celor
două loturi, pentru fiecare patologie în parte.
Datele obținute fac parte dintr-un studiu mai amplu aflat în desfășurare în
Clinica Chirurgie III, Cluj-Napoca, studiu prospectiv începând cu anul 2009, ce vizează
urmărirea factorilor de prognostic și a beneficiilor aduse asupra supraviețuirii și a
calității vieții pacienților cu rezecții multiorgan.
REZULTATE
În cazul rezecțiilor multiorgan pentru neoplasm gastric T4, organul cel mai
frecvent implicat în rezecție a fost splina, urmat de colon, ficat (metastaze) și pancreas
(corporeo-caudal) (Fig. 1).
Cele două subgrupe comparate în cazul neoplasmului gastric au fost comparabile
ca și vârstă, media fiind de 60 - 61 ani. 60 % dintre pacienții cu rezecții gastrice pentru
tumori T1-T3 (subgrupul 1A), respectiv 65 % dintre pacienții cu rezecții multiorgan
pentru tumori gastrice T4 sau/și M1 (subgrupul 1B) au avut la internare o vârstă
cuprinsă între 60-80 ani.

Fig. 1 Rezecții multiorgan pentru neo gastric T4

Incidența complicațiilor postoperatorii apărute la pacienții din primul subgrup
(cu rezecții gastrice) a fost de 13,13 %, mai mică decât cea pentru subgrupul al doilea,
care a fost de 27,27 %. Această diferență este semnificativă din punct de vedere
statistic, cu p=0,004.
Fistula anastomotică a fost cea mai frecventă complicație și a apărut la 34
pacienți din subgrupul 1A (5,5 %) și la 8 pacienți din subgrupul 1B (12,10 %), cu
p=0,064.
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În cazul supurației parietale, cu o incidență de 5,5 % respectiv 6 %, semnificația
statistică este scăzută (p=0,909). În schimb, complicațiile pulmonare apărute în
postoperator au o incidență mult crescută pentru pacienții din subgrupul 1B, de 10,6 %,
față de doar 0,48 % pentru subgrupul 1A, cu p=0,0001 (Tabel 1, 2).
Tabel 1
Complicații după rezecții gastrice (subgrup 1A)
Complicații

Nr. cazuri (%)

Fistula anastomotică
Supurație parietală
Complicații CV
Complicații pulmonare
Hemoragie

34 (5,5 %)
34 (5,5 %)
6 ( 0,97 %)
3 (0,48 %)
2 (0,32 %)

Tabel 2
Complicații apărute după rezecții multiorgan pentru neoplasm gastric (subgrup 1B)
Complicații
Nr. cazuri (%)
Fistula anastomotică
Complicații pulmonare
Supurație parietală
Complicații CV
Complicații renale
Pancreatita acută
Sepsis
Hemoragie

8 ( 12,1%)
7 (10,6 %)
4 (6 %)
3 (4,5 %)
2 ( 3 %)
1 ( 1,5 %)
1 ( 1,5 %)
1 (1,5 %)

Morbiditatea crescută a pacienților din subgrupul 1B față de subgrupul 1A s-a
tradus și printr-o medie a zilelor de spitalizare mai mare : 14 zile față de 9 zile.
Decesele survenite postoperator, pe perioada internării, au fost în număr de 39
(total, pe tot lotul) și au reprezentat 5,35 % (33 decese) din cazurile cu rezecții gastrice
(subgrup 1A) și 9,09 % (6 decese) din cazurile cu rezecții multiorgan (subgrup 1B).
Incidența lor nu are semnificație statistică, cu p=0,332.
Pentru cel de-al doilea lot de pacienți, diagnosticați cu neoplasm de colon și rect
am avut de asemeni două subgrupuri: un subgrup format din pacienții la care s-au
practicat rezecții viscerale (neoplazii colo-rectale T1-T3) (subgrupul 2A) și un subgrup
cu pacienții la care s-au practicat rezecții multiorgan pentru neoplazie T4 sau/și M1
(subgrupul 2B).
Media de vârstă pentru cele două subgrupuri a fost de 64 ani; 36 % din pacienții
subgrupului 2A, respectiv 42,3 % din cei ai subgrupului 2B au avut vârsta mai mare sau
egală cu 70 ani.
Organul cel mai implicat în rezecții a fost intestinul subțire (23 cazuri), urmat de
ficat (metastaze) (20 cazuri), uter și anexe (16 cazuri). (Fig. 2)
Per total, rata de apariție a complicațiilor postoperatorii a fost de 14,18 % (187
cazuri) pentru subgrupul 2A și de 25 % (23 cazuri) pentru subgrupul 2B; p=0,008.
Fistula anastomotică a survenit la 2,57 % din pacienții subgrupului 2A și la 9,78
% din pacienții subgrupului 2B; p=0,0001, puternic semnificativ statistic.
De asemeni, o semnificatie statistică puternic predictivă o are incidența apariției
complicațiilor pulmonare : 1,13 % pentru subgrupul 2A față de 8,69 % pentru subgrupul
2B, cu p=0,0001.
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Apariția altor complicații comune celor două loturi, precum eviscerațiile
postoperatorii, abcesele intraabdominale, hemoragia postoperatorie, nu deține
semnificație statistica (p=0,915; p=0,840; p=0,953) (Tabel 3, 4).

Fig.2 Rezectii multiorgan pentru neo colo-rectal T4
Tabel 3
Complicații după rezecții colo-rectale
Complicații

Nr. cazuri (%)

Fistula anastomotică
Infecție urinară
Eventrație/ Eviscerație
Hemoragie
Complicații pulmonare
Peritonita generalizată
Abcese intraabdominale
Insuficiența CR
Ocluzie intestinală
Insuficiență pluriorgan
Stenoză anastomoză
Stenoza ureterală

34 (2,57 %)
25 ( 1,89%)
23 ( 1,74%)
20 ( 1,51%)
15 ( 1,13%)
10 ( 0,75%)
9 ( 0,68%)
8 (0,6%)
5 ( 0,37%)
1 ( 0,07%)
1 ( 0,07%)
1 ( 0,07%)

Tabel 4
Complicații după rezecții multiorgan pentru neo colo-rectal T4
Complicații

Nr. cazuri (%)

Supuratie parietală
Fistulă anastomotică
Complicații pulmonare
Complicații CV
Sepsis
Hemoragie
Eventrație/ Eviscerație
Abces intraabdominal

12 ( 13,04%)
9 (9,78 %)
8 ( 8,69%)
5 ( 5,43%)
4 ( 4,34%)
2 ( 2,17%)
2 (2,17%)
1 (1,08%)

În schimb, incidența deceselor survenite în urma rezecțiilor multiorgan pentru
neoplasm de colon-rect T4 a fost semnificativ crescută față de rezecțiile simple : 9 % (8
pacienți) față de 2,73 % (36 pacienți), cu p=0,003.
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Media zilelor de spitalizare pentru pacienții cu rezecții multiorgan a fost și în
cazul acesta mai mare, de 16 zile față de 9 zile pentru pacienții cu rezecții colice sau
rectale.
Atât în cazul lotului cu neoplasm gastric cât și în cel cu neoplasm colo-rectal,
mortalitatea intraoperatorie a fost de 0%.
DISCUȚII
În cazul rezecțiilor multiorgan pentru neoplasme gastrice, literatura de
specialitate indică o morbiditate cuprinsă între 33-40% și o mortalitate perioperatorie de
4-13%. Studiile arată că riscurile cresc odată cu numărul organelor rezecate precum şi
cu vârsta pacienților (mai mare de 70 ani) [1-3].
În cazul rezecțiilor multiorgan pentru neoplazii recto-colice, citările indică o
morbiditate de la 6% și până la 50%, atunci când se vorbește despre exenterații pelvine.
Mortalitatea postoperatorie este de până la 17-20% [4-7]
Principalele morbidităţi sunt : fistula anastomotică, trombembolismul pulmonar,
supurațiile parietale, hemoragiile postoperatorii; ca și cauze de deces postoperator
primează complicațiile pulmonare, sepsisul, insuficiență cardiorespiratorie [8].
Rezultatele studiului nostru concordă cu cele din literatura de specialitate.
Astfel, complicațiile pulmonare, mai ales cele trombembolice, cu potențial letal, apar
mai frecvent în cazul rezecțiilor multiorgan, comparativ cu rezecțiile viscerale clasice.
Acest fapt se datorează probabil duratei mai mari a intervenției chirurgicale,
proporțional cu gradul de dificultate al intervenției, coroborată cu o recuperare
postoperatorie mai lentă (imobilizare prelungită).
Toate acestea se asociază cu terenul pacienților, cu comorbiditățile ce fac
necesară terapia intensivă de lungă durată.
Terenul pacienților precum și stadiul avansat al bolii neoplazice duc la apariția
cu o incidența semnificativ crescută a fistulei anastomotice, mai ales datorită
hipoproteinemiei; studii din literatură indică nivelul seric scăzut al albuminei ca factor
predictiv important [2].
Desigur, per ansamblu, rata de apariție a complicațiilor este crescută în cazul
rezecțiilor multiorgan. La fel și rata deceselor perioperatorii. De aceea riscul operator
trebuie bine analizat, ţinând seama de toate comorbiditatile pacientului, cu atât mai
numeroase, cu cât, dupa cum a reieșit şi din studiul nostru, media de vârstă a acestor
pacienți se situează peste decadele 6 și 7 de viață.
De asemenea, trebuie luate în calcul beneficiile pe care o rezecție multiorgan le
poate aduce asupra prognosticului, față de o chirurgie paleativă, cu sau fără tratament
adjuvant. În această idee, s-a arătat că prognosticul după rezecția unei tumori ce
invadează un organ învecinat este similar cu acela după o rezecție a unei tumori ce
depășește doar seroasa. Astfel, un studiu efectuat pe 143 de pacienți cu cancer gastric în
stadiu local avansat ne arată o supraviețuire la 5 ani de 29% pentru pacienții operați, cu
stadiul pT4N0 și de 21% pentru cei cu stadiu pT3N0 [9,10].
Pe lângă marginile de rezecție R0, condiție obligatorie pentru a obține rezultatele
amintite, experiența chirurgicală trebuie să asigure și un curaj ganglionar adecvat în
cazul afectării neoplazice a sistemului limfatic, lucru mult probabil în acest stadiu
avansat de boală [10].
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CONCLUZII
Din punctul de vedere al morbidității și mortalității perioperatorii, rezultatele
studiului nostru confirmă fezabilitatea rezecțiilor multiorgan, desigur, pe cazuri atent
selecționate, în vederea obținerii unor rezultate optime pentru pacient.
Dacă experiența echipei chirurgicale este corespunzătoare, o rezecție multiorgan
trebuie practicată. Daca nu, după un diagnostic și o indicație corecte intraoperatorii,
pacientul trebuie îndrumat către un centru terțiar pentru o intervenție cu viză radicală.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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CRITERII DE DIAGNOSTIC ŞI FACTORI DE RISC ÎN
DEZVOLTAREA DISFUNCŢIEI MULTIPLE DE ORGANE ÎN
SEPSIS-UL CHIRURGICAL SEVER
V. Hotineanu, V. Cojocaru, A. Iliadi, M. Borş
Clinica Chirurgie Nr.2, USMF„Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Moldova
THE CRITERIA FOR DIAGNOSIS AND RISK FACTORS IN TRIGGERING MULTIPLE
ORGAN DYSFUNCTION WITH SEVERE SURGICAL SEPSIS (ABSTRACT): Study is based on
analysis of the dysfunction of visceral and systemic structure in relation to the location of the outbreak in
1552 triggered septic surgical patients with sepsis, complicated by multiple organ dysfunction syndrome
(MODS) and septic shock (SS). The results revealed the development of 100% respiratory dysfunction
cases, 100% cardiovascular dysfunction, 83.3 to 94.9% neurological dysfunction, 50 to 93.2%
hepatorenal dysfunction, 57.8 to 100% intestinal dysfunction, 67.8 to 100% coagulopathy. The highest
degree of severity score was observed in sepsis MODS pancreatic site, followed by sepsis of the lungs,
abdomen, nephro-urological, obstetrical, gynecological and skin one.
KEY WORDS: SEVERE SURGICAL SEPSIS, MULTIPLE ORGAN DYSFUNCTION, SIRS, RISK
FACTORS
Corespondență: Prof. dr. V. Hotineanu, Clinica Chirurgie Nr.2, USMF„Nicolae Testemiţanu”, Chişinău,
Republica Moldova, e-mail: ahotineanu@hotmail.com*.

INTRODUCERE
Mortalitatea în sepsisul chirurgical sever (disfuncţia de organe indusă de infecţie
sau hipoperfuzie tisulară) şi în şocul septic (hipotensiunea arterială refractară resuscitării
cu lichide şi asociată cu disfuncţie de organe sau hipoperfuzie tisulară) rămâne
inacceptabil de înaltă în majoritatea centrelor de tratament a sepsisului.
Rezultatele tratamentului în sepsisul chirurgical sever, la fel ca şi în infarctul
miocardic acut sau atacul vascular cerebral, sunt influenţate de terapia intensivă
specifică, administrată în primele ore de debut ale sindromului caracteristic SIRS/ MODS.
Este ştiut că la leziunile tisulare produse de agenţii mecanici, chimici sau
bacterieni organismul răspunde iniţial printr-un mecanism nespecific de apărare,
inflamația. Mesagerii fiziologici ai răspunsului inflamator sunt citokinele, în principal
TNF-alfa, interleukinele (IL-l şi IL-6), interferonul şi CSF. Efectorii celulari ai
răspunsului inflamator sunt: polimorfonuclearele, monocitele, macrofagele şi celulele
endoteliale. Aceste celule activate duc la sinteza şi secreţia de noi citokine şi de
mediatori inflamatori secundari (prostaglandine, leucotriene, tromboxani, factorul
activator al trombocitelor, radicalii liberi de oxigen, oxid nitric, proteaze). Această
activare a celulelor endoteliale şi prezenta citokinelor duce la activarea cascadei
coagulării care tinde să izoleze aria inflamatorie [1].
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Pierderea controlului local sau exagerarea reacţiei inflamatorii se identifică
clinic cu Sindromul de Răspuns Inflamator Sistemic (Sistemic Inflamator Response
Syndrome - SIRS).
Scopul studiului este de a estima factorii de risc în dezvoltarea sindromului
disfuncţiei multiple de organe la bolnavii cu sepsis chirurgical şi a particularităţilor
clinice evolutive în în funcţie de localizarea focarului septic declanşator.
MATERIAL ŞI METODĂ
În studiu au fost incluşi 1552 bolnavi cu sepsis chirurgical internaţi în Secţia De
Reanimare şi Terapie Intensivă Septică a Spitalului Clinic Republican, care au
beneficiat de tratament intensiv în perioada 2004-2009. Au fost 963 (62,1%) bărbați şi
589 (37,9%) de femei. Vârsta medie a pacienţilor a fost de 53,5 ± 1,5 ani cu extreme
între 19 şi 88 ani.
Utilizându-se criteriile Conferinţei Internaţionale de Consens din 2001,
diagnosticul de sepsis a fost stabilit în prezenţa focarului purulent şi a sindromului de
răspuns inflamator sistemic, manifestat prin:
1. temperatura corpului peste 380 C sau sub 360 C;
2. FCC peste 90/min;
3. tahipnee, cu FR peste 20/min. sau hiperventilaţie cu PaCO2 sub 32 torr (4,3
kPa);
4. leucocitoză peste 12000/mm/3 , leucopenie sub 4000/mm/3 sau prezenţa
neutrofilelor imature peste 10%.
Scorul SIRS a fost apreciat prin atribuirea a 1 punct pentru fiecare parametru
SIRS. Dintre criteriile de diagnostic pentru infecţia generalizată, au fost utilizați
următorii parametri:
- parametri generali: febra peste 38,30 C; hipotermia sub 360C; FCC peste
90/min; tahipnee peste 30/min; alterarea statusului mintal; edeme semnificative
sau bilanţ lichidian pozitiv (20 ml/kg timp de 24 ore); hiperglicemie peste 7,7
mmoli/l) în lipsa diabetului;
- parametri inflamatori: leucocitoza peste 12000, sau leucopenia sub 4000; valori
ale leucocitelor în limitele normale cu peste 10% forme nemature; valori ale
PCR ( Proteina C Reactivă) crescută cu peste 2 deviaţii standard de la valoarea
normală;
- parametri hemodinamici: hipotensiune arterială- TA sistolică sub 90 mm Hg,
TA medie sub 70 sau scăderea celei sistolice cu peste 40 mm Hg la adulţi sau cu
2 deviaţii standard sub normalul de vârstă; saturaţia în oxigen a sângelui venos
mixt peste 70 %; Index cardiac peste 3,5 l/min/m2 sau sub 2,5 l/min/m2.
Dintre criteriile de diagnostic pentru disfuncţia de organe sau utilizat următorii
parametri: hipoxemie arterială (PaO2/FiO2 sub 300); oligurie acută (debit urinar sub 0,5
ml/kg/oră sau 45 mM/L pentru cel puţin 2 ore); creşterea creatininei cu 0,5 mg/dl;
dereglarea coagulării (INR peste 1,5 sau APTT peste 60 sec.); ileus intestinal;
trombocitopenie sub 100000/mm3; hiperbilirubinemie (totală peste 4 mg/dl sau 70
mmoli/l).
Aprecierea severităţii pacientului septic a fost efectuată după scorurile gradării
SIRS, APACHE II şi SAPS II, disfuncţia de organe a fost atestată conform scorului
MODS. Prelucrarea statistică a fost efectuată cu utilizarea unor programe computerizate
cu aplicarea pachetului SAS – PC USA (procedurile MEANS, CORR, SORT).
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REZULTATE
În prima etapă de studiu a fost determinată structura pacienţilor cu sepsis
chirurgical în dependenţă de focarul declanşator al sepsisului.
Rezultatele obţinute au depistat o predominanţă a sepsisului abdominal (41%),
urmată de sepsisul pancreatitic (22%), sepsisul tegumentar (18%), sepsisul pulmonar
(12%), sepsisul urologic (5%) şi sepsisul obstretico-ginecologic (2%).
Analizând gradul de severitate a procesului septic am constatat, că din eşantionul
total de 1552 pacienţi studiaţi, 327 (21,1%) pacienţi au prezentat tabloul sepsisului
necomplicat, la 693 (44,6%) pacienţi s-a depistat sepsis sever/grav şi 532 (34,3%)
pacienţi au evoluat cu sepsis complicat.
Dintre cei 532 pacienţi cu sepsis chirurgical complicat, 423 (79,6%) pacienţi au
dezvoltat sindrom MODS, iar 109 pacienţi (20,4%) au evoluat cu şoc septic.
Un accent deosebit a fost axat asupra lotului de pacienţi cu sepsis complicat care
au dezvoltat disfuncţie multiplă de organe (MODS).
După cum am remarcat anterior din toţi pacienţii cu sepsis complicat 79,6% au
prezentat diferite grade de disfuncţie a 2 sau mai multe sisteme şi organe vitale.
Analiza conform structurii disfuncţiilor viscerale şi sistemice în raport cu
localizarea focarului septic declanşator la pacienţii cu sepsis chirurgical, care au evoluat
clinic cu sindrom MODS a demonstrat dezvoltarea disfuncţiei respiratorii în 100%
cazuri, disfuncţiei cardiovasculare în 100% cazuri, disfuncţiei neurologice în 83,394,9% cazuri, disfuncţiei hepato-renale în 50-93,2% cazuri, disfuncţiei intestinale în
57,8 - 100% cazuri şi coagulopatiei în 67,8-100% cazuri.
Gradul cel mai înalt de severitate a scorului MODS a fost observat în cazul
sepsisului pancreatitic, urmat de sepsisul pulmonar, sepsisul abdominal, sepsisul nefrourologic, obstetrico-ginecologic şi cel tegumentar.
DISCUȚII
SIRS poate fi iniţiat atât de cauze neinfecţioase (traumatisme, intoxicaţii, reactii
autoimune), cât şi de infecții (virusuri, bacterii, protozoare, ciuperci etc.).
Conform ultimelor conferinţe internaţionale de consens în domeniu, sepsisul
este definit ca SIRS, în cazul în care infecţia este dovedită. Sechelele SIRS/sepsis sunt
reprezentate de sindromul de disfuncţie organică multiplă (Multiple Organ Disfunction
Syndrome - MODS) care poate fi definit ca incapacitatea menţinerii homeostaziei fără
intervenţie terapeutică [2].
SIRS este forma de debut a sepsisului care evoluează către şocul septic şi
disfuncție organică multiplă.
Sindromul de disfuncţie multiplă de organe MODS (Multiple Organ Disfunction
Syndrome) în cadrul pacientului cu sepsis chirurgical este o stare patologică foarte
gravă, care poate apărea în stadiul avansat de evoluție al bolii și care este caracterizată
prin insuficiență gravă a mai multor organe vitale [3]. MODS apare la aproximativ 30%
dintre pacienții cu sepsis.
Criterii şi stadii în evoluţia SIRS / MODS
Actualmente în dezvoltarea SIRS-ului sunt cunoscute trei stadii:
- stadiul I – ca urmare a agresiunii, citokinele produse local ca răspuns inflamator
mobilizează celulele sistemului reticulo-endotelial pentru vindecarea leziunii.
- stadiul II – se eliberează în circulație mici cantităţi de citokine cu intensificarea
răspunsului local. Se iniţiează răspunsul de fază acută, controlat de scăderea
mediatorilor proinflamatori și eliberarea antagoniștilor endogeni, proces ce

446

Articole originale

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

continuă până la vindecarea leziunii, eradicarea infecţiei şi restabilirea
homeostaziei.
- stadiul III – homeostazia nu poate fi restabilită și apare SIRS. Începe o reacţie
agresivă sistemică în care citokinele, eliberate în fluxul sangvin, devin
distructive, mediatorii inflamaţiei declanşează numeroase cascade umorale ce
duc la o activare intensă a sistemului reticuloendotelial cu scăderea integrității
microcirculaţiei și cu repercusiuni asupra organelor situate la distanţă de focarul
iniţial [4].
Modificarile SIRS-ului (creşterea vasodilataţiei periferice, coagularea
intravasculară, activarea leucocitelor şi a celulelor endoteliale) sunt considerate factori
majori în dezvoltarea şocului septic, a coagulării diseminate intravasculare, a
sindromului de detresă respiratorie a adultului (ARDS) şi a altor disfuncţii organice ce
duc la MODS [3].
La acestea se adaugă efectele unui mediu bogat în citokine care au ca efecte:
febra, hipercatabolismul, anoxia, catabolismul proteic, caşexia, alterarea metabolismului
lipidic, glucidic și mineral. Aceste procese sunt accelerate dacă se adaugă o nouă
agresiune: şoc, infecţie, ischemie. SIRS este un proces dinamic, dezvoltându-se
progresiv alterarea funcţională a organelor şi sistemelor, potențial reversibilă, MODS.
SIRS și MODS sunt procese similare dar nu identice: SIRS descrie procesul pe
când MODS descrie consecinţele acestui proces; SIRS reprezintă răspunsul homeostaziei
sistemice la provocările ce ameninţă viaţa, iar disfuncţia organelor reflectă consecinţele
adaptării ineficiente la acest răspuns [4].
Date recente din literatură au arătat că răspunsul proinflamator poate să fie
compensat de un răspuns intermediar (Mixed Antagonist Response Syndrome - MARS)
fie de răspunsul antiinflamator compensator (Compensatory Antiinflamatory Response
Syndrome - CARS).
Consecinţele acestui răspuns pot fi multiple: şocul cardiovascular, alterarea
homeostaziei, apoptoza, disfuncţia organelor şi insuficienţa sistemului imun, fiind numit
CHAOS (cardiovascular shock, homeostasis, apoptosis, organ disfunction, imune
supression).
Multitudinea surselor din literatură afirmă că în sepsisul sever insuficienţa a
două viscere se asociază cu mortalitate de 30 - 40% din cazuri şi că riscul decesului
creşte cu un procent de 15-20% daca se adaugă insuficienţa funcţională a unui alt viscer
[1,5].
Datele publicate referitor la sepsisul sever cu evoluţie în MODS, apariţia și
durata insuficienţelor viscerale sunt diverse şi variate în funcție de tipul procesului
septic, organul/sistemul primar interesat, spectrul florei microbiene, statusul
constituţional-somatic şi statusul imuno-nutritiv al pacientului [6,7].
CONCLUZII
În pofida progreselor medicale în eradicarea proceselor infecţioase şi septice,
sepsisul continuă să fie o problemă majoră a medicinei prin incidenţa înaltă a
disfuncţiilor multiorganice şi multisistemice cu rezultate dramatice.
Raportul complicaţiilor severe ale sepsisului, şoc septic/MODS este de 1 la 3 în
favoarea MODS, ceea ce obligă la o monitorizare minuţioasă şi aplicarea unui tratament
multimodal de substituţie a multor funcţii vitale şi de corecţie a disfuncţiilor multiple.
Sindromul disfuncţiei multiple de organe este un sindrom bine conturat în
interdependenţă cu focarul primar al sepsisului.
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EVALUAREA IMUNOHISTOCHIMICA SI MOLECULARA A
EXPRESIEI COX2 IN ADENOCARCINOMUL DE JONCTIUNE
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ANATOMO-CLINIC
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IMMUNOHISTOCHEMICAL
AND
MOLECULAR
EXPRESSION
OF
COX2
IN
ESOPHAGOGASTRIC JONCTION ADENOCARCINOMA (EGJAC) AND PREMALIGNANT
LESIONS CORELATED WITH CLINICAL DATAS (Abstract): The aim of our study was to evaluate
the expression of COX2 by immunohistochemical (IHC) and molecular metods on biopsies from patients
with esophagites, Barrett’s esophagus (BE) and EGJADC and to correlate these findings with
semnificative clinical datas (manometry, ph monitoring, medical and surgical tratament effects). We have
evaluated by endoscopy with biopsy and IHC for COX2 , esophageal manometry and 24h pH monitoring
25 esophagitis and 21 BE. 54 EGJADC were tested by IHC for COX2 expression and also by RT-PCR on
fresh tumoral tissue. Our results suggest that COX2 expression was correlated with manometry, ph
monitoring and histopatholgical aspects. All EGJADCs tested for COX2 were positive but there was no
statistical correlation with histologic type, grading and pTNM stage.
KEY WORDS: ESOPHAGOGASTRIC JONCTION ADENOCARCINOMA, COX2, ESOPHAGEAL
MANOMETRY, PH MONITORING, RT-PCR, IMMUNOHISTOCHEMISTRY.
Corespondenţă: Dr. Cristina Iosif, Clinica de Chirurgie Generală şi Esofagiană, Spitalul Clinic Sf. Maria,
Bd-ul Ion Mihalache, nr. 37, sector 1, Bucureşti*.

INTRODUCERE
Ciclooxigenazele sunt implicate în patogeneza unor tumori maligne umane, iar
beneficiul terapeutic al inhibitorilor COX2 a fost demonstrat. Supraexpresia COX2 a
fost demonstrată la pacienţii cu esofag Barrett (EB) şi adenocarcinom (AC) esofagian
[1-5]. Administrarea de inhibitori de COX2, selectivi sau neselectivi, asociată cu
antiacide ar putea fi o strategie promiţătoare de prevenţie a malignizării esofagului
Barrett [2,5].
MATERIAL SI METODA
Au fost investigaţi prin endoscopie digestiva superioara (EDS) cu biopsie,
manometrie si ph-metrie esofagiana pe 24 ore, 25 de pacienţi cu esofagită şi 21 pacienţi
cu esofag Barrett internaţi în Clinica de Chirurgie Generală şi Esofagiană a Spitalului
*
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Clinic „Sf Maria” Bucureşti. Esofagita a fost definita endoscopic ca prezenţa de
eroziuni liniare sau confluente la nivelul esofagului distal.
La pacienţii cu esofag Barrett au fost prelevate biopsii din cele 4 cadrane, la
fiecare 2 cm. Aspectul endoscopic sugestiv pentru EB a fost verificat histopatologic
pentru prezenţa metaplaziei intestinale folosind coloraţia uzuală hematoxilină–eozina
(HE) (Fig. 1) şi coloraţia specială Albastru-Alcian ph 2,5. Pacienţii cu simptomatologie
de reflux dar fără modificări vizibile endoscopic au fost definiţi ca având boală de reflux
non-erozivă. Biopsiile recoltate endoscopic de la pacienţii cu esofagită şi EB au fost
evaluate ulterior imunohistochimic (IHC) pentru expresia COX2 (Fig. 2, 3).
Lotul de studiu a cuprins şi 54 de cazuri de AC de joncţiune eso-gastrică operate
la care s-a făcut evaluarea imunohistochimică şi moleculară a expresiei COX2 pe ţesut
tumoral arhivat (Fig. 4) şi respectiv proaspăt, recoltat intraoperator (Fig. 5, 6).

Fig. 1 Eofag Barrett
a metaplazie intestinală cu celule caliciforme si displazie negativa, HE, 10x b. Mucoasă
de tip Barrett, displazie incerta, HE, 4x c. Mucoasă de tip Barrett cu displazie low-grade, HE, 4x.

Fig. 2 Esofagită
a COX2 pozitiv - IHC, 4x b. COX2 pozitiv - IHC, 10x c. COX2 pozitiv, 4x

Fig. 3 Esofag Barrett
a. COX2 pozitiv zonal 1+, IHC 4x b. COX2 pozitiv 2+, IHC, 4x c. COX2 pozitiv 2+,
IHC, 10x
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Metoda imunohistochimică: S-a utilizat metoda IHC indirectă tristadială
AVIDINA-BIOTINA-PEROXIDAZA (ABC) descrisă de Hsu SM et al în 1981 [6],
modificată de Bussolati şi Gugliotta în 1983 [7].
Prin metode de biologie moleculară (RT-PCR) a fost verificată prezenţa ARNm
pentru COX2 pe grupul de adenocarcinoame. Extracţia ARNm din probele de ţesut
proaspăt s-a făcut utilizând reactivul TRI-REAGENT (SIGMA). Verificarea
electroforetica a ARN-ului s-a facut prin încărcarea a 10µl ARN în gel de agaroză 1%.
Vizualizarea celor doua benzi coespunzând ARNr 28S şi 18S a demonstrat reuşita
extracţiei.
Reacţia de revers- transcriere: ARN-ul obţinut anterior s-a utilizat ca matriţă în
reacţia de revers-transcriere realizată cu ajutorul kitului SuperScript III First-Strand
Synthesis System for RT-PCR (Invitrogen, cat.no.18080-051).

Fig. 4 Carcinom intramucos multifocal cu celule izolate la joncţiunea eso-gastrică, dezvolat
pe metaplazie intestinala (EB)
a (HE, 4x) si b (HE. 10x) c. Expresia IHC a COX-2 in celulele mucinoase din adenocarcinom,
10x (reactie pozitiva 3+).

a.

b.

Fig. 5 a. Extractie ARN – electroforeză în gel de agaroză 1%; b. Verificarea
electroforetică a reacţiei PCR pentru COX-2 - godeu 1, 2,3,4- cazuri intens pozitive; godeu
5,6- cazuri slab pozitive (dimensiune fragment de interes 203pb), godeu 7,8 control pozitiv
(dimensiune fragment: 280pb), godeu 9- control negativ
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Reacţia de amplificare: Pentru amplificarea COX-2 s-au utilizat primeri
prefabricati: Human COX-2 PCR Primer Pair (R&D Systems, cat.no. RDP-290-025).
Dimensiunea produsilor: 203 pb (cDNA), 692 pb (ADN genomic), 280pb (control
pozitiv).
Mixul pentru amplificare este alcătuit din: proba de analizat (o mica cantitate din
cDNA obţinut anterior), amestecul celor doi primeri, Taq polimeraza (GoTaq), clorura
de magneziu, mix de nucleotide, şi tampon. Pentru reacţia de amplificare a fost folosit
termocyclerul Perkin Elmer. Evidenţierea materialului amplificat a fost facută prin
electroforeza în gel de agaroză 2%, în plan orizontal. Identificarea fragmentului obţinut
s-a făcut comparând migrarea cu a unui marker care s-a ales în funcţie de mărimea
fragmentului amplificat, de structura primerilor şi de DNA-ului gazdei.
Manometria esofagiană: Toţi pacienţii au efectuat manometrie esofagiană
convenţională. A fost localizat şi măsurat sfincterul esofagian inferior (SEI). Punctul de
inversiune respiratorie a fost determinat şi folosit ca punct de referinţă pentru măsurarea
SEI. Datele obţinute au fost transferate pe un computer şi au fost analizate folosind un
software special (Phoenix V3, Albyn Medical Ltd). Au fost studiate amplitudinea,
durata şi propagarea undelor peristaltice esofagiene şi lungimea totală, lungimea
abdominală şi presiunea medie a SEI. Am defint un SEI incompetent când au fost
prezente unul sau mai multe din următoarele criterii: lungime totală < 2 cm, lungime
abdominală < 1 cm, presiune medie < 6 mmHg.
PH-metria esofagiana: S-a efectuat monitorizarea pe 24 ore a pH-ului esofagian
folosind un electrod de pH conectat la un aparat digital portabil de înregistrare a datelor
(iPh Longterm pH Metry Recorder, Standard Instruments Gmbh, Germany). Refluxul
acid patologic a fost definit de prezenţa unui pH < 4 în esofagul distal pentru mai mult
de 4,4% din timpul examinat.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Imunohistochimic, expresia COX2 a fost pozitivă în 18/25 esofagite (Fig. 2),
15/21 cazuri cu esofag Barrett (Fig. 3) şi 8/13 cazuri cu aspect endoscopic normal dar cu
funcţie esofagiană modificată.
În adenocarcinoame (n=54) expresia COX2 a fost constant pozitivă cu grade
variate de intensitate: 1+ pozitivitate focală, citoplasmatică, <15% din celule tumorale
(n=14); 2+ pozitivitate citoplasmatică şi membranară - 15-50% din celule tumorale
(n=26); 3+ pozitivitate difuză, intensă , membranară şi citoplasmatică >50% din celule
tumorale (n=14) (Fig. 4c).
Prin reacţia de amplificare s-au obţinut benzi corespunzătoare ARNr 28S şi 18S
pentru 13 din cele 15 cazuri studiate.
Din cele 13 cazuri au fost pozitive pentru prezenţa ARNm COX2, 12 cazuri .
Pentru aceste cazuri s-a urmărit detectarea intensităţii benzilor utilizând aceeaşi cantitate
de ARN ca matriţă.
Prelucararea statistică a datelor a condus la concluzia că expresia COX2
(-,+,++,+++) diferă pe cele trei loturi studiate: esofagită, esofag Barrett, adenocarcinom.
(Test Likelihood Ratio; p = 0,0025).
Analiza statistică nu a relevat nici o asociere semnificativă între valoarea
expresiei imunohistochimice a COX2 şi aspectul morfologic (metaplazie intestinală,
prezenţa/absenţa displaziei) în cazurile de EB şi nici în adenocarcinoame unde s-a
evaluat acest parametru (Fig.6a) faţă de subtipul histologic, gradding şi stadiul pTNM.
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În ceea ce priveşte corelarea tulburărilor de kinetică esofagiană cu nivelul
inflamaţiei la pacienţii cu boala de reflux sau esofag Barrett aflaţi în studiu am constat
că refluxul acid se asociază cu o marcata deteriorare a kineticii esofagiene demonstrată
manometric şi cu o expresie crescuta a COX2 (Fig.6b), demonstrată imunohistochimic.
(testul Fisher -asocierea între manometrie anormală şi COX pozitiv, p = 0.0066).
Eficienţa suprimării refluxului acid prin terapii medicale, chirurgicale, ţintite
antiCOX2 la pacienţii cu esofag Barrett s-a obiectivat prin evaluare posterapeutică
clinică, endoscopică, pH-metrică, manometrică, histologică şi imunohistochimică pentru
COX2 [8].

a.

b.

Fig. 6 Corelaţii statistice ale COX2
a. Expresia COX2 pe grupe de leziuni (esofagite, EB, AC); b. Corelarea expresiei
COX2 cu aspectele manometrice.

Toţi pacienţii cu boală de refux gastro-esofagian (BRGE) şi esofag Barrett au
primit tratament timp de 3 luni cu IPP 40 mg/zi, doză unică dimineaţa. Pacienţii cu
esofag Barrett şi COX2 pozitiv au primit asociat medicaţie antiCOX2 (Celebrex®).
După 3 luni, pacienţii au fost reevaluaţi clinic şi endoscopic. Trei pacienţi cu EB
au continuat să acuze simptomatologie de reflux, leziunile endoscopice fiind
nemodificate faţă de examenul precedent. Doi dintre aceştia aveau sfincter esofagian
inferior (SEI) incompetent şi s-a practicat fundoplicatură Nissen. Cei doi pacienţi cu
esofagită şi ulcer esofagian, la endoscopie au prezentat vindecarea ulcerului cu
persistenţa leziunilor de esofagită şi a simptomatologiei. 19 pacienţi au raportat din
punct de vedere clinic dispariţia simptomatologiei, iar la endoscopie s-a observat
absenţa leziunilor de esofagită. Din cei 5 pacienţi care au continuat să prezinte
simptome de reflux sau modificări endoscopice şi aveau un SEI incompetent, 3 au
beneficiat de intervenţie chirurgicală, fundoplicatură Nissen. Ceilalţi pacienţi cu
manometrie normală au primit o doză dublă de IPP cu remisia simptomatologiei clinice
la 3 luni.
La supravegherea endoscopică a pacienţilor cu esofag Barrett sub tratament
medical sau post fundoplicatură nu am constat regresia lezională morfologică în
condiţiile normalizării pH-metriei şi manometriei esofagiene. De asemenea, la pacienţii
cu EB cu expresie COX2 pozitivă în condiţiile suprimării refluxului acid şi sub
tratament antiCOX2 nu am constatat la 3 luni modificarea expresiei IHC a COX2.
Studiile de manometrie esofagiană la pacienţii cu esofag Barrett relevă cel mai
frecvent o scădere importantă a presiunii în SEI, de aceea, aceşti pacienţi sunt
predispuşi la reflux gastroesofagian [9]. De asemenea, se întâlneşte o contractilitate
esofagiană scăzută, ceea ce întârzie clearance-ul conţinutului iritativ din esofag.
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Tranzitul esofagian este semnificativ mai încetinit la cei cu esofag Barrett [10].
Manometria corpului esofagian poate detecta ineficienţa clearance-ului esofagian prin
analiza amplitudinii şi vitezei de propagare a undelor peristaltice. La aceşti pacienţi se
observă unde peristaltice de joasă amplitudine ce pot explica parţial clearance-ul
esofagian alterat [11,12].
Studii recente pe loturi experimentale au arătat că inhibarea COX2 reduce
apariţia cancerului esofagian prin scăderea angiogenezei şi a proliferării epiteliale
precum şi prin stimularea apoptozei celulelor epiteliale care au suferit mutaţii genice.
Supraexpresia ciclooxigenazei-2 (COX-2) este frecvent întâlnită la pacienţii cu
adenocarcinom pe esofag Barrett, iar studii recente pe loturi experimentale au arătat că
inhibarea COX-2 prin utilizarea inhibitorilor selectivi sau nonselectivi (Aspirina) ar
reduce apariţia neoplaziei. Inhibitorii selectivi şi nonselectivi COX2 reduc inflamaţia şi
activitatea COX2, având un rol preventiv în malignizarea esofagului Barrett [4].
Chemoprevenţia cu inhibitori ai pompei de protoni şi inhibitori COX2 este justificată de
scăderea incidenţei adenocarcinomului şi a mortalităţii în această afecţiune.
CONCLUZII
EDS cu biopsie şi evaluare histopatologică oferă cele mai corecte date asupra
gradului şi riscului evolutiv al leziunii.
Prezenţa unui SEI incompetent poate fi o cauză a unui răspuns mai slab la
tratamentul medical şi poate fi un factor de luat în considerare pentru stabilirea
indicaţiei tratamentului chirurgical. Intensitatea crescuta a expresiei COX2 paralel cu
evoluţia esofagită – EB – adenocarcinom susţine implicarea acesteia în progresia
leziunii spre cancer, rolul ei ca biomarker al injuriei mucoasei esofagiene induse de
refluxul acid patologic, precum şi ca potenţială ţintă pentru terapie.
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ENDOSCOPIC-ASSISTED HARVEST OF GRACILIS MUSCLE IN
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ENDOSCOPIC-ASSISTED HARVEST OF GRACILIS MUSCLE IN PIGS. A MODEL TO LEARN
AND PRACTICE ENDOSCOPIC TECHNIQUES (Abstract): Background: gracilis muscle is a versatile
choice for soft tissue coverage and for functional reconstruction in brachial or facial palsy and in fecal or
urinary incontinence. Traditional harvest with large incisions results in increased donor-site morbidity
with pejorative effect on overall outcome. Endoscopic-assisted gracilis harvest decreases the associated
morbidity and increases patients’ satisfaction. Endoscopic plastic surgery has specific technical
prerequisites. Achieving proficiency requires learning and practicing on a proper model. The aim of this
study is to evaluate the swine gracilis muscle as a model for learning and practicing the endoscopic
techniques. Material and methods: twenty-six gracilis muscle flaps (20 bilateral and 6 unilateral) were
endoscopic-assisted harvested in 16 pigs, using single incision for each muscle. Operating time, accidents
and complications were recorded. Muscle survival was evaluated half hour after operation and after one
week (for eight muscles). Results: mean operating time was 118 minutes (range 75-210 minutes) and
pedicle endoscopic-dissection time decreased from 45 to 10-15 minutes. The learning curve of operating
time versus cases revealed fast initial improvement that gradually reached a “plateau”, with increased
practice. Initial longer operating times decreased to almost one third over the last cases. Retrospectively,
overall operating times between endoscopic (“plateau” phase) and classic muscle harvest are similar.
Injury of one vena comitans occurred in first 4 cases with no effect on muscle survival. Eight muscles
were viable at one-week follow-up. Muscles, pedicles, and nerves lengths ranged from 14/9 cm to 18/13
cm, 2.5 to 5 cm and 4 to 7 cm, respectively. Four seromas developed in the absence of drainage, but
postoperative course was uneventful with quick recovery. Conclusions: Endoscopic-assisted harvesting of
the swine gracilis muscle is a safe, reliable and cost-effective technique, comparable to classical
harvesting method. It is a complex learning experience that combines rapid progress in skill with constant
refinements. Therefore, endoscopic-assisted harvesting of the swine gracilis muscle it is an excellent
model to learn and practice the endoscopic techniques.
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INTRODUCTION
Muscle flaps are versatile tools in soft tissue reconstruction and cornerstone in
restoring motor function. Gracilis muscle is the first choice in functional reconstruction
of brachial or facial palsy [1-5]. Traditional harvesting method involves long incisions,
amenable to increased postoperative pain, wound-related problems, longer recovery,
conspicuous scar and hypoesthesia. Patient’s satisfaction relates to overall
reconstruction result and donor-site morbidity has pejorative feedbacks. Increased
patient expectations trigger plastic surgeons to overcome the drawbacks of the
traditional harvesting method [6-7].
Endoscopic plastic surgery is a relatively new but promising field [8]. Scarce
reports advocate endoscopic-assisted gracilis harvest as a better alternative, provided
following criteria are achieved: shorter incision and operative time, fewer
complications, similar costs and successful rates. Smaller incisions effectively decrease
postoperative pain, lower the wound-related morbidity and the recovery time, improve
cosmesis and increase patient satisfaction. On the surgeon side, the technique has a
steep learning curve [9-14]. However, endoscopic plastic surgery is technically
challenging and learning opportunities are less common. New learning models are
required in order to achieve proficiency [15]. In our experience, swine model is suitable
for hands-on learning of surgical techniques, due to similarities to human anatomy and
to the live tissue dissection conditions reproducing real operations [16,17].
The aim of the present study is to establish a training model for endoscopicassisted muscle harvesting. The perioperatory and follow-up data are collected and
learning curve is analyzed. Endoscopic operating times are compared to classical
harvesting operating time database.
MATERIAL AND METHOD
Operative instruments: In addition to instruments used for classic harvest, we
used 10 mm and 5 mm standard - 30 degrees angle - rigid endoscope, camera box, video
camera, light source, cord, high resolution video monitor, video recorder (Stryker
endoscopic cart), electrocautery, dissectors, clip appliers, suction and internal Emorytype retractors [18].
Animal experiments were approved and conducted by the Joint Committee for
Animal Research and Animal Care and Ethic Committee of Pius Branzeu Center in
Timisoara and Center for Simulation and Training in Surgery in Iasi. Animals were
housed and treated in accordance with the “Guide for the Care and Use of Laboratory
Animals”, published by the National Academy Press (US National Institute of Health
Publication No 85–23, revised 1996). The animals were caged individually in the
animal facility of the research center, with 12 hourly day/night cycle and with food and
water ad libitum.
A total of 16 pigs (mean weight 25.4 kg, range 18-38 kg) underwent endoscopicassisted harvest of 26 gracilis muscles (20 bilateral and 6 unilateral). They were fasted
for 12 hours before surgery. Pre-anesthesia and sedation were achieved with ketamine
(10-15 mg/kg) and midazolam (0.5 mg/kg) or diazepam (2 mg/kg). Muscle relaxation
was induced with thiopental (5-10 mg/kg) and the pigs were intubated. Anesthesia was
maintained with halothane 1-2% mixed with oxygen 2-4L/min. Isotonic solutions were
perfused 5-10 ml/kg/h [19].
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Operating room setup: The pigs were positioned supine with abduction of the
thigh and flexion of the knee [20,21]. The operator stood between the pig’s hindlimbs at
the end of operating table, with the assistant beside him. The assistant managed singlehanded maneuvering of the retractor and endoscope. The video monitor was placed at
the opposite end of the operating table.
Landmarks: On the medial thigh, the saphenous bundle was identified as the
distal landmark of gracilis muscle dissection; it runs caudally and posteriorly, from
anterior thigh towards the posterior aspect of the knee, (Fig. 1). With the hindlimb
abducted and extended, the cephalic (anterior) border of the gracilis muscle was marked
as the anterior skin fold running from midline towards the knee, on the medial aspect of
the thigh. Less obvious, gracilis caudal (posterior) border was palpated towards the
posterior aspect of the thigh and marked, from midline to the knee. Muscle origin was
drawn beside the midline and the insertion was drawn distal to the saphenous bundle on
the tibia, completing the muscle flap design.
The 3 to 4 cm skin incision was marked at the muscle posterior border, 2 to 3 cm
medial to the saphenous bundle [20,21].

Fig.1 Gracilis muscle’s landmarks

The anatomy of swine gracilis muscle:
Gracilis is a superficial adductor located on the medial side of the thigh, between
the origin on the pubic arch and the insertion in the upper tibia (via a broad
aponeurosis); it is a thick, short, quadrilateral-shaped muscle. Thin musculocutaneous
perforators supply the loose overlaying skin, through well-defined deep fascia and
minimal subcutaneous fat. Gracilis undersurface is in contact with the adductor and
semimembranosus muscles. The easily palpable saphenous bundle crosses the muscle
proximal to the insertion.
The gracilis is Mathes and Nahai type II muscle, with one dominant and one
minor pedicle. The dominant pedicle consists of medial circumflex femoral artery
(branch of the deep femoral artery) and the paired venae comitantes of 1-1.5 mm
diameters. It penetrates the gracilis at the midpoint of the cephalic border after coursing
distally along the muscle belly for 3 to 4 cm.
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The minor pedicle is small and not critical for muscle survival. Motor
innervation is provided by a branch of obturator nerve, sometimes accompanied by a
smaller branch situated slightly cranial [20,21].
Harvesting technique:
After the anesthesia, the hindlimb was prepped and draped. Skin was incised
according to pre-operatory drawing. Immediately under thin subcutaneous layer, the
caudal border of gracilis muscle was identified (Fig. 2). Dissection proceeded under
direct visual control above and below the muscle. The muscle was freed from loose
overlaying skin and the underlying muscles and the cutaneous branches or small
perforators were cauterized. When direct vision became limited, the endoscope was
inserted and the remaining of the harvest (dissection, vessels ligation, muscle release,
pedicle dissection and section) was performed under magnified visual control on the
monitor.

Fig. 2 Gracilis caudal border identified after incision

Once the superficial aspect of the gracilis was free, dissection proceeded to the
muscle undersurface, from distal to proximal. The cephalic border near the saphenous
bundles required careful dissection due to the minor pedicle and several perforators
necessitating ligation. The remaining of this border was easily detached from the
underlying muscles up to the muscle origin. While proceeding proximally with the
dissection, the pedicle was noticed coursing on the muscle undersurface. The caudal
border was released, from distal to proximal, leaving the muscle holding on the origin,
insertion and pedicle. With the pedicle held in between the long horns of Czerny
retractor, straightforward dissection through the underlying muscles allowed adequate
vessels length, up to the origins of the medial circumflex femoral artery and vein. The
obturator nerve was identified slightly cranially to the vessels.
Distally, the muscle was safely severed 2-3 mm proximal to the saphenous
bundle. The muscle insertion was transected, taking care not to injure the pedicle in the
uppermost area. At this point, the muscle was attached only by its pedicle. Muscle
viability and pedicle pulsations were confirmed by endoscopic inspection, 30 minutes
later. The pedicle was clipped and sectioned to the desired length and the muscle was
delivered through the incision.
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After checking the donor site for bleeding, the incision was closed by separate
absorbable 3.0 stitches. Operating times, complications and muscle anthropometric
measurements were documented. Neither drains nor dressings were used; antibiotics
and analgesics were administered for 3 days.
Follow-up was managed for 8 muscles: after 30 minutes inspection, the gracilis
was stitched to the underlying muscles, the incision was closed and the pigs were
returned to animal facility. Vital signs, ambulation and feeding habits were recorded
daily. One week later, under general anesthesia, the incision site was reopened and the
muscle viability was checked and the complications were noted.
Statistics: student t-test was used to analyze the classic and endoscope-assisted
operating times. p<0.05 means statistically different values.
RESULTS:
Endoscopic-assisted gracilis harvest: Twenty-six gracilis muscle flaps (20
bilateral and 6 unilateral) were endoscopic-assisted harvested in 16 pigs, using single
incision for muscle and pedicle dissection and muscle retrieval. Eight muscle flaps were
followed-up for one week. Mean operating time was 118 minutes (range 75-210
minutes). Initial longer operating times decreased to almost one third over the last cases
(Table 1).
The operating times were fitted with a logarithmic curve to reveal the trend in
general (Fig. 3). The straight dotted lines are linear regressions of cases 1-10 and 11-26.
The learning curve of operating time versus cases number revealed fast initial
improvement that, however, gradually reached a “plateau”, as the individual experience
accumulates. With constant practice, pedicle endoscopic-dissection time decreased from
45 to 10-15 minutes.

Fig. 3 The learning curve of operating time versus cases number

Intraoperative minor accidents occurred in the first 4 cases (injury of one vena
comitans); however, all muscles were alive after 30 minutes observation.
Muscles lengths ranged from 14/9 cm to 18/13 cm, vascular pedicle varied 2.5 –
5 cm with longer nerve, 4 – 7 cm (Fig. 4).
Table 1
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Endoscopic-assisted gracilis muscles harvesting in swine model*.
No.
pig

Weight
(kg)

Side

Operating
time (min)

Intraoperative
complication

Followup

1

34.8

R

194

2

19.2

R

210

3

20.3

L

161

Vena comitans
injury

4

33.4

L

181

Vena comitans
injury

5

31.7

R

134

6

25.7

L

157

7

24.5

L
R

132
102

8

21.4

L
R

134
122

9

32.2

L
R

115
125

10

21.7

L
R

118
121

11

23.6

L
R

105
96

“

12

24.5

L
R

107
95

“

13

23.7

L
R

92
85

“

14

18.8

L
R

84
75

15

24.3

L
R

78
88

“

16

26.5

L
R

75
82

“

Complications

Result
Muscle
viable

Vena comitans
injury
Vena comitans
injury

“
“
Yes

Seroma

“
“

Yes

“
“

Yes
L and R

R seroma

“
“

Yes
L and R

Yes
L and R

R seroma

L seroma

“

“

*Legend: L – left; R – right.

First day after surgery, all animals resumed ambulation and feeding habits,
minimal functional impairment was noticed for 1-2 days postoperatively. At 1 week
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follow-up, eight muscles were still viable with pulsating pedicles. However, 4 noninfected seromas at the donor site were observed (nota bene: no drainage used), with
normal skin color.

Fig. 4: Gracilis muscle harvested by endoscopic-assisted technique

Prior to the study, the operator and the assistants were instructed in swine
gracilis muscle classical harvesting, during live-tissue dissection training courses or
teaching sessions held by the senior surgeons (MI and DP). There was no control group
constituted for the comparison between the classical and endoscopic techniques.
However, classical method operating times, retrospectively reviewed, showed a mean of
86 minutes (range 75-98 min). When compared to endoscopic-assisted method, classical
harvesting exhibited significantly different operating times (p=0.001), but not different
from the endoscopic “plateau” phase. (p=0.17)..
DISCUSSION
Gracilis muscle is a versatile option for soft tissue reconstruction and for
functional reconstruction in brachial or facial palsy and in fecal or urinary incontinence
[1-5,22-28].
The classical harvest (straightforward and easy to learn) requires large incisions
(Fig. 5) for pedicle and muscle access, sometimes up to the insertion around the knee.
Short-term drawbacks include increased postoperative pain, higher chances for woundrelated problems and longer recovery. On a long-term evaluation, almost half of the
patients complain of conspicuous scars and thigh hypoesthesia (caused by inadvertent
sensory nerve injury). Increased patients awareness points the donor-site morbidity as a
critical factor when evaluating the overall results [6-7].
Starting back in 1990, the plastic surgeons adhered to endoscopic techniques and
several reports mentioned endoscopic-assisted muscle harvest for latissimus dorsi,
rectus abdominis, gracilis, tensor fascia lata, rectus femoris, external oblique and
gastrocnemius. The endoscopic harvest can be chosen over classical ones, provided
criteria are fulfilled: shorter incision and operative time, fewer complications, similar
costs and success rates. Endoscopic-assisted gracilis harvest is a very good example as
most of the authors achieved these criteria. Smaller incisions resulted in decreased
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postoperative pain, lower rate wound-related morbidity, shorter recovery time and
increased patient satisfaction. Authors agreed on endoscopic harvest having a steep
learning curve [9-14, 29-36].

Fig. 5: Large incision for classical harvesting of gracilis

Endoscopic plastic surgery is a relatively new field and targets a much smaller
patients sample [14]. Unlike other endoscopic surgical specialties, it is not a golden
standard and learning and training opportunities are less common.
Therefore, it is the aim of the present study to establish a training model for
endoscopic-assisted muscle harvesting. We favor the swine live tissue models, due to
hands-on experience accumulated during the live-tissue dissection training courses
[16,17]. Swine gracilis has similar anatomy to human counterpart in terms of origin,
insertion, vascularization and innervation. Different anthropometric features between
quadruped pig and biped humans make it a thick, short and quadrilateral-shape muscle
in pigs, compared to long and thin in humans.
In clinical situations, the small incision (in the groin crease or slightly distally)
allows pedicle dissection under direct vision control; the endoscopic dissection
continues distally until required size is achieved and the tendon is sectioned under
endoscope control, sometimes using a second incision around the knee [20,21].
For the pig gracilis, a different approach was chosen. The rationale was not to
accurately reproduce the technique used in humans, but merely develop a model for
training. Operation was performed through single distal incision and dissection
proceeded proximally, using the retractors to create the optical cavity. The pedicle was
dissected under endoscopic control. The first author was the operator for all cases, to
avoid biased results.
He had no prior endoscopic surgery experience but received brief theoretical
instruction on endoscopic surgery principles, techniques and instruments correct usage.
The overall learning process exhibited a biphasic mode, with the early phase (up
to case 10) characterized by rapid learning of the required skill, that resulted in fast
decrease in operating time; it is like “learning the ropes” phase. In the later phase (cases
after 10), as the surgeon became skillful, the learning mode shifted to fine-tuning of
operational details that resulted in smaller but steady decreases in operating time; with
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each case the surgeons is refining his approaches and skills; it is like “mastering the
skill” or “perfecting the art” phase.
Expectedly, few variables appeared in the learning process. Each one of four
assistants was randomly assigned to be a part of the team. Their background was not
similar, two of them were residents in surgical specialties and the other two were
medical students. For the first cases the operator held the endoscope and used dominant
hand for dissection while the assistant was creating the optical cavity using retractors.
Soon, as the team became more cohesive and familiar with the operation, the assistant
took over the camera and the retraction leaving only the harvesting for the operator.
Starting with the case 12, the self-mounted Emory-type retractor was used by the
assistant. Variables did not impair the improving trend of the learning process:
operating times did not vary more than standard deviation with each case and the
technical improvement did not affect the “plateau” phase. As the endoscopic facility
was preexistent, endoscopic-assisted harvesting was performed with similar costs as
traditional method.
The subcutaneous optical cavity (type 4 according to Eaves) differs from
laparoscopy (virtual cavity), and arthroscopy or thoracoscopy (preexisting supporting
structure); moreover, the rigid endoscope is poorly adapted to the body contours
[15,18]. Dissection initiates the optical cavity and the continuous mechanical retraction
maintains it while dissection proceeds, against diverse tissue requirements or
constraints. These procedures need eye-hand, left hand-right hand and operator-assistant
coordination to provide adequate retraction and tension for dissection. Therefore, type 4
optical cavity is more challenging and the assistant becomes a very important team
member - “it takes two to tango”.
The aim of the study was not to compare the classic and endoscopic techniques;
there was no control group constituted and, therefore, no complication rate comparison
available. However, the almost 3-fold decrease in endoscopic operating time asked for a
comparison. Retrospective classical operating times were reviewed and analyzed and
classical vs. endoscopic operating times evaluated. With practice, the endoscopicassisted harvesting became similar with classical method.
In terms of Eaves criteria [14], endoscopic-assisted gracilis muscle harvest
provides shorter incision (Fig. 5), similar operating times, success rates and costs.
CONCLUSIONS
Endoscopic-assisted harvesting of the swine gracilis muscle is a safe, reliable
and cost-effective technique, comparable to classical harvesting method. It is a complex
learning experience that combines rapid progress in skill with steady refinement of the
skill. With practice, mastering the skill builds a cohesive operating team beyond
technical constraints. Therefore, endoscopic-assisted harvesting of the swine gracilis
muscle it is an excellent model to learn and practice the endoscopic techniques.
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SCREENINGUL CANCERULUI COLORECTAL LA POPULAŢIA
CU RISC MEDIU DIN JUDEŢUL SUCEAVA
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COLORECTAL CANCER SCREENING OF AVERAGE–RISK POPULATION FROM SUCEAVA
COUNTY (Abstract): Colorectal cancer (CRC) is the second leading cause of cancer death both in the
USA and Europe. Although CRC is the most preventable visceral form of cancer, there is tremendous
variation in screening practices around the world and most people do not have access to CRC screening.
In Romania, the incidence of CRC has doubled during the last decade and despite evidence that CRC
screening decreases CRC–related incidence and mortality only a minority of Romanians undergoes CRC
screening. The aim of our study was to detect CRC and assess the feasibility of a fecal occult blood test
(FOBT) – based screening program of average-risk population from Suceava County. From January 2006
to December 2009 invitations were sent to 1116 asymptomatic individuals aged ≥ 50 years from Suceava
County. They were invited to an interview where a gastroenterologist suggested FOBT as a screening
option. 546 (48.9%) subjects were interviewed and 521 agreed to a FOBT (Hemoccult SENSA); out of
them, 501 have returned the tests for interpretation, so that the overall compliance was 44.9%. There were
48 (9.6%) subjects with FOBT positive and 43 (90%) of them accepted to undergo colonoscopy. Cancers
and advanced adenomas (defined as adenomas ≥ 10 mm or histological high-degree dysplasia or villous
component) were found in 5 (0.99%) and 11 (2.19%) subjects, respectively. The caecum was intubated in
40 (92%) colonoscopies, and the procedure was generally well tolerated without complications. In
conclusion, a FOBT-based screening study for CRC in average-risk population from Suceava County was
feasible, well accepted and safe in identifying a significant number of advanced neoplasms and cancers at
a curable stage, suggesting the necessity of a national CRC screening in our country.
KEY WORDS: COLORECTAL CANCER SCREENING, FECAL OCCULT BLOOD TEST,
COLONOSCOPY.
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INTRODUCERE
Cauză majoră de morbiditate şi mortalitate, cancerul colorectal (CCR) reprezintă
una dintre principalele probleme de sănătate publică la nivel mondial. Astfel, CCR este
a doua cauză de deces prin cancer în țările vestice, ocupă un nefericit loc trei ca
incidenţă a cancerului în SUA, iar în lume se înregistrează anual aproximativ un milion
de cazuri noi şi peste 500.000 decese [1]. În România asistăm la o creştere îngrijorătoare
a incidenţei CCR, care aproape s-a dublat în decursul unui deceniu (13%000 locuitori în
1994; 25%000 locuitori în 2005) [2]. Incidenţa CCR variază semnificativ în funcție de
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aria geografică, fiind mai mare pentru populaţia din vestul ţării (judeţele Arad,Timiş,
Caraş-Severin, Cluj); Suceava se afla printre judeţele cu incidenţă medie [3].
Supravieţuirea la 5 ani de la diagnostic este în relaţie directă cu stadiul CCR,
depăşind 90% din cazuri dacă boala este limitată la peretele intestinal şi scăzând la
sub10% în prezenţa metastazelor la distanţă [4]. Din păcate, la noi în ţară majoritatea
cazurilor sunt diagnosticate când tumora depășește peretele intestinal şi consecutiv,
supravieţuirea la 5 ani este redusă semnificativ.
Costurile umane şi financiare ale CCR au determinat eforturi considerabile în
multe ţări în vederea detectării acestei boli într-un stadiu precoce, curabil, prin
introducerea programelor de screening populaţional. CCR prezintă o oportunitate unică
pentru screening, îndeplinind pe deplin criteriile stabilite de OMS [5]; pe scurt, boala
trebuie să reprezinte o problemă majoră de sănătate publică şi să poată fi depistată
printr-un test accesibil şi lipsit de risc într-o fază precoce, curabilă terapeutic.
Metoda ideală de screening pentru CCR trebuie să includă populaţia
asimptomatică, cu risc mediu: adulţii cu vârsta ≥ 50 ani. Astăzi există o multitudine de
opţiuni pentru screening-ul CCR, tehnicile curente de care dispunem putând fi
clasificate în două categorii: 1) detectarea hemoragiilor oculte în scaun (fecal occult
blood test – FOBT) şi testarea ADN fecal; 2) sigmoidoscopia flexibilă, colonoscopia,
clisma baritată cu dublu contrast, colonoscopia virtuală (CT). Alegerea metodei de
screening trebuie să ţină seama de resursele financiare disponibile, dotarea cu aparatură
şi personalul calificat să o utilizeze, precum şi de posibilităţile de acces ale populaţiei.
Testul pentru depistarea hemoragiilor oculte din scaun (FOBT) prezintă mai multe
avantaje: cost redus, rata de complianţă a populaţiei mare, ușor de implementat la
nivelul asistenţei medicale primare.
Scopul studiului nostru a fost depistarea CCR şi evaluarea fezabilităţii unui
program de screening pentru CCR la populaţia cu risc mediu pentru această boală din
judeţul Suceava utilizând testul pentru depistarea hemoragiilor oculte în scaun.
MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul prospectiv s-a efectuat în judeţul Suceava în perioada ianuarie 2006 decembrie 2009, strategia aleasă fiind de tip invitație, iar participanţii – persoane
asimptomatice cu risc mediu pentru CCR (vârsta ≥ 50 de ani). Au fost trimise invitaţii
pentru interviu la 1116 persoane înscrise pe listele medicilor de familie în diversele
colectivităţi ale municipiului şi judeţului Suceava. Invitaţiile erau însoţite de un scurt
material informativ privind CCR şi posibilitatea depistării într-un stadiu vindecabil al
bolii prin cercetarea hemoragiilor oculte în scaun. Timpul de răspuns la invitaţii nu a
fost restricţionat. Persoanele care au răspuns invitaţiei au primit informaţii suplimentare
şi detaliate privind creşterea incidentei CCR la noi în ţară, importanţa unui diagnostic
precoce, precum şi setul pentru depistarea hemoragiilor oculte în scaun, Hemoccult®
SENSA care conţine instrucţiunile referitoare la efectuarea testului (prelevarea şi
depozitarea specimenului de scaun, regimul alimentar, evitarea unor medicamente).
Persoanele cu test pozitiv la Hemoccult® SENSA au fost apoi investigate prin
colonoscopie după informaţia detaliată a procedurii şi obţinerea consimţământului.
REZULTATE
Dintre cele 1116 persoane la care s-au trimis invitaţii, 546 (48,9%) s-au
prezentat la interviu, iar 521 au acceptat să efectueze testul FOBT. Returnarea testelor
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pentru interpretare s-a obţinut de la 501 persoane, astfel încât rata de răspuns globală
(complianţa) a fost de 44,9%; dintre acestea, 48 (9,6%) au avut teste pozitive FOBT.
Distribuţia lotului testat pe grupe de vârstă şi sexe este prezentată în tabelul I;
participarea a fost mai mare la femei şi la grupa de vârsta 60-70 ani la ambele sexe.
Dintre cele 48 de persoane cu teste FOBT pozitive, 43 (90%) au acceptat
colonoscopia, a cărei rezultate sunt prezentate în tabelul II. În total, din întreg lotul
cercetat, au fost identificate 5 (0,99%) adenocarcinoame şi 11 (2,19%) adenoame
avansate (diametrul ≥ 10 mm, displazie de grad înalt sau cu componentă viloasă).
Examinarea completă a colonului a fost efectuată la 40 (92%) pacienţi, sedarea
conştientă fiind folosită doar în 5 cazuri (11,6%); în general, procedura a fost bine
tolerată, fără complicaţii.

Vârsta
50-59
60-69
70-79
≥ 80
Total

Tabel I
Distribuţia lotului testat pe grupe de vârstă şi sexe
Bărbaţi
Total cazuri
număr
%
număr
189
88
46,6
101
212
99
46,7
113
86
37
43,0
49
14
6
42,9
8
501
221
44,1
280

Rezultat
colonoscopie

Nr.
pacienţi

Adenocarcinom

5

Femei
%
53,4
53,3
57,0
57,1
55,9

Tabel II
Rezultatele examenului colonoscopic
%
Observaţii (nr. cazuri)
Populaţia FOBT
analizată pozitiv
Localizarea: proximală (2), distală (3).
Stadiul (TNM): II (2), III (3).
0,99

11,6
Patologie asociată: polipi (2), diverticuloză (2),
hemoroizi (2).

Polipi

9

1,79

20,9

Boală
hemoroidală

12

2,39

27,9

Diverticuloză

10

1,99

23,2

Nr.
polipi
(21*):
adenomatoşi
(18),
hiperplazici (3).
Diametru: ≤9 mm (12); ≥ 10 mm (9).
Polipi adenomatoşi (18): tubular (11),
tubulovilos (6), vilos (1).
Polipectomie endoscopică (14).
Localizare: rect (5), colon (16).
Patologie asociată: adenocarcinom (2), hemoroizi
(5), diverticuloză (3).
Patologie asociată: adenocarcinom (2), polipi (5),
diverticuloză (5).
Patologie asociată: adenocarcinom (2),polipi (3),
hemoroizi (5).

* La acelaşi pacient s-au identificat ≥ 1 polipi

DISCUŢII
Necesitatea unor programe de screening pentru CCR a fost impusă de creșterea
prevalenţei şi incidenţei acestei boli maligne, care în momentul de faţă constituie una
dintre principalele probleme de sănătate publică la nivel mondial [1]. În ţara noastră,
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incidenţa CCR s-a dublat în decurs de un deceniu, iar majoritatea cazurilor sunt încă
diagnosticate într-un stadiu avansat [3,6].
CCR îndeplineşte pe deplin criteriile stabilite de OMS [5] pentru instituirea unor
programe de screening: boală cu incidenţă şi mortalitate semnificativă, asimptomatică
pentru o perioadă îndelungată, dezvoltată din leziuni premaligne, progresie lentă (ani)
din stadiile precoce curabile la cele avansate, teste de screening accesibile, fără riscuri şi
eficiente în reducerea morbidităţii şi mortalităţii.
Reducerea incidenţei şi mortalităţii prin CCR în ţările unde s-au aplicat
programe de screening a fost atribuită depistării bolii într-un stadiu incipient şi
îndepărtarea polipilor adenomatoşi prin polipectomie endoscopică [7]. În pofida
beneficiilor furnizate de screening-ul CCR [7,8], majoritatea persoanelor adulte la nivel
mondial (chiar din ţările dezvoltate) nu sunt cuprinse într-un program
de screening [8,9].
Există mai multe metode de screening pentru CCR, nici una însă ideală [10].
Dintre acestea, testul pentru depistarea hemoragiilor oculte în scaun (FOBT) prezintă
mai multe avantaje pentru screeningul CCR la populaţia cu risc mediu: este simplu,
ieftin, lipsit de complicaţii, cu rata mare de complianţă a populaţiei, raport
cost/eficienţă, ușor de implementat la nivelul asistenţei medicale primare şi eficient în
scăderea morbidităţii şi mortalităţii prin CCR [11-14].
Studii randomizate, prospective, care au utilizat teste de tip FOBT la zeci de mii
de participanţi au demonstrat reduceri semnificative (15-33%) a mortalităţii prin CCR
[11-14] după o perioadă de urmărire de 8-13 ani. Studiul Minnesota [13] a cuprins
46.551 persoane cu vârsta între 50 şi 80 ani pentru screening-ul anual cu teste FOBT
rehidratate; după o perioadă de urmărire de 13 ani s-a constatat o reducere a mortalităţii
prin CCR cu 33% la cei care au efectuat testul comparativ cu grupul de control. Trialul
Nottingham [11] a inclus 156.000 subiecţi asimptomatici cu vârsta peste 50 ani şi a
evidenţiat după o urmărire de 8 ani o reducere a mortalităţii prin CCR de 15% la grupul
de screening care a efectuat testul FOBT. În studiul Götteborg [14] care a cuprins
68.308 persoane s-a raportat o reducere a mortalităţii prin CCR cu 12% în 8 ani de
urmărire la persoanele care au efectuat testul FOBT. Un alt trial randomizat, studiul
Funen [12] a constatat o reducere a mortalităţii prin CCR cu 18% după o urmărire de 10
ani la grupul de screening cu FOBT (30.970 persoane) faţă de lotul de control (30.968
persoane). Este necesar de subliniat că în toate aceste studii rezultatele reflectă
performanţele testului FOBT efectuat repetat, anual sau la doi ani, şi nu ca un test
singular. De asemenea, trebuie menţionat că sensibilitatea în detectarea cancerului a
unui test FOBT singular variază între 37% pentru Hemoccult® SENSA şi 80%
pentru Hemoccult II® SENSA [15].
În ţara noastră nu sunt efectuate studii randomizate, prospective, cu număr mare
de participanţi la un program de screening pentru CCR la populaţia cu risc mediu
(standard) pentru această boală malignă; cercetările făcute până acum s-au limitat la
studii pilot, regionale, cu număr redus de participanţi, cu test FOBT singular şi urmărire
pe o perioadă scurtă de timp [16-18].
Studiul nostru raportează rezultatele primului screening pentru CCR care s-a
efectuat până în prezent în judeţul Suceava (considerat ca având incidenţă medie a
CCR) la persoane cu risc mediu pentru cancer colorectal. Populaţia cu risc mediu
(standard) este reprezentată de persoane cu vârsta ≥ 50 ani fără factori adiţionali de risc
pentru cancerul colorectal. Strategia aleasă a fost de tip invitaţie, într-o primă etapă
persoanele asimptomatice cu vârsta de ≥ 50 ani aflate pe listele medicilor de familie
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primind o invitaţie de a participa la un interviu, împreună cu un material informativ
sumar privind CCR şi posibilitățile depistării acestei boli într-un stadiu vindecabil prin
cercetarea hemoragiilor oculte în scaun.
Am considerat că interviul este elementul esenţial pentru o rată semnificativă de
participare la programul de screening iniţiat; la interviu, pacientul a primit informaţii
detaliate, adaptate nivelului de instrucţie şi înţelegere, privind creşterea incidenţei CCR,
importanţa unui diagnostic precoce, setul pentru depistarea hemoragiilor oculte în scaun
şi instrucţiunile referitoare la efectuarea acestuia. Modalitatea interviului deosebeşte
strategia noastră de alte programe care folosesc trimiterea prin poştă a testului sau
numai medicul de familie ca intermediar între pacient şi specialist. Este unanim
recunoscut că un parametru esenţial pentru reuşita unui program de screening este
complianţa pacientului. În studiul nostru, complianţa la FOBT a fost semnificativ mai
mare (44,9%) decât în alte cercetări efectuate la noi sau în străinătate, şi se explica prin
modul profesionist de informare făcut de medicul gastroenterolog cu fiecare pacient în
parte. A. Popescu şi col. [17] raportează o complianţă de numai 18,7%, C.R. Cipaian
[16] în studiul efectuat la Sibiu obţine o complianţă de 26,5%, iar Tazi şi col. [19] în
Franța raportează o rată a complianţei de doar 26%.
Rata de pozitivitate la FOBT în studiul nostru a fost de 9,6%, mai ridicată decât
cea raportată în datele de screening pentru CCR pe care le avem în România: 4,3% Timişoara [17], 3,4% - Sibiu [16] şi 5,1% - Bucureşti [20].
De asemenea, rata acceptării colonoscopiei la cei cu test FOBT pozitiv a fost
mai mare în studiul nostru (90%) decât cele publicate în literatura din România, unde a
variat între 66-83% [18,21].
În total, la întregul lot de subiecţi asimptomatici cu risc mediu pentru CCR, am
identificat 5 adenocarcinoame (0,99%) şi 11 adenoame avansate (2,19%). La noi în ţară
Andra Suceveanu şi col. [18] raportează 7 cancere (0,63%) şi 14 adenoame avansate
(1,27%) la 1089 subiecţi analizaţi cu FOBT în Dobrogea, iar R. Voiosu identifică 9
adenocarcinoame (0,44%) şi 19 cazuri (0,9%) cu polipi la un număr de 2024 persoane
incluse într-un program de screening pentru CCR în Bucureşti [20]. Cifre apropiate ratei
de depistare a leziunilor colorectale avansate (cancer şi adenoame) se regăsesc şi în
studii randomizate de screening cu FOBT pentru CCR care au inclus un număr mare de
persoane asimptomatice cu risc mediu pentru CCR [11,12].
Studiul nostru are unele limite inerente unui program iniţial de screening pentru
CCR: număr redus de pacienţi, folosirea unui test FOBT singular, perioada de urmărire
scurtă. Cu toate acestea, studiul a demonstrat că screening-ul CCR prin utilizarea unui
test de tip FOBT este fezabil iar rata detectării CCR este similară datelor din literatură.
CONCLUZIII
Studiul nostru demonstrează fezabilitatea unui program de screening pentru
CCR utilizând teste de tip FOBT la populaţia cu risc mediu pentru această boală din
judeţul Suceava, cu depistarea unui număr de cancere colorectale în stadiu curabil
chirurgical similar celui din literatură. Rezultatele studiului pledează pentru
implementarea unui program naţional de screening pentru CCR care să includă o
proporţie importantă a populaţiei cu risc mediu (≥ 50 ani) pentru această boală.
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MORPHOLOGIC CATEGORIES AND REACTIVE INFLAMMATORY ASPECTS OF ADENOMACARCINOMA SEQUENCE. DIAGNOSTIC AND MANAGEMENT CRITERIA IN COLORECTAL
TUMORS. (Abstract): In most cases colorectal carcinomas originates in adenomas, glandular
paraneoplastic, noninvasive lesions. The adenoma – carcinoma sequence is already well caracterized as
an event of risk for developing overt neoplasia. Adenoma management stages after endoscopic resection
are: morphologic confirmation or infirmation of a possible adenocarcinoma, determining invasion depth,
adjusting histologic grade, evaluation of angiolymphatic invasion, estimation of security margins,
conditions that could eventually be followed by completion of endoscopic resection. Morphologic
diagnostic criteria of these lesion types can be correlated with particular aspects of inflammatory
microenvironment succeding the development of adenoma – carcinoma sequence. We follow the
evolution of inflammatory infiltrate in 21 cases of adenomas by evaluating the cells stained for common
leukocyte antigen (CD45) in relation with the proliferation of epithelial tumor cells stained with
Topoisomerase IIα. Particular aspects of this survey could offer some suggestion for later management of
colorectal tumoral injury.
KEY WORDS: COLORECTAL ADENOMAS, TOPOISOMERASE IIΑ, INFLAMMATORY
INFILTRATE, COMMON LEUKOCYTE ANTIGEN (CD45)
Corespondenţă: Prof. dr. Carasevici Eugen, Laboratorul de Imunologie si Genetica, Spitalul Clinic
Judetean de Urgente Sf. Spiridon, Bd Independentei 1, 700111 Iasi, kara@iasi.mednet.ro*.

INTRODUCERE
Este general acceptat că majoritatea cancerelor de colon se dezvoltă din
adenoame (tumori glandulare) noninvazive precursoare. Secvenţa adenom – carcinom
este bine caracterizată. Riscul conferit de adenoame este recunoscut, iar screeningul şi
îndepărtarea lor chirurgicală este o practică medicală curentă în prevenţia cancerelor
colorectale.
Statusul marginilor polipului rezecat ca indice de prognostic este
controversat. Practic, opinia endoscopistului în această apreciere este mult mai
importantă. În situaţia adenomului cu aspecte de carcinom, anatomopatologul poate aduce
*
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eventual, două observaţii pertinente în acest sens: fie precizează că leziunea este aparent
complet rezecată, fie poate afirma că o eventuală lipsă de completitudine a rezecţiei nu
poate fi apreciată histopatologic.
Cu excepţia situaţiilor în care se consemnează invazia în submucoasa peretelui
intestinal subadiacent, a exciziilor incomplete, a diferenţerii slabe, sau invaziei
angiolimfatice leziunile pediculate de acest tip sunt tratate în mod adecvat numai cu
rezecţie endoscopică.
Scopul acestui studiu a fost de a corela morfologia leziunilor adenomatoase şi
neoplazice colorectale cu aspectele particulare ale micromediului inflamator generat în
ambianţa acestora în timpul derulării secvenţei adenom-carcinom. Observaţiile particulare
aduse de aceste evaluări pot oferi sugestii pentru managementul ulterior al leziunilor
descrise.
MATERIAL SI METODĂ
Lotul de studiu cuprinde 21 cazuri de adenoame, unele excizate endoscopic, iar
altele descoperite incidental în timpul colectomiilor efectuate la pacienţi internaţi în
Spitalul Judeţean Piatra Neamţ în perioada decembrie 2007 - septembrie 2009.
Diagnosticul a fost stabilit în urma examenului histopatologic. Au fost luate în
considerare din punct de vedere morfologic, coroborând aspectele macroscopice cu cele
microscopice, 7 categorii de adenoame, categorii în care s-a respectat clasificarea
neoplaziilor gastrointestinale Viena, modificată, păstrând detaliile morfologice utile din
vechea clasificare Western [12-15]:
1. Adenom tubular pediculat, displazie de grad scăzut;
2. Adenom tubular sesil, displazie de grad scăzut;
3. Adenom tubulovilos sesil, displazie de grad scăzut;
4. Adenom tubulovilos pediculat, displazie de grad înalt (dispazie severă);
5. Adenom tubulovilos sesil, displazie de grad înalt;
6. Adenom tubulovilos pediculat, aspecte de malignizare (carcinom in situ);
7. Adenom vilos sesil, aspecte de malignizare (carcinoma invaziv, extins în
submucoasă).
Fragmentele tisulare fixate în formol 10% timp de 24 de ore au fost incluse în
parafină şi secţionate (4-6 microni), colorate cu hematoxilină/eozină şi tricrom Van
Gieson. Imunocolorarea s-a efectuat în Laboratorul de Imunologie şi Genetica a Spitalului
Clinic „Sf. Spiridon” din Iaşi. Protocolul urmat a fost următorul: deparafinarea, hidratarea
secţiunilor, renaturare (retrieval - S1669, Sol Dakocytomation, concentraţia de 10X,
diluţie 1/10, timpul pentru retrieval 20 de minute, cu optimizarea temperaturii la 96 de
grade).
Anticorpii folosiţi pentru imunomarcaj, de provenienţă Dako şi Santa Cruz
Biotechnology, diluaţi cu soluţie ADBR (SB022) au fost: TOPOIZOMERAZĂ II
ALFA - clona SWT3D1, cod M3532, DAKO diluţia 1/500; CD 45 (LCA) - clona 2B 11
αδ, PD7/26, Ref N 1514, Lot 025045; diluţia 1/2. Incubarea cu anticorpul primar s-a
efectuat peste noapte, în frigider, la temperatura de 4ºC. Blocarea peroxidazelor s-a făcut
cu apă oxigenată 3%, timp de 15 minute. Cu anticorpul secundar biotinilat - Biotinylated
– Link, K 0675, timpul de incubare a fost de 60 – 90 minute la temperatura camerei.
Depunerea şi incubarea enzimei Streptavidină HRP, K0675 s-a efectuat la temperatura
camerei, timp de 30 de minute. Developarea reacţiei s-a realizat cu cromogen 3-3'- DAB
diluat (20μl cromogen la 1000μl DAB) timpul de developare fiind de 5-10 minute,
examinându-se secţiunea la microscop în timp real pentru sesizarea imunomarcajului.
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Contracolorarea s-a efectuat cu hematoxilină Meyer, timp de 30-60 de secunde
până la 2 minute.
S-a evaluat morfologia şi micromediul, ambianţa în care se dezvoltă neoplazia
colorectală, urmărită în evoluţia ei progresivă, în secvenţa adenom/carcinom colorectal şi
s-au urmărit aspectele histopatologice particulare ale leziunilor cu intenţia de a le corela
cu evaluarea expresiei, respectiv intensităţii şi distribuţiei anticorpilor utilizaţi.
REZULTATE
În cele 21 de adenoame colorectale am preferat selectarea formelor diverse
macroscopic, fie pediculate, fie forme sesile, cu bază largă de implantare cu dimensiuni
frecvent peste 1 cm. Adenoamele, indiferent de tipul lor, sunt ocupate de un epiteliu
similar adenomatos. Paternul lor de creştere permite clasificarea acestora în formele
tubulare, cu peste 80 % componentă tubuloasă, cele viloase, cu peste 80 % componentă
viloglandulară şi cele cu aspect mixt, frecvente, tubuloviloase, în care componenta viloasă
ocupă 20-79% din suprafaţa tumorală. Formele tubulare de adenom prezintă o proliferare
a epiteliului adenomatos configurată sub formă de glande sau tubuli. Aceşti tubuli sunt
separaţi unul de altul printr-o lamina propria de aspect normal. Formele viloase prezintă
un patern de creştere mai exuberant, cu proiecţii epiteliale papilare, viloase, aparent
perpendiculare pe musculara mucoasei. Adenoamele prezintă grade variate de displazie.
Aprecierea gradului de displazie este importantă pentru prognosticul, monitorizarea
ulterioară a leziunilor polipoase (Fig. 1).
Displazia de grad scăzut (uşoară, medie) prezentă în categoriile 1, 2 şi 3 de
adenom presupune persitenţa mucosecreţiei celulare în epiteliul gandular, celulele
cilidrice cu nucleu ovalar nu depăşesc 2/3 din înălţimea epiteliului glandular,
pleiomorfismul nuclear fiind puţin marcat.
În formele de adenom cu displazie de grad înalt, categoriile 4, 5 şi 6 se pierde
aspectul muscosecretant celular, stratificarea nuclear/celulară ocupă întreaga înălţime a
epiteliului glandular, pleiomorfismul nuclear fiind marcat. Riscul acestor ultime forme de
adenom de a se trasforma malign a fost dovedit de secvenţa adenom/carcinom. În
categoria 6 de adenom s-a preferat vechea clasificare în descriere şi anume aceea de
adenom cu aspecte de carcinom "in situ". Aspectele de malignizare se referă la glandele
strâns grupate, adesea cu patern cribriform, frecvent lipsite de mucină, cu atipii nucleare,
mitoze frecvente, aspecte de necroză cu acumulări de polimorfonucleare în lumenul
acestora.
Membrana bazală fiind respectată cazurile se încadrează în formele limitate la
mucoasă. Ultima formă, categoria 7 de adenoame prezintă cazurile în care aspectele
menţionate anterior se extind infiltrativ, dincolo de membrane bazală, în submucoasă, la
orice nivel al pediculului sau dincolo de acesta, frecvent în formele sesile, în structura
submucoasei peretelui colic propriu-zis.
În adenoame colorectale examinate, atât în formele cu grad scăzut de displazie cât
şi în cele cu grad înalt, infiltratul inflamator care ocupă aceste formaţiuni în diferitele lor
compartimente, epitelial sau stromal, este de departe vizibil, abundent, format mai ales
din limfocite, plasmocite, eozinofile şi mai puţin macrofage. Glandele sunt adesea
destinse de un conţinut abundent de polimorfonucleare neutrofile intergre şi dezintegrate,
de eozinofile, abundenţa acestui infiltrat conferind glandei pe alocuri un aspect chistic. Se
consemnează frecvent, mai ales în formele avansate de adenom, forme viloase, cu
displazii de grad înalt (categoriile 4-7) cu prezenţa porilor glandulari [5].
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Aceste defecte glandulare, vizibile adesea în apropierea muscularei mucoasei, apar
în glande dilatate, cu conţinut abundent de mucină, celule inflamatoare şi material
necrotic.

Fig. 1 Examen histopatologic al leziunilor polipoase
a) adenom tubular sesil, grup glandular displazic, aspecte de înmugurire, ramificare
tubulară. col. HE, ob.4X b) adenom tubular sesil, displazie de grad scăzut în glandele
de pe suprafaţa polipului. col. HE, ob.4X c) adenom tubular sesil, displazie de grad
înalt, glande dispazice cu pori, conţinut glandular eliberat în lamina propria. col. HE,
ob.4X d) adenom tubulovilos sesil, displazie de grad înalt col. HE, ob.4X.

Se consideră că acest produs de secreţie eliberat prin porii glandulari contribuie la
destabilizarea matricei extracelulare fiind unul din mecanismele care ar putea facilita
pătrunderea celulelor neoplazice în lamina propria, respectiv invazia tumorală (Fig.2).
În lamina propria adenoamele sunt dens infiltrate mai ales de limfocite,
plasmocite, eozinofile, mai puţine macrofage. Axul conjunctivo-vascular al formaţiunilor
polipoase, cu un grad variabil de vascularizare, prezintă un infiltrat inflamator mixt,
relativ modest, localizat perivascular în situaţia unei hiperemii vasculare sau dispersat
difuz în acest compartiment (Fig.3).
Se sesizează, în unele formaţiuni polipoase, aglomerarea focală a acestui infiltrat,
la baza epiteliului glandular, uneori cu formare clară de structuri limfoide foliculare, pe
alocuri cu tendinţa la coalescenţă.
Mucoasele colonului pe care se dezvoltă formaţiunile polipoase prezintă un
infiltrat inflamator relativ abundent în lamina propria, cu caracter mixt, adesea dominat de
plasmocite şi mai puţin de limfocite, eozinofile, macrofage. Sunt consemnate elemente
inflamatorii cu dispoziţie variabilă în structura submucoasei colonului, fie dispersate fie
aglomerate în structuri foliculare coalescente de tip Crohn-like - o reacţie limfoidă
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pronunţată la prezenţa formaţiunii polipoase, compusă din foliculi limfoizi cu centri clari
germinativi care nu se asociază cu mucoasa (situaţia originii diverticulare) sau nu sunt
noduli limfoizi preexistenţi. Sunt necesare două sau mai multe agregate limfoide într-o
secţiune pentru consemnarea prezenţei acestui tip de infiltrat.

Fig. 2 Examen imunohistochimic
a) adenom tubular sesil, grup glandular displazic; anti-CD45RO,ob. 4X. b) adenom
tubular sesil, grup glandular displazic; anti-CD45RO,ob. 4X. c) adenoma tubular
sesil,dispazie de grad scăzut, glande tubulare ramificate; anti-TOPO, ob. 4X. d)
adenom vilos sesil, cu aspecte de malignizare; anti-TOPO, ob. 4X.

a)

b)

Fig. 3 Examen imunohistochimic
a) aspectul infiltratului în mucoasa polipului şi cea a colonului gazdă; anti-CD45RO, ob.
4X. b) aspectul infiltratului inflamator cu aranjament folicular în axul conjunctivovascular al formaţiunii polipoase. anti-CD45RO, ob. 4X.
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Trebuie menţionat că în zonele rectosigmoidiene se identifică în mod excepţional
forme de adenom festonat, sesile sau pediculate, asemănătoare polipilor hiperplazici, însă
cu caractere morfologice asemănătoare adenoamelor în care se consemnează pierderea
diferenţierii, prezenţa atipiilor citologice, forme cu risc de transformare malignă în
cancere colorectale cu fenotip MSI (instabilitate microsatelită). Această formă rară de
adenom nu a fost identificată în lotul de studiu.
DISCUŢII
Adenoamele sunt neoplasme definite printr-o expansiune a compartimentului
proliferativ şi lipsa de diferenţiere a celulelor epiteliale care migrează către suprafaţa
luminală criptică. În felul acesta, corelaţia strictă între fenotipul celular şi poziţia celulei
de-a lungul axului vertical este perturbată în adenom. Există dovezi certe că diferenţierea
celulei de-a lungul axului longitudinal este de asemenea perturbată în polipii adenomatoşi.
Leziunea timpurie, recunoscută ca adenomatoasă, este adenomul de unică criptă
sau focarul criptic displazic. Celulele care formează adenomul de criptă unică sunt
reprezentate de celulele epiteliale proprii colonului, de origine monoclonală, indicând că
originea lor este o celulă stem mutant neoplazică, sau celula precursoare. Adenoamele de
acest tip, iniţial se extind prin fisiune criptică, un proces de multiplicare criptică care se
produce prin înmugurire şi elongaţie pentru a forma două cripte separate.
După creşterea iniţială prin fisiune criptică, tumora în dezvoltare se extinde prin
creşterea excesivă a criptelor normale adiacente. În aceste cripte exuberante celulele
adenomatoase infiltrează criptele de la vârf, în timp ce celulele normal diferenţiate, cu
origine în celulele stem reziduale nonmutante de la baza criptei se extind şi ocupă această
zonă bazală. Celulele din unele adenoame mari îşi pierd progresiv diferenţierea, sunt
capabile să se dezvolte, să se extindă prin membrana bazală în lamina propria. În cele din
urmă, aceste tumori se extind în straturile musculare subadiacente laminei propria şi
devin carcinoame invazive [6].
În contrast cu convenţia conform căreia adenoamele se dezvoltă de la nivelul
celulelor stem localizate la baza criptelor normale printr-un proces de jos în sus (bottomup) [7,8], există argumente care indică că procesul displazic urmează un sens invers, de
sus în jos (top-down). În acest tip de morfogeneză precursorii celulelor displazice ar fi
localizaţi în zonele intercriptale, mai curând la suprafaţa mucoasei, decât la baza criptelor
şi ar sugera faptul că zona intercriptală ar fi depozitul de celule stem care repopulează
colonul după denudarea epitelială [9].
Studii interesante au găsit analogii între paternul invaziei şi reconstrucţiei în
adenocarcinoamele de colon, corespunzător tranziţiei, invaziei şi rearanjamentului celular
din timpul primei faze de gastrulaţie (embriogeneza intestinului primitiv) precum şi între
paternul ramificării tubulare observate în adenoame şi adenocarcinoame, asemănător
invaginaţiei endodermice care se produce în timpul celei de a doua faze [10].
Adenoamele rezecate endoscopic au o probabilitate de aproximativ 5% în a
conţine focare de adenocarcinom depistate în timpul examenului histopatologic.
Literatura de specialitate conţine numeroase referinţe la adenoamele viloase, considerate
ca tipuri histologice cu un potenţial de malignizare cu mult mai frecvent decât
adenoamele tubulare. Un principiu dominant în patologia gastrointestinală susţine că
adenoamele viloase, diferit de cele tubulare, găzduiesc adesea focare de
adenocarcinom [11]. Totuşi, afirmaţia că descoperirea unui adenom vilos indică un
potenţial crescut al existenţei simultane a unui carcinom într-o altă localizare în colon nu
s-a confirmat. Gradului de displazie şi arhitecturii viloase se pare că le lipseşte
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reproductibilitatea ca factori de prognostic [12]. Dimensiunile în exces – peste un
centimetru şi multiplicitatea adenoamelor sunt singurii factori, care au întrunit consensul
de factori predictivi. Bazându-se pe aceste date, nici gradarea de rutină a adenoamelor de
colon, nici clasificarea acestora ca forme tubulare sau viloase nu este susţinută de variata
literatură existentă în domeniu.
Paşii care ar trebui parcurşi în managementul unui adenom rezecat endoscopic
sunt următorii: confirmarea unui eventual diagnostic de adenocarcinom, determinarea
profunzimii invaziei, acordarea gradului histologic şi aprecierea invaziei angiolimfatice,
completarea endoscopică a rezecţiei funcţie de statusul marginilor polipectomiei.
Evaluarea tuturor acestor microstadii poate permite estimarea unui risc de metastazare.
Primul şi cel mai important pas în diagnosticul leziunilor rezecate endoscopic este
diagnosticul corect de carcinom invaziv. Invazia de tip pseudocarcinomatos, aspectul de
poziţionare defectuoasă (herniere) a epiteliului mucos în submucoasă sau mai profund
fiind un fenomen destul de frecvent întâlnit în adenoamele de colon [13].
Cele mai utile aspecte histologice în aceste situaţii sunt: 1) aspectul rotunjit al
glandelor la obiectivele cu magnitudine mică în situaţiile benigne versus aspectul
neregulat, angulat, infiltrativ al acestora în carcinoamele invazive şi 2) prezenţa laminei
propria în jurul glandelor displazice în situaţia favorabilă versus aspectul desmoplazic
caracteristic al stromei dezvoltat ca răspuns al extinderii carcinomului în submucoasă.
Hernierea epiteliului în submucoasă poate fi însoţită, mai ales în formele exuberante,
pediculate de adenoame, de depozite de hemosiderină, fibroză, acumularea unor colecţii
acelulare de mucină.
Probabilitatea existenţei metastazelor limfonodulare în situaţiile extinderii invaziei
carcinomatoase în submucoasă la orice nivel al pediculului adenomului este extrem de
rară, sub 1% [14]. Această probabilitate devine semnificativă în momentul depistării
extinderii în submucoasa peretelui colic propriu-zis, aspecte frecvente în formele sesile de
polipi, sau în situaţia invaziei dincolo de pedicul în formele pediculate.
Leziunile cu diferenţiere histologică de grad înalt, puţin diferenţiate, precum şi
cele cu aspecte de invazie angiolimfatică sunt mult mai predispuse să prezinte metastaze
limfonodulare [15].
Persoanele cu risc crescut de a dezvolta mai multe adenoame prezintă frecvent
adenoame cu grad înalt de displazie, aspecte morfologice viloase, dimensiuni de peste 1
cm ale adenomului, toate aceste date descriptive încadrându-se în aspectul de asa zis"
adenom avansat ". Cu un număr de 3 sau mai multe adenoame recomandarea este de
urmărire colonoscopică la 2 ani.
Persoanele cu risc scăzut prezintă 1 sau 2 adenoame tubulare, cu displazie de grad
scăzut, dimensiuni sub 1 cm, necesitând o monitorizare spaţiată la 5-10 ani.
Riscul mediu este rezervat polipilor glandulari hiperplazici, evaluarea
colonoscopică este recomandată la un interval de 10 ani.
Supravegherea colonoscopică a pacienţilor cu risc ar putea fi completată pe viitor
de evaluarea expresiei imunohistochimice a AMACR (α-metylacyl CoA racemazei,
biomarker utilizat în diagnosticul diferenţial al carcinomului de prostată) în diferitele
forme de adenoame [16].
CONCLUZII
Evaluarea minuţioasă şi încadrarea în grupe de risc a leziunilor polipoase
colorectale permite un management ulterior corect al acestora. Formaţiunile polipoase cu
aspecte de malignizare prezintă un risc crescut de metastazare numai în situaţia extinderii

479

Articole originale

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

invazive în submucoasă. Formele intramucosale, "in situ", nu prezintă riscul afirmat,
necesitând doar excizie locală.
Consemnarea unor aspecte histopatologice de carcinom invaziv în submucoasă la
care se adaugă factori de risc cum sunt diferenţierea redusă, invazia limfovasculară,
aspectul sesil al leziunii cu interesarea submucoasei adiacente, reprezintă indicaţii clare de
colectomie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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VARICOASE ÎN ETIOPATOGENIA BOLII VARICOASE
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THE SIGNIFICANCE OF THE MORPHOLOGICAL PROFILE OF VARICOSE VEINS IN THE
AETIOPATHOGENY OF CHRONIC VENOUS DISEASE (Abstract): The main stream of publications
focused on chronic venous disease research includes many studies on etiological factors, clinical
manifestations and treatment of varicose veins, but reports on biological, tissue and molecular events that
might lead to venous wall dilatation are limited. In this context the present study analyses
histopathological changes in varicose veins, our research being centered on endothelial, collagen, elastic
and muscular structural components, of which features are altered in comparison with the normal status
and can sustain the alteration of venous physiology. The studied group was formed by 13 patients with
varicose veins: 8 in stage CEAP II-III (subgroup 1), 5 in stage CEAP IV-VI (subgroup 2), hospitalized in
Dr. Victor Babes Diagnosis and Treatment Center, Bucharest. All cases underwent surgical treatment, 1
centimeter fragments of veins being taken from the saphenofemoral junction, internal saphenous vein, leg
varicose package and perforating veins. The vein fragments were processed for histopathological exam
with standard and special stains. The main morphological changes consisted of endothelial lesions,
hypertrophy of intima (by fibrillar extracellular matrix) and hypertrophy of media (by smooth muscular
cells hypertrophy and marked increasing of fibrillar extracellular matrix). The histopathological exam
revealed the constant presence of the same lesions at the vein fragments taken from different sites and the
lesions specific to the two stages of the varicose veins presented an important degree of overlapping.
According to the clinical manifestations, the comparison between the histopathology of the lesions from
stage CEAP II-III with those from the stage CEAP IV-VI shows only the dynamic evolution of the
existing pathological substratum towards the complications of the disease. The morphological finding has
double significance: aetiopathogenic, signifying that the high venous pressure acts irrespective of territory
and venous diameter, and clinical, signifying that varicose veins disease requires early treatment
measures.
KEY WORDS: VARICOSE VEINS, ENDOTHELIUM, COLLAGEN, ELASTIN, SMOOTH MUSCLE
CELLS
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INTRODUCERE
Accesul la mijloacele de investigaţie moderne, dublat de creşterea nivelului de
educaţie medicală a populaţiei a condus la creşterea numărului de cazuri de boală
varicoasă diagnosticate, prevalenţa raportată la începutul acestui deceniu fiind între 10%
şi 50% [1].
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Studiul patogeniei bolii varicoase prezintă încă lacune, deşi de-a lungul timpului
au fost emise numeroase ipoteze. Concepţiile patogenice clasice pot fi grupate în trei
teorii esenţiale: parietală, valvulară şi anastomotică [2]. La ora actuală, sub raport
fiziopatologic, este unanim recunoscut rolul insuficienţei valvulare, a dilatării venelor şi
a creşterii presiunii venoase, controversele vizând stabilirea factorului primordial [3-5].
Aceste modificări, care caracterizează instalarea şi evoluţia bolii varicoase, au însă un
substrat patogenic mult mai profund, încă neelucidat.
Sub raport clinic, categoriile de diagnostic şi stadializare a bolii varicoase au
condus la realizarea Clasificării CEAP (Clinic–Etiologic–Anatomic–Pathophysiologic),
ţinând cont de categoria clinică (clinical severity), etiologică (etiology), anatomică
(anatomy) şi mecanismul patologic (pathophysiology) al dezvoltării refluxului
venos [6,7]. Această clasificare, care extrapolează modelul TNM existent pentru
patologia tumorală, a fost reevaluată în 2004, prin modificări atât la nivelul de definiţie
a unor termeni, cât şi la nivelul claselor de clasificare, şi prin introducerea de noi
criterii. A rezultat Clasificarea CEAP simplificată a bolii venoase cronice [8], utilizată
actualmente pe scară largă deoarece pentru parametrul clinic se foloseşte un singur
indicator – cel mai sever, iar parametrii etiologici, anatomici şi patogenici sunt
completaţi prin adăugarea indicatorilor pentru venele superficiale (s), perforante (p) sau
profunde (d).
Sub raport strict histopatologic, leziunile interesează, în grade diferite, toate
segmentele sistemului venos, fiind mai accentuate la nivelul sistemului cav inferior, cu
precădere la venele membrelor pelvine. Leziunile cele mai avansate sunt întâlnite în
peretele sistemului venos superficial, la nivelul varicelor, care interesează frecvent vena
safena internă, mai rar safena externă şi extrem de rar ambele. În peretele venos,
primele modificări morfologice microscopice au ca localizare fie partea internă, fie
partea externă a mediei. Ulterior, ele se extind în interior, înspre lumenul vascular şi în
exterior, spre adventice şi ţesutul periadventicial, determinând o afectare în evoluţie a
vasului, cu corespondenţă macroscopică organizată în 4 stadii [9], care includ în
succesiune dilatare, hipertrofie moderată, hipertrofie severă, atrofie, scleroză
periflebitică. Conform investigaţiilor microscopice, transformările majore afectează, la
nivelul intimei şi al mediei, matricea extracelulară a ţesutului conjunctiv şi ţesutul
muscular neted.
În mod cert, în vederea stabilirii corecte a diagnosticului şi a stadiului bolii, la
ora actuală elementele examenului clinic nu mai pot fi privite separat de noţiunile de
morfologie. Cu toate acestea, deşi numărul lucrările din fluxul principal de publicaţii,
axate pe factorii etiologici, clinica şi tratamentul bolii varicoase, este foarte mare,
investigaţiile asupra evenimentelor biologice, tisulare şi moleculare care ar putea
conduce la dilatarea peretelui venos sunt limitate [10-20].
În acest context, prezentul studiu are ca obiectiv analiza modificărilor
histopatologice prezente în venele varicoase, investigarea noastră fiind concentrată
asupra componentelor structurale colagenice, elastice şi musculare al căror raport
cantitativ modificat în comparaţie cu statusul de normalitate poate susţine afectarea
fiziologiei venoase.
MATERIAL ŞI METODĂ
Lotul de studiu a fost constituit din 13 pacienţi cu boală varicoasă: 8 în stadiul
CEAP II-III (sublot 1), 5 în stadiul CEAP IV-VI (sublot 2), internaţi în Centrul de
Diagnostic şi Tratament Dr. Victor Babeş Bucureşti. Sub raport clinic, pacienţii din
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stadiul CEAP II-III au prezentat dilataţii varicoase la nivelul membrelor inferioare,
asociate cu edem.
Pacienţii din stadiul CEAP IV-VI au avut, ca manifestări suplimentare, tulburări
trofice cutanate (hiperpigmentare – 5 cazuri, atrofie albă cu semnificaţie de ulcer
vindecat –1 caz, şi ulcer activ – 2 cazuri) şi varicoflebită (2 cazuri, 1 caz cu afectarea
safenei interne pe întreg traiectul, 1 caz cu afectarea pachetelor varicoase gambiere).
Toate cazurile au fost tratate chirurgical, practicându-se crosectomie largă a safenei
interne, safenectomii segmentare şi ligatură de vene perforante, marcate ecografic
preoperator. De la fiecare pacient, din piesa operatorie s-au prelevat fragmente de 1 cm
din crosa safenei interne, vena safenă internă, pachet varicos gambier şi venele
perforante.
Fragmentele recoltate, fixate în formalină tamponată, au fost ulterior incluse în
parafină şi procesate pentru examenul histopatologic. Au fost utilizate coloraţiile
hematoxilină-eozină (H-E), van Gieson - elastic, PAS-hematoxilină.
REZULTATE
Tablou morfologic pentru boala varicoasă – stadiul CEAP II-III
Pentru crosa safenei, vena safenă internă şi pachetul varicos, examenul
histopatologic în coloraţia standard HE a relevat îngroşarea segmentară a intimei şi
mediei (Fig. 1,2), fie cu distribuţie uniformă pe întregul fragment de venă examinat, fie
în alternanţă cu segmente normale sub raportul grosimii peretelui venos – cu menţiunea
că, în comparaţie cu zonele îngroşate, aceste segmente au fost considerate, iniţial, ca
fiind caracterizate prin reducerea grosimii peretelui (subţiate). Pentru venele perforante,
aspectul general a fost reprezentat de îngroşare circumferenţială a intimei şi mediei,
uniformă de-a lungul întregului fragment recoltat.

Fig. 1 Venă cu perete neuniform, prin hiperplazie importantă a
mediei (HE, x 2,5)

Fig. 2 Hiperplazie musculară excentrică; proliferare
papilară intraluminală (HE, x 10)

La nivelul intimei au existat semne evidente de activare a celulelor endoteliale,
profilul pavimentos al acestora fiind înlocuit cu un profil cuboidal, iar citoplasma
conţinând vacuole. Pentru fragmentele îngroşate, coloraţia specială van Gieson - elastic
a permis evaluarea ţesutului conjunctiv, cu evidentă creştere a cantităţii de matrice
extracelulară nefibrilară. Tunica medie a prezentat hipertrofia şi hiperplazia celulelor
musculare, fasciculele musculare netede cu dispoziţie concentrică în jurul lumenului
devenind voluminoase (Fig. 3). Şi la acest nivel, coloraţiile speciale au permis
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evidenţierea netă a ţesutului conjunctiv, cu importantă creştere a cantităţii de matrice
extracelulară fibrilară şi nefibrilară (Fig. 4). Componenta fibrilară colagenică (Fig. 5),
organizată în manieră cordonală, cu rare fibrocite asociate, a inclus uneori vase de tip
capilar. Componenta fibrilară elastică, extrem de bine reprezentată, a format condensări
în grosimea peretelui venei, ca o reacţie la presiunea venoasă crescută (Fig. 6). De
asemenea, a fost observată prezenţa focală, în grosimea mediei, a unor arii vacuolare.

Fig. 3 Intimă îngroşată neregulat, hiperplazie musculară cu
colagenizare minimă (HE, x 10)

Fig. 4 Marcată colagenizare pericelulară în tunica musculară
(PAS, x 10)

Fig. 5 Perete venos trombozat, recanalizat; hiperplazie
musculară; moderată colagenizare intraparietală (Van
Gieson-Elastic, x 20)

Fig. 6 Perete venos cu hiperplazie musculară – fibre
musculare subţiate alternând cu fibre de colagen îngroşate;
hiperplazie de fibre elastice; fibre elastice fragmentate (Van
Gieson-Elastic, x 10)

Tablou morfologic pentru boala varicoasă – stadiul CEAP IV-VI
Modificările histologice anterior descrise la nivelul mediei au fost amplificate
prin hiperplazia marcată a ţesutul conjunctiv (Fig. 7,8), cu rezultat în fragmentarea
fasciculelor musculare în insule sau înlocuirea acestora în totalitate – fleboscleroză.
Consecutiv procesului de fibrozare a mediei (Fig. 9), au fost înregistrate leziuni diferite
determinate de invadarea progresivă a intimei şi adventicei.
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Afectarea intimei a fost severă (Fig. 10), fiind observată detaşarea endoteliului şi
înlocuirea ariei corespondente intimei prin fibre colagene dense, unele în curs de
hialinizare, separate prin fibre elastice hiperplaziate. Aceste modificări de endoflebită au
determinat evoluţia spre tromboză (Fig. 11,12).

Fig. 7 Hiperplazie musculară concentrică (PAS, x 2,5)

Fig. 8 Hiperplazie musculară concentrică (Van GiesonElastic, x 2,5)

Fig. 9 Intimă îngroşată; hiperplazie musculară importantă;
marcată colagenizare predominant în stratul muscular extern
al peretelui venos (HE, x 10)

Fig. 10 Hiperplazie endotelială marcată, hiperplazia şi
dedublarea fibrelor elastice în tunica medie (Van GiesonElastic, x 4)

Fig. 11 Crosă safenă: perete venos trombozat, recanalizat;
marcată hiperplazie musculară; bogat infiltrat inflamator
intramural; ţesut de granulaţie (HE, x 2,5)

Fig. 12 Detaliu pentru peretlee venos trombozat, recanalizat;
hiperplazie musculară; marcată inflamaţie cronică
intraparietală (HE, x 10)
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La nivel adventicial, au fost prezente modificări ale terminaţiilor nervoase
(nevrită difuză) şi ale vasa vasorum (Fig. 13). Vasa vasorum, extrem de bine
reprezentate (Fig. 14), au apărut dilatate mult şi anastomozate între ele, uneori
înconjurând vena lezată şi imprimându-i un aspect cavernos. Un caz a fost caracterizat
prin expansiunea spre interior a vasa vasorum, penetrând în structura mediei şi
determinând leziuni de mezoflebită vegetantă.

Fig. 13 Leziuni la nivelul adventicei: marcate depozite de
colagen în vasa vasorum cu hiperplazie nodulară
angiomatoasă (PAS, x 4)

Fig. 14 Proliferare importantă a vasa vasorum la nivelul
adventicei (HE, x 10)

Nu au fost identificate diferenţe majore între leziunile prezente la nivelul crosei,
a venei safene interne, a pachetului varicos şi, respectiv, a venelor perforante – toate
zonele fiind caracterizate prin hipertrofie concentrică, omogenă.
DISCUŢII
În conformitate cu tratatele de chirurgie generală şi vasculară, precum şi cu
terminologia aferentă unor specialităţi medicale care vin în contact cu patologia de tip
varicos, dilataţiile varicoase caracteristice bolii varicoase se clasifică în [21]: (i)
primitive, primare sau esenţiale (fără precedent patologic anterior, dezvoltate frecvent în
context familiar), (ii) secundare (dezvoltate în urma unor procese patologice anterioare
grave – tromboflebite profunde, neoplazii operate, accidente rutiere grave, fracturi,
imobilizare îndelungată la pat – care au evoluţie mai rapidă şi complicaţii frecvente, (iii)
congenitale (dezvoltate în displaziile congenitale ale sistemului venos al membrelor
inferioare, în copilărie sau adolescenţă, cu evoluţie variabilă, de cele mai multe ori
nefavorabilă, cu lipsă de răspuns la tratamentul efectuat şi recidive frecvente). În lotul
studiat, toate cele 13 cazuri au fost diagnosticate ca varice primare, 8 de tip simplu
(stadiul CEAP II-III) şi 5 de tip complicat (stadiul CEAP IV-VI).
Mecanismul patogenic al bolii varicoase trebuie privit unitar, în toată
complexitatea lui, ca rezultat al intricării a numeroase verigi patogenice, substratul
morfologic lezional determinând tulburările funcţionale specifice, traduse prin
simptomatologia clinică. O prezentare sintetică a teoriilor clasice [2] permite înţelegerea
modului în care au evoluat, în timp, concepţiile propuse pentru a explica patogenia bolii
varicoase. Teoria anastomotică, propusă de Piulachs şi Vidal-Baraquer, în 1953, a
accentuat disfuncţia anastomozelor (şunturilor) arterio-venoase, dezvoltate în situaţii
speciale, ca sarcina de exemplu.
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Fluxul sanguin masiv care pătrunde prin şunt în sistemul venos îl dilată şi
determină deteriorarea sistemului valvular, condiţionând apariţia varicelor. Teoria
parietală, formulată de Puglionisi şi Ruberti, în 1960 a susţinut, ca factor primordial,
rezistenţa redusă moştenită a peretelui venos la fluctuaţiile presiunii venoase în anumite
circumstanţe. În copilărie, alterarea pereţilor venoşi este compensată (mascată) de
hipertrofia tunicii musculare a venelor, specifică acestei vârste. Mai târziu, factorii
etiologici supraadăugaţi – printre care sporirea presiunii venoase cu ocazia eforturilor
fizice, intervenţia factorul endocrin, a factorului metabolic – duc la decompensarea
venelor, la dilatarea lor şi, secundar, la insuficienţa valvulară, cu apariţia consecutivă a
varicelor. Deşi numeroase studii clinice şi experimentale indică drept cauză a bolii
varicoase un defect al peretelui venos, teoriei parietale i-au fost aduse însă obiecţii, cea
mai importantă fiind aceea că primordialitatea alterărilor peretelui venos nu a putut fi
demonstrată obiectiv. Teoria valvulară, introdusă de Warwick, Moore, Collens şi
Wilensky, a susţinut rolul iniţial al factorului ereditar în apariţia insuficienţei valvulare.
În boala varicoasă, ereditatea este un factor important [14,22], mai mult de jumătate din
cei afectaţi având antecedente heredo-colaterale pozitive, fapt care sugerează o calitate
proastă a peretelui venos, moştenită genetic. Pe fondul moştenit ereditar, se valorifică şi
devine manifestă acţiunea factorilor favorizanţi.
Contestarea acestei teorii s-a bazat pe ideea că insuficienţa valvulară este,
fiziopatologic, consecinţa leziunii parietale, şi nu cauza ei. Atât la venele control, cât şi
la venele varicoase, valvele sunt identice ca număr, morfologie şi funcţie [23]. Mai
mult, dilataţiile varicoase de la nivelul membrelor inferioare pot apărea chiar şi în lipsa
incompetenţei valvulare, sau sunt frecvent situate sub o valvă competentă [24]. Când o
venă este supusă unor presiuni crescute (de exemplu în cazul insuficienţei unei vene
perforante sau când vena este folosită ca graft într-un by-pass arterial), peretele se
hipertrofiază în primă fază şi ulterior se dilată uniform sau neuniform. Alternanţa
segmentelor aparent normale cu cele mult dilatate, observată la nivelul venelor
varicoase, nu are legătură cu locul de dispunere a valvei sau de funcţionalitatea ei,
majoritatea segmentelor venoase dilatate sunt situate imediat sub nivelul valvelor care la
examinarea Doppler apar competente [24].
În mod evident, în condiţiile în care pereţii venoşi sunt dilataţi cu uşurinţă de
presiunile normale din sistemul venos, determinând apariţia de dilataţii şi afectarea
sistemului valvular [25], în mecanismul etiopatogenic al bolii varicoase există o
interferenţă a factorilor responsabili (peretele venos şi insuficienţa valvulară secundară),
consideraţi a acţiona iniţial şi individual de fiecare teorie clasică în parte [26,27].
Dezvoltarea tehnicilor de biologie celulară şi moleculară au permis aprofundarea
modificărilor structurale ale componentelor celulare şi tisulare din peretele venos, cu
rezultat într-un concept etiopatogenic modern, conform căruia boala varicoasă este o
boală inflamatorie cronică, dependentă de hipertensiunea venoasă, care afectează
valvulele, peretele venos (tunica intimă şi tunica medie) şi pielea suprajacentă [28].
Modificările morfologice principale care caracterizează boala varicoasă sunt
rezultatul interferenţelor între lezarea endotelială, hipertrofia intimală prin creşterea
matricei extracelulare conjunctive şi modificările celulelor musculare.
Lezare endotelială, hipertrofie intimală
În studiul nostru, în ambele loturi venele varicoase au prezentat o creştere a
lumenului cu hipertrofia (elongarea şi invaginarea) intimei prin creşterea importantă a
matricei extracelulare fibrilare prezente la acest nivel. În paralel, alte leziuni evidenţiate
pentru sublotul corespunzător cazurilor cu varice simple au fost reprezentate de
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activarea celulelor endoteliale, tradusă prin creşterea dimensiunilor şi profilul
proeminent intraluminal, asociat cu prezenţa de vacuole intracitoplasmatice. Pentru
sublotul corespunzător cazurilor cu varice complicate, leziunile au inclus degenerarea
marcată a celulelor endoteliale şi descuamarea stratului endotelial.
Mecanismul exact al îngroşării intimei în boala varicoasă constituie o temă de
polemică cu multiple controverse şi teorii avansate de diferiţi cercetători [14, 29-33].
Fibroplazia uniformă a intimei, reprezentată de proliferarea necontrolată a colagenului
limitată strict la tunica intimă, poate fi considerată un răspuns la stresul hemodinamic al
venei supuse la presiuni crescute [34], fiind observată şi la pacienţii cu fistulă arteriovenoasă [35], la care se poate adăuga ischemia [36].
Modificările intimale datorate hipoxiei celulelor endoteliale [37-39] sau chiar
mai mult, anomalii de eliberare a oxigenului la nivelul ţesuturilor [40] pot conduce
ulterior la apariţia modificărilor peretelui venos varicos.
Lezarea endotelială se repercută asupra componentelor conjunctive din intimă şi,
respectiv, asupra mediei. Mecanismul prin care, la nivelul aortei, endoteliul lezat
eliberează PDGF care determină migrarea celulelor musculare netede din tunica medie
în intimă la nivelul aortei poate fi extrapolat şi la nivelul peretelui venos [41]. Mai mult,
se presupune că celulele musculare netede care vin în contact, prin lipsa endoteliului, cu
monocitele sanguine, îşi amplifică proprietăţile de fagocitoză şi capacitatea de
descompunere [29]. Alte studii sugerează faptul că, după distrugerea endoteliului,
celulele musculare netede expuse la fluxul sanguin îşi pot modula funcţiile dependent de
modificările hemodinamice [41,42].
Într-un studiu recent dedicat structurii şi ultrastructurii peretelui venelor
varicoase [33] se raportează dilatarea lumenului, îngroşarea generalizată a pereţilor şi
hipertrofia tunicii endoteliale, lucru care a determinat protruziunea peretelui în lumenul
venos, sub formă de numeroase falduri şi invaginaţii, în alternanţă cu prezenţa a
numeroase zone de întrerupere şi descuamare a stratului endotelial.
Evidenţiarea distrugerii celulelor endoteliale cu descuamarea lor, cu pierderea
integrităţii barierei endoteliale şi expunerea stratului subintimal la fluxul sanguin a fost
corelată direct cu pierderea de fibre de colagen şi elastină în lumenul vascular, urmată
de distrugerea structurii şi rezistenţei peretelui vascular. Porţiunile de perete vascular cu
stratul endotelial distrus (parţial sau total) permit aderenţa elementelor sanguine
(hematii, trombocite) şi a lipidelor, migrarea şi depunerea lor în peretele venos, fapt care
ar explica procesele de tromboflebită ce complică frecvent evoluţia bolii varicoase.
Indiferent de mecanismul de producere, iniţiat de stresul hemodinamic şi/sau hipoxie,
modificările ultrastructurale ale stratului endotelial sunt prezente la nivelul întregii vene
safene, nu numai la segmentele dilatate varicos, ceea ce confirmă obligativitatea de a
îndepărta întreaga venă safenă [15], şi nu numai pachetele varicoase [43].
Totuşi, lezarea endotelială nu este întotdeauna prezentă, fiind demonstrată
integritatea endoteliului atât în vene varicoase, cât şi la nivelul venelor control [31].
Modificările matricei extracelulare fibrilare: colagen, elastină
În studiul nostru, în ambele subloturi venele varicoase au prezentat o dezvoltare
marcată a matricei extracelulare fibrilare atât la nivelul intimei, cât şi la nivelul mediei.
Pentru sublotul 1 – varice simple, dacă la nivel intimal fibrele de colagen au fost
dispuse compact, în tunica medie aranjamentul lor a fost fascicular, printre celulele
musculare netede. Asociat, a fost identificat un număr mare de fibre elastice, formând
zone de condensare elastică în structura tunicii medii. Pentru sublotul 2 - varice
complicate, colagenul produs a determinat îngroşarea evidentă a intimei, pe fondul
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hiperplaziei colagenice instalându-se transformarea hialină. În paralel, a fost prezentă şi
hiperplazia fibrelor elastice. Mai mult, în tunica medie hiperplazia fibrelor de colagen a
condus la disocierea fasciculele musculare şi/sau înlocuirea acestora în totalitate, cu
instalarea flebosclerozei.
Studiile histologice efectuate pe pereţii venelor varicoase prezintă date
contradictorii asupra modificărilor componentei colagenice şi elastice. Unele lucrări
[26,44,45] au evidenţiat niveluri scăzute ale colagenului, în paralel cu niveluri scăzute
ale elastinei [15,45], care pot fi compensate prin creşterea mucopolizaharidelor şi a
scleroproteinelor insolubile. Aceste date au condus la teoria conform căreia defectul
primar în cantitatea de colagen şi elastină care susţine endoteliul din exterior determină
reducerea rezistenţei la presiunea venoasă, ceea ce ar conduce la apariţia dilataţiilor
venoase. Alte raportări susţin că peretele venelor varicoase are un nivel crescut de
colagen [24], sau că nu există nici o diferenţă în procentul de colagen şi proteine totale
între loturile control şi cele cu vene varicoase [46].
Modificările celulelor musculare netede
În studiul nostru, în ambele subloturi venele varicoase au fost caracterizate prin
hipertrofia şi hiperplazia celulelor musculare în tunica medie. Aceste modificări au fost
mai evidente în sublotul 1, comparativ cu sublotul 2 – la nivelul căruia s-a înregistrat, pe
fondul unei fragmentări a continuităţii celulelor musculare, un proces de transformare
fibroasă.
Dovezi contradictorii există în privinţa patologiei celulelor musculare netede din
venele varicoase. Câteva studii au evidenţiat creşteri ale numărului sau activităţii
celulelor musculare netede [30,47,48], în timp ce alte studii raportează reducerea
numărului celulelor musculare netede datorate înlocuirii de ţesut conjunctiv [24,48].
Separarea celulelor musculare netede prin zone conjunctive, fibroase, împiedică
funcţionarea tunicii medii ca un întreg, ceea ce determină modificări ale tonusului
peretelui şi conduce la apariţia de dilataţii patologice [24]. Alte studii demonstrează
absenţa diferenţelor între componenta musculară din peretele venelor varicoase şi,
respectiv, venele normale [49,50].
Diametrul lumenului vascular depinde nu numai de presiunea transmurală şi de
tensiunea generată în peretele vascular, dar şi de orice creştere a peretelui, datorată
hipertrofiei şi/sau hiperplaziei oricăror constituenţi, cum ar fi spre exemplu celulele
musculare netede. Această hipertrofie şi/sau hiperplaziei este apărută ca o măsură de
adaptare la creşterea forţelor de distensie [51], echilibrul fiind modificat în cazul bolii
varicoase [14].
Mai mult, relaxarea celulelor musculare netede asociată cu degradarea
structurală a lor progresivă şi forţa şi elasticitatea scăzută a fibrelor ţesutului conjunctiv
pot fi responsabile pentru întinderea şi dilatarea excentrică a venei [37].
Acelaşi studiu recent menţionat anterior, dedicat structurii şi ultrastructurii
peretelui venelor varicoase [33] susţine că celulele musculare netede, prin capacitatea de
fagocitoză a fibrelor elastice şi de colagen, joacă un rol important în patogeneza bolii
varicoase. Celulele musculare netede prezintă o marcată activitate fagocitară, înglobând
nu numai fibre elastice şi de colagen, dar şi alte celule musculare netede. Celulele
musculare netede îşi pierd forma lor normală, comparabilă cu un fus. Ele suferă un
proces de degenerare marcată, vacuolizare şi dezagregare în fragmente mici, şi sunt
separate prin spaţii largi pline de fibre de colagen. O parte din celulele musculare
netede, prezente în stratul subintimal, sunt detaşate şi eliminate în lumen. Aceste
modificări sunt mai pregnante şi mai accentuate la nivelul pachetelor varicoase distale
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ale gambei, dar sunt prezente şi la fragmentele proximale, clinic nedilatate, de la nivelul
coapsei ale safenei interne [32].
Sinopsis al modificărilor morfologice
În boala varicoasă, în ţesutul conjunctiv creşte proporţia de matrice extracelulară
nefibrilară (amorfă) şi fibrilară, şi apar modificări structurale ale fibrelor elastice şi de
colagen. Pentru ţesutul muscular neted, procesele de hipertrofie şi hiperplazie pot asocia
modificări în structura celulelor musculare, prezenţa de vacuole sugerând un posibil rol
secretor şi fagocitar al acestora, ceea ce poate explica funcţia contractilă anormală a
celulelor musculare netede din peretele venos. Alternanţa de zone de hipertrofie şi
atrofie la nivelul peretelui venos este considerată ca o reacţie la presiunea şi perfuzia
deficitară de la acest nivel sau o consecinţă a modificărilor cantitative şi calitative ale
celulelor musculare netede.
Creşterea grosimii peretelui venos se datorează secvenţei hipertrofie intimală –
hipertrofie medie. Leziunile morfologice care au caracterizat cele două stadii ale bolii
varicoase – varice simple (sublotul 1), varice complicate (sublotul 2) au prezentat un
grad important de suprapunere. În corespondenţă cu tabloul clinic, comparaţia leziunilor
histopatologice specifice stadiului CEAP II-III (sublot 1) cu cele specifice stadiului
CEAP IV-VI (sublot 2) reflectă doar dinamica evolutivă, spre complicaţii, a unui
substrat patologic deja instalat.
CONCLUZII
Evaluarea elementelor morfologice endoteliale, conjunctive şi musculare, la
nivelul intimei şi mediei venoase, a relevat prezenţa constantă a aceloraşi leziuni la
nivelul segmentelor recoltate din teritorii venoase diferite. Constatarea morfologică are
semnificaţie dublă: etiopatogenică, indicând că hipertensiunea venoasă acţionează
indiferent de arie teritorială şi diametru venos; clinic, indicând că boala varicoasă
impune practicarea precoce a tratamentului.
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REEDUCAREA FUNCŢIONALĂ IMEDIATĂ A TENDOANELOR
FLEXOARE ÎN ZONA II – STUDIU COMPARATIV
I.Ţopa1,2, Camelia Tamaş1, Mihaela Perţea1, T.Stamate1
1. Spitalul Clinic de Urgenţe ,,Sf. Ioan’’ Iaşi
Secţia de Chirurgie Plastică, Reconstructivă şi Arşi
2. Cabinet Medical Individual Iaşi
IMMEDIATE FUNCTIONAL REEDUCATION AFTER FLEXOR TENDON SURGERY IN
ZONE II (Abstract) : Along the last 50 years, the great progresses in the tendon surgery leed the
therapist to institute earlier and more ’’agressive’’ postoperative rehabilitation programme. Immediate
reeducation after flexor tendon surgery in zone II is absolutely necessary for o good functional result and
the various terapeutical protocols force the physiotherapist to take difficult choises. This study reports the
comparativ results following the combination of some elements between passive-active and active
protocols for 40 patients. The patients were evaluated regarding the total active motion (TAM), grip
strength, pinch strenght, dexterity (Nine-Hole Peg test) and a health assesment questionaire for activities
of daily living (ADL) after 8 weeks postoperative. After the treatment we report an improvement in group
B (n=20) comparative to group A(n=20) with 9% for TAM excellent results, 15% for grip strenght, 4%
for pinch strenght, 7% for dexterity and 11% for ADL. We conclude that by association and comparation
of some elements from different terapeutical protocols it is poosible to achieve better results.
KEY WORDS : FUNCTIONAL REEDUCATION, FLEXOR TENDONS, ZONE II
Corespondenţă : dr. I.Ţopa, Spitalul Clinic de Urgenţe ‚,Sf. Ioan’’ Iaşi, Str. Gen. Berthelot, nr.2, Iaşi, jud.
Iaşi, e-mail ionuttopa@yahoo.com*.

INTRODUCERE
Reeducarea precoce postoperatorie a tendoanelor flexoare a devenit o practică
comună pentru a putea beneficia de un bun rezultat funcţional. În literatura de
specialitate există o mare varietate de protocoale terapeutice , de studii ce abordează
tema din diferite perspective, dar, având atât de multe opţiuni, un specialist în
recuperarea mâinii nu trebuie numai să le înţeleagă dar sa ştie şi când să le folosească.
Aria dintre pliul palmar distal de flexie şi mijlocul falangei a-II-a reprezintă zona a-II-a
tendoanelor flexoare denumită şi ,,no man’s land’’ datorită slabelor rezultate funcţionale
obţinute în trecut. Modificarea tehnicilor chirurgicale a permis apariţia unor programe
de reeducare precoce postoperatorie şi a unor rezultate mai bune. Acest studiu îşi
propune să compare rezultatele funcţionale obţinute prin combinarea diferitelor
elemente ale protocoalelor existente.
MATERIAL ŞI METODĂ
Au fost luaţi în studiu 40 de pacienţi (12 femei 27,5%, 29 bărbaţi 72,5%) cu
vârste cuprinse între 19 şi 49 ani (media 34 ani). 7 pacienţi au prezentat şi leziuni
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asociate ale nervilor digitali (3 leziuni ale nervului cubital şi 4 ale nervului median). La
toţi pacienţii s-a efectuat sutură primară tip Kesller modificată cu fir 4.0.
Programul de reeducare funcţională
A treia zi postoperator au fost create orteze tip Kleinert modificate
individualizate pentru fiecare pacient. Pumnul a fost imobilizat în 30° de flexie iar
articulaţiile metacarpofalangiene (AMF) în flexie 70° pentru lotul A (fig. A) şi 40°
pentru lotul B (fig. C) , articulaţiile interfalangiene în poziţie neutră. Sub pliul palmar de
flexie a fost aplicat pe orteză un scripete pentru direcţionarea elasticelor ataşate pe
degetele operate. Plasarea proximala a scripetelui a fost necesara pentru a creşte flexia
digitală şi implicit cursa de alunecare a tendonului. Pentrul lotul A s-a aplicat un
protocolul Kleinert [1] original (Fig. 1 A,B): în fiecare oră 10 repetări de extensie activă
contra rezistenţei elastice urmată de flexie pasivă a degetului operat. Lotului B i s-a
aplicat programul Kleinert original (Fig. 1C) şi programul sinergic Mayo Clinic,
Cooney [2], care utilizează efectul de tenodeză (cu degetele relaxate, ducerea pumnului
în extensie antrenează flexia degetelor şi invers, flexia activă a pumnului asigură
extensia pasivă a degetelor) şi care a fost utilizat doar în prezenţa kinetoterapeutului
(Fig. 2).

A

B

C
Fig. 1 Protocol Kleinert
A. flexie pasivă; B. extensie activă –flexie AMF 70° (lotul A); C. extensie activă – flexie
AMF 40º (lotul B).

La 4 săptămâni postoperator au fost suprimate ortezele pe parcursul zilei cu
indicaţia de a fi purtate încă 2 saptămâni noaptea, au fost începute mişcările de flexie
activă ale degetelor fără rezistenţă, exerciţiile de glisare diterenţiată a tendoanelor
flexoare şi stinulare electrică funcţională pentru flexia şi extensia degetelor. Începând cu
săptămâna a 6-a au fost introduse exerciţii cu rezistenţă progresivă şi de stretching.
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Evaluarea pacienţilor
Testul TAM (Total Active Motion) propus din 1967 de Societatea americană de
chirurgie a mâinii [3], reprezintă suma mişcărilor active a celor trei articulaţii
(metacarpofalangiană, interfalangiană proximală şi distală) minus deficitul de extensie,
valoare transformată apoi în procente faţă de degetul controlateral sănătos.
Un TAM de referinţă de 260°este propus în cazul în care degetul controlateral
nu este utilizabil şi corespunde unei flexii de 80° din AMF, 110° din AIFP şi 70° din
AIFD.

A

B

Fig. 2 Protocolul Mayo Clinic
A. extensie activă pumn-flexie pasivă degete; B. flexie activă pumn-extensie pasivă degete

Valorile procentuale ale testului TAM sunt: excelent (100%), bun (75-99%),
mediu (50-74%), slab (<50%).
Testul NHPT (Nine Hole Peg Test) a fost utilizat pentru evaluarea dexterităţii.
Pe o planşetă canadiană cu 9 găuri se introduc nouă cilindri contra cronometru. Se
evaluează comparativ cu mâna sănătoasă. Pentru pacienţii care au mâna stângă
dominantă se acceptă o diferenţă de 1 sec. de întârziere pentru mâna dreaptă. Pentru cei
care au mâna dreaptă dominantă va lua în considerare o întârziere de 1-2 sec. pentru
mâna stângă [4].
Testele pentru măsurarea forţei au fost de 2 tipuri:
- măsurarea forţei prizei digito-palmare cu ajutorul dinamometrului Jamar,
evaluare ce trebuie făcută bilateral şi care acordă mâinii dominante un procent de 100120% faţă de cea nedominantă. Poziţia pacientului [5] trebuie cu umărul în abducţie
30°, cotul flectat la 90°, antebraţul în poziţie neutră, pumnul în extensie 30° şi înclinare
cubitală de 15°. Evaluarea rezultatelor se face conform tabelului 1 [6].

Rezultat

Tabel 1.
Evaluarea forţei prizei digito-palmare
Mâna dominantă
Mâna nedominantă

Bun

≥80% faţă de cea neafectată

≥60% faţă de cea neafectată

Slab

<80% faţă de cea neafectată

<80% faţă de cea neafectată

- măsurarea forţei prizei termino-terminale, termino-laterale şi tridigitale s-a
efectuat cu ajutorul dinamometrului şi au fost evaluate ambele mâini.
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Testul pentru reintegrarea pacientului în activităţile socioprofesionale ADL
(activity daily living) a fost efectuat după testul celor 400 de puncte propus de J.Xenard
[7], din care s-a luat doar bilanţul pentu prizele monomanuale şi deplasarea obiectelor,
bilanţ cotat cu 100 de puncte.
REZULTATE
La 8 săptămâni postoperator au fost înregistrate următoarele rezultate:
- lotul A:
o testul TAM 3% excelente, 61% bune, 26% medii, 10% slabe;
o testul NHPT a fost cotat ca normal pentru 62% dintre cazuri;
o forţa prizei digito-palmare a avut valoare bună pentru 68% dintre
pacienţi, priza termino-terminală pentru 75%, termino-laterală pentru
69%, tridigitală 73%;
o testul pentru ADL a fost cotat la o medie de 82 puncte.
- lotul B:
o testul TAM 12% excelente, 68% bune, 16% medii ,4% slabe;
o testul NHPT a fost cotat ca normal pentru 69% din cazuri;
o forţa prizei digito-palmare a avut valoare bună pentru 83% dintre
pacienţi, priza termino-terminală pentru 78%, termino-laterală pentru
72%, tridigitală 79%;
o testul pentru ADL a fost cotat la o medie de 91 de puncte.
Pe parcurul programului de reeducare funcţională la unul dintre pacienţi s-a
produs o ruptură a tendonului flexorului superficial al degetelor în prima săptămână
postoperator ce a necesitat o nouă intervenţie chirurgicală şi apoi reînceperea
tratamentului. La 2 pacienţi au fost observate aderenţe ale tendoanelor flexoare şi s-a
impus reintervenţia chirurgicală (tenoliză).
DISCUŢII
Recuperarea funcţională a mâinii după intervenţiile chirurgicale pe tendoanele
flexoare în zona II reprezintă un proces dificil ce constituie un element foarte important
pentru viitorul funcţional al mâinii. Până la apariţia programelor de reeducare precoce
postoperatorie deficitul funcţional datorat acestor leziuni aducea probleme grave de
readaptare socio-profesională a pacienţilor. În ultimele 5 decade, datorită progresului în
chirurgia mâinii, au apărut o multitudine de protocoale, toate cu ideea de a permite
tendonului o vindecare tip intrisec, fără formare de aderenţe şi de a forma un calus
tendinos fusiform, mai puternic şi care sa permită o bună glisare a tendonului în teaca
sinovială. În 1975 Duran şi Houser [8] demonstrează că prin metoda lor de mişcare
pasivă continuă tendonul alunecă intrasinovial 3-5 mm ce reprezintă cursa minimă
pentru a evita formarea aderenţelor. În aceeaşi perioadă Lister şi Kleinert [1] publică
metoda lor prin care estimează cursa tendoanelor flexoare la 8-10 mm. Au apărut
protocoale doar active, altele cu implicarea tuturor degetelor. Cea mai mare cursă de
glisare este estimată prin protocolul Cooney [2] din 1989: 15,2-19,8 mm.
Zona a-II-a este unanim recunoscută ca zona critică pentru recuperarea
tendoanelor flexoare datorită aderenţelor ce se formează în teaca sinovială. Studiul
nostru a comparat rezultatelor a 2 grupuri de pacienţi ce au participat la programe de
reeducare funcţională diferite. Rezultatele au fost superioare pentru lotul B care au avut
o modificare în orteză de 40° pentru flexia AMF (faţă de 70° în lotul A) şi au susţinut
un program sinergistic Cooney efectuat doar în prezenţa kinetoterapeutului. Diferenţele
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în favoarea lotului B au fost: -pentru TAM 9% rezultate excelente, 7% bune, cu 10%
mai puţine bune şi cu 6% mai puţine rezultate slabe
- pentrul testul NHPT 7%;
- pentru forţa prizei digito-palmare 15%, termino-terminale 3%, termino-laterale
3% şi tridigitale 6%;
- pentru testul ADL 9 puncte.
Aceasta demonstrează că o poziţionare în flexie de numai 40° a AMF împreună
cu un protocol combinat Kleinert - Cooney îmbunatăţesc rezultatele funcţionale printr-o
mai buna glisare a tendoanelor flexoare, prin formarea unor calusuri tendinoase mai
puternice şi o mai refacere mai rapidă a prizelor normale.
TAM-ul obtţinut pentru lotul B (80% excelente/bune, 16% medii, 4% slabe)
poate fi comparat şi cu alţi autori. Astfel Silfverkiöld [9] a raportat rezultatele lor ca
fiind 81% excelente/bune, medii 14% fără nici un rezultat slab dar cu 5 rupturi. Riaz
[10] a raportat 75% rezultate excelente/bune, 15% medii şi 10% slabe. Small [3] găseşte
77% rezultate excelente/bune, 14% medii şi 9% slabe. Schenk [11] utilizează protocolul
Washington, rezultatele fiind 48% excelent/bune (36% excelent), 20% medii, 32%
slabe (metoda de evaluare a fost formula Strickland). Între aceste raportări există
diferenţe notabile dar ele sunt datorate modului de evaluare a rezultatelor şi afecţiunilor
asociate.
În ceea ce priveşte forţa de prehensiune, aceasta reprezintă un factor important
în buna funcţionalitate a mâinii, dar există puţini autori ce au publicat rezultate. Noi am
gasit la grupul B o valoare buna pentru 83% dintre pacienţi. Riaz a raportat o valoare
bună pentru 94% dintre cazuri, Strickland în 89% din grup.
CONCLUZII
Reeducarea funcţională a tendoanelor flexoare in zona II rămâne un domeniu
delicat, bazat pe cunoaşterea, întelegerea şi compararea elementelor din multitudinea
protocoalelor publicate. Asocierea protocolului Cooney la cel al lui Kleinert precum şi
modificarea poziţiei flexiei AMF în orteza dinamică îmbunătăţeşte semnificativ
rezultatele şi le aduce la un nivel comparabil cu cele mai bune prezentate în literatura de
specialitate.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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THE EVALUATION OF ALPHA METHYLACYL COA RACEMASA (AMACR) EXPRESSION IN
PREMALIGNANT LESIONS AND ADENOCARCINOMA OF THE PROSTATE (ABSTRACT): The
positive expression of AMACR in the prostatic cells in morphological context support malignant
diagnostic. Aim: The purpose of our study was the evaluation intensity of AMACR expression in prostatic
glands benign, high grade prostatic intraepithelial neoplasia, atypical adenomatous hyperplasia and
prostatic adenocarcinoma. Material and Methods: The study was realized on 56 cases analysed in
Pathology Laboratory of Emergency County Hospital Focşani, Romania. Results: The AMACR
expression was positive 4% in benign glands, 55% in high grade prostatic intraepithelial neoplasia, 8% in
atypical adenomatous hyperplasia and 100% in prostatic adenocarcinoma. Conclusion: The AMACR
expression must be correlation with morphological evaluation and this specificity increase the security of
positive diagnostic. The positive expression of AMACR supports malignant diagnostic only for the
phenotype P63-/AMACR+.
KEYWORDS: AMACR, HIGH GRADE PROSTATIC INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA,
ATYPICAL ADENOMATOUS HYPERPLASIA, PROSTATIC ADENOCARCINOMA.
Corespondenţă: Dr. Marin Ludmila Violeta, doctorand Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Gr. T.
Popa” Iaşi, Facultatea de Medicină, Disciplina de Morfopatologie, medic primar anatomie patologică,
Spitalul Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Pantelimon” Focşani, tel: 0721217818; e-mail: marinlud@yahoo.com*

INTRODUCERE
În cercetările pentru identificarea unui biomarker specific pentru
adenocarcinomul de prostată (ACP), AMACR (alpha methylacyl CoA racemasa) a
generat un interes extraordinar, fiind considerat un biomarker tisular excelent [1-4].
Studii recente indică utilitatea diagnosticului histopatologic utilizând AMACR şi în
leziunile premaligne: neoplazia intraepitelială de prostată de grad înalt (HPIN) şi
hiperplazia adenomatoasă atipică (AAH). Expresia AMACR a fost identificată şi în
nodulii de hiperplazie hipertrofică benignă adiacenţi ACP, confirmând astfel că
AMACR este un marker util în transformarea neoplazică a prostatei, reflectând un
proces de carcinogeneză [1-3].
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AMACR, proteină citoplasmatică localizată la nivel de peroxizomi şi
mitocondrii, a fost identificată în citoplasma celulelor epiteliale secretorii prostatice
transformarte malign [5-8], abilitatea acestui marker în susţinerea diagnosticului de
malignitate, fiind demonstrată în special când este asociat cu fixarea negativă pentru
markerii celulari bazali. Ulterior, alte studii au raportat că expresia AMACR nu este
specifică ACP, datorită prezenţei sale şi în HPIN, AAH şi leziuni benigne [9], precum şi
a detectării în alte cancere umane: colorectal, mamar, ovarian, carcinom renal papilar,
melanom malign. [10-12]. Deşi rolul AMACR în carcinogeneza prostatică este încă
neclar, expresia pozitivă a proteinei în 82-100% din ACP [13,14] fiind interpretată ca
având semnificaţie diagnostică în asociere cu markerii celulari bazali negativi.
Scopul acestui studiu a constat în evaluarea intensităţii expresiei AMACR în
glandele prostatice benigne, HPIN, AAH şi ACP, în vederea urmăririi secvenţelor
evolutive care caracterizează transformarea malignă.
MATERIAL ŞI METODĂ
Au fost investigate un număr de 240 cazuri de prostatectomii radicale
diagnosticate în Laboratorul de Anatomie Patologică al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Focşani în perioada octombrie 2006 – noiembrie 2008. Dintre acestea, au fost selectate
56 de cazuri care au fost investigate prin examen imunohistochimic (IHC), cu o tehnică
bazată pe metoda streptavidină-biotină-peroxidază. Anticorpii primari utilizaţi au fost
P63 (Anti-Human P63 Protein Monoclonal Mouse, Clona 4A4, cod M7247, DAKO,
Denmark), CK5/6 (Anti-Human CK5/6 Monoclonal Mouse; Clona D5/16B4, cod
M7237, DAKO, Denmark) şi AMACR (Anti-Human P504S Monoclonal Rabbit, Clona
13H4, Cod N1609, DAKO, Denmark). Ca anticorp secundar s-a folosit Biotinylated
Goat Anti-Polivalent (Ultra Vision Large Volume Detection System Anti-Polyvalent,
Lab Vision Corporation), iar pentru evidenţierea antigenului s-a aplicat DAB (Liquid
DAB Substrate Chromogen System Cod K3466, DAKO Danemarca).
Prin utilizarea markerilor pentru celule bazale (P63 şi Ck5/6), 12 cazuri au fost
diagnosticate HPIN asociat cu AAH (grup 1) şi 44 cazuri diagnosticate ACP asociat cu
HPIN (grup 2). Suplimentar, ca marker specific pentru celule prostatice maligne, a fost
analizată expresia AMACR.
Fixarea P504S a fost citoplasmatică granulară, cu o coloraţie brună. Pentru
analiza semi-cantitativă am aplicat următorul scor: 0 - expresie negativă (pentru control
negativ în glandele benigne adiacente cu absenţa expresiei P504S); 1 - expresie scăzută
(pentru cazurile în care expresia P504S a fost focală şi apicală); 2 - expresie moderată
(pentru cazurile în care expresia P504S a fost difuză şi apicală); 3 - expresie crescută
(pentru control pozitiv în glandele prostatice maligne, în care expresia P504S a fost
difuză citoplasmatică).
REZULTATE
În lotul de studiu de 56 cazuri, analiza expresiei P504S în glandele prostatice
benigne şi în leziunile de tip premalign şi malign a condus la următoarele rezultate.
1. Expresia P504S în glandele benigne
În grupul 1, caracterizat prin leziuni premaligne în asociere cu glande benigne
adiacente, nici unul din cele 12 cazuri nu a prezentat expresie P504S pozitivă la nivelul
acestor glande (scor 0). În grupul 2, cu leziuni maligne, au fost identificate glande
benigne adiacente în 14 cazuri din totalul celor 44. Expresia P504S a fost pozitivă cu
nivel de scor 1, în glandele benigne adiacente, numai într-un singur caz (Fig. 1).
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Raportând cele 26 cazuri cu glande benigne adiacente (12 cazuri în grupul 1 şi
14 cazuri în grupul 2) la lotul total de studiu de 56 cazuri, intensitatea expresiei P504S
în glandele benigne a fost evaluată ca expresie pozitivă scăzută (scor 1) în 4% din cazuri
(1/26).
2. Expresia P504S în HPIN
În grupul 1, nici unul din cele 12 cazuri nu a prezentat expresie P504S pozitivă
în zonele cu leziuni HPIN (scor 0). În grupul 2, 31 din cele 44 cazuri au relevat expresia
pozitivă a P504S în HPIN (scor 1 şi scor 2) (Fig. 2).
În ansamblul lotul general de studiu, cele 31 cazuri cu leziuni HPIN pozitive
pentru P504S reprezintă 55% din cazuri (31/56).

Fig. 1 Reacţie P504S pozitivă în glande benigne, scor 1 (IHC, x10)

Fig.2 Reacţie P504S pozitivă în HPIN, scor 2 (IHC, x10)

3. Expresia P504S în AAH
Analizând expresia P504S în zonele AAH din grupul 1 (leziuni premaligne), am
identificat o expresie pozitivă (scor 1) în 8% din cazuri (1/12) (Fig. 3). Deşi AAH a
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prezentat o expresie P504S pozitivă scăzută, diagnosticul final AAH a fost menţinut, în
baza criteriilor histologice susţinute de examenul calitativ în coloraţia standard
Hematoxilină-Eozină şi a criteriilor IHC, care au relevat markeri celulari bazali cu
expresie pozitivă discontinuă la nivelul stratului celular bazal.
4. Expresia P504S în ACP
Analizând P504S în zonele ACP din grupul 2 (leziuni maligne), am identificat o
expresie pozitivă în toate cele 44 cazuri (100%), cu următoarea distribuţie: 5% (2/44) cu
expresie scăzută în ACP grad Gleason 1 (scor 1), 27% (12/44) cu expresie moderată în
ACP grad Gleason 2 (scor 2) şi 68% (30/44) cu expresie crescută în ACP grad Gleason
3 şi 4 (scor 3) (Fig.4).

Fig. 3 Reacţie P504S pozitivă în AAH, scor 1 (IHC, x10)

Fig. 4 Reacţie P504S pozitivă în ACP, scor 3 (IHC, x10)
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DISCUŢII
Studiul IHC al expresie P504S a permis identificarea unor aspecte relevante
pentru evoluţia procesului de carcinogeneză la nivel prostatic. Am observat că glandele
benigne din grupul malign sunt mai frecvent pozitive la P504S decât glandele benigne
din grupul premalign, fapt care sugerează un debut al carcinogenezei.
Rezultatele noastre sunt în concordanţă cu datele din literatură,
Ananthanarayanan et al. [15] raportând că glandele benigne adiacente ACP sunt
pozitive la AMACR, spre deosebire de glandele benigne localizate la distanţă de ACP.
În studiul nostru glandele benigne au avut imunoreactivitate pozitivă pentru P504S în
4% din cazuri. Această valoare se situează între rezultatele obţinute de Molinie et al.
[16], care indică o expresie AMACR pozitivă în glandele benigne în 2% din cazuri, şi
rezultate publicate de Hameed et al., [17], conform cărora expresia AMACR este
pozitivă în glandele benigne în 36% din cazuri.
Investigaţia IHC a evidenţiat faptul că HPIN din grupul malign este mai frecvent
pozitiv la P504S comparativ cu HPIN din grupul premalign, aceste evidenţe susţinând
încadrarea HPIN ca leziune precursoare ACP. Expresia P504S în HPIN în lotul studiat,
identificată ca pozitivă în HPIN în 55% din cazuri, se suprapune peste datele obţinute în
alte studii similare, publicate în fluxul principal de publicaţii, şi anume: Paner et al.
[18], cu 53% AMACR pozitiv în HPIN, Stewart et al. [19], cu 44% AMACR pozitiv în
HPIN.
Imunoreactivitate pozitivă a P504S în AAH, decelată numai în 8% din cazuri, nu
se suprapune peste datele altor studii: Kunju et al. [20] indică valori de 14%, iar Molinie
et al. [16] raportează valori de 23%. Cu toate acestea, în baza rezultatelor personale,
putem afirma că AAH este o leziune heterogenă, cu majoritatea cazurilor negative la
P504S (92%), putând fi considerată o leziune premalignă doar datorită prezenţei
discontinue a stratului celular bazal, pus în evidenţă cu markeri celulari bazali.
În gama leziunilor prostatice premaligne şi maligne, analiza expresiei AMACR
în ACP a fost de asemenea în atenţia grupurilor de cercetare axate pe acest domeniu de
patologie, care au raportat pozitivitatea markerului cu diferenţe mici procentuale între
diferitele studii. Astfel, Kunju et al. [20] au identificat AMACR pozitiv în ACP în 100%
din cazuri, Molinie et al. [16] – în 97% din cazuri, iar Jiang et al. [14] – în 93% din
cazuri. Rezultatele noastre sunt în concordanţă cu valorile sus-menţionate. Trebuie însă
subliniat faptul că expresia pozitivă P504S, prezentă în 100% din cazuri, a prezentat
intensitate diferită în funcţie de gradul Gleason. Rezultatele noastre sunt o dovadă a
faptului că expresia P504S în celulele epiteliale secretorii prostatice creşte ca intensitate
direct proporţional cu gradul Gleason, ceea ce demonstrează specificitatea acestui
marker în ACP.
CONCLUZII
Analiza imunohistochimică a pattern-ului P504S relevă că reacţia pozitivă nu
este echivalentă întotdeauna cu statusul malign, pentru confirmarea acestuia fiind
necesară identificarea fenotipului P63-/AMACR+. Confirmarea prezenţei markerului
P504S se repercută direct în creşterea facilităţii de identificare a celulelor prostatice
maligne, în scăderea riscului unui diagnostic fals negativ şi, implicit, în creşterea
preciziei diagnosticului pozitiv.
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CANCERUL TESTICULAR – STUDIU CRITIC AL PROFILULUI
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TESTICULAR CANCER – CRITICAL APPRAISAL OF THE PATHOLOGY PROFILE (Abstract):
Testicular cancer (TC) may originate in the structure of the seminiferous tubule or the interstitial tissue,
but the vast majority (> 95%) arise from the germinal epithelium. Germ cell tumors (GCT) are classified
as seminomas (S, 50% of TC), non-seminomas (NS, 40%), and tumors composed of several cell lines
(mixed-type tumors, MT, 10%). We reevaluated the available specimens for 39 cases of GCT (15 S, 12
NS, 12 MT). The major distinction to be made was between pure S and NS (including MT), but
additional data were obtained in order to assess and quantify several other histological features of
potential interest (share of different tumor subtypes, cytoplasm staining, intratumoral necrosis,
lymphocytic infiltration, invasion of tunica albuginea and rete testis, tumor emboli, spermatogenesis) not
evaluated during the initial (diagnostic) examination. Their impact on disease-free (DFS) and overall
survival (OS) was also evaluated. Mean follow-up duration was 47.11 months (range 4.73-104.0 months).
We found the vascular component of the tumor (p=0,034) to be linked to DFS of NS and only the
lymphocytic infiltrate (p=0,0001) to both DFS and OS in S. The pathology exam can be considered as an
independent prognostic factor of utmost importance in TC, and might need to include additional
information about these two aspects and possibly others, but research on a larger number of patients is
needed.
KEY WORDS: TESTICULAR CANCER, PATHOLOGY, DIAGNOSIS, PROGNOSIS
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INTRODUCERE
Incidenţa tumorilor germinale testiculare (TGT) a crescut constant în secolul XX
(15-20% la fiecare 5 ani). Motivaţia acestui fenomen nu este cunoscută, dar frecvent se
invocă ipoteza creşterii nivelelor componentelor endogene sau exogene de estrogeni, ce
ar afecta testiculul embrionar. Supravieţuirea la 5 ani a crescut de asemenea spectaculos,
de la 63% în anii 60 la 93-99% în prezent. Această ameliorare este datorată
protocoalelor moderne de chimioterapie (în special pe bază de cisplatin şi etoposid),
asociate sau nu cu chirurgia retroperitoneală sau toracică, şi progreselor imagisticii
(computer tomografie, tomografie cu emisie de pozitroni).
Aproximativ 90-95% dintre pacienţi se prezintă cu TGT primare şi 10% sunt
diagnosticaţi cu boală metastatică sau în situaţii în care tumora primară este ocultă sau a
regresat [1].
*
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Trebuie de la început subliniat că un examen clinic atent rămâne cea mai bună
metodă diagnostică, iar evaluarea imagistică are un rol limitat în depistarea cancerului
testicular. Examenul histopatologic al piesei de orhiectomie deţine un rol central în
stabilirea diagnosticului de certitudine, a apartenenţei tumorii la unul dintre cele două
tipuri histologice majore şi în stadializare, reprezentând în consecinţă un factor
prognostic independent de importanţă capitală.
Neoplasmele testiculare îşi pot avea originea în mai multe tipuri celulare din
structura tubului seminifer (celulele Sertoli sau Leydig) sau a ţesutului interstiţial, dar
marea lor majoritate (>95%) derivă din epiteliul germinal (spermatogenic) [2].
Tumorile germinale sunt clasificate în seminoame (50% din cancerele
testiculare), o mare varietate de alte tipuri histologice (carcinom embrionar,
coriocarcinom, teratom etc.), reunite sub denumirea de tumori germinale nonseminomatoase (40% din cancerele testiculare), şi tumorile alcătuite din mai multe
tipuri celulare (mixte – circa 10% din total). Pentru cele mai multe dintre acestea a fost
identificată o leziune precursoare („carcinom in situ”), numită neoplazie intratubulară
cu celule germinale (intratubular germ cell neoplasia, IGCNU), cu semnificaţie
biologică şi prognostică aparte [3].
Tumorile non-germinale pot fi primare/secundare, sunt extrem de rare şi în
general sunt denumite în funcţie de originea lor (tumori cu celule Sertoli sau Leydig,
carcinoid, limfoame sau leucemii, metastaze) [4].
Practic, cea mai importantă distincţie morfopatologică (dar şi clinică) în
cancerele testiculare se face între seminoame şi non-seminoame, incluzând tumorile
mixte. Informaţiile furnizate de un anatomo-patolog atent şi avizat sunt esenţiale pentru
a maximaliza şansele de vindecare ale pacientului prin alegerea modalităţilor şi a
secvenţei terapeutice optime, reducând în acelaşi timp la minimum apariţia efectelor
secundare (în special a celor tardive). De asemenea, aceste date pot clarifica relaţiile
existente între histologia tumorală şi valorile markerilor biologici, frecvent ignorate, sau
neconcordante la o primă vedere.
MATERIAL ŞI METODĂ
Prin analiza dosarelor pacienţilor internaţi în secţia clinică de Oncologie
Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi, au fost identificate
un număr de 163 de cazuri de TGT în perioada ianuarie 2000 – decembrie 2008. Am
inclus în studiul de faţă 39 dintre acestea (seminoame/non-seminoame/tumori mixte)
pentru care au fost disponibile preparatele histopatologice de la examenul iniţial (la
diagnostic); în medie, pentru fiecare caz au fost recuperate 5.43 lame (limite 1-16).
Scopul studiului a fost reevaluarea şi cuantificarea unor aspecte tumorale particulare
(ponderea diverselor subtipuri tumorale, coloraţia citoplasmei, necroza tumorală,
infiltratul limfocitar, invazia rete testis, embolii tumorali, spermatogeneza etc.) şi
generarea de ipoteze privind includerea sistematică a unora dintre aceste date în
buletinul histopatologic, pentru o mai bună individualizare a deciziei terapeutice în
TGT. Diverşi parametri epidemiologici şi clinici au fost de asemenea incluşi în analiză.
Variabilele continue au fost prezentate descriptiv ca medie şi limite, iar cele categorice
ca număr total şi procentaje. Atribuirea unui anumit procent pentru diferitele elemente
histologice s-a realizat ca medie aritmetică a ponderii acestora în suprafaţa a 5 câmpuri
microscopice (obiectiv 10x) necontigue, selectate aleatoriu.
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Am utilizat testul χ2 pentru evaluarea relaţiei unor variabile histologice
categorice cu supravieţuirea fără progresie (progression-free survival, PFS) şi
supravieţuirea generală (overall survival, OS), cenzurate la momentul ultimului control
oncologic al pacientului.
Variabilele continue (ex.: valorile markerilor tumorali, acolo unde acestea au
fost disponibile) au fost analizate utilizând testul Pearson log-rank bivalent (2-sided p).
Nivelul de semnificaţie statistică a fost stabilit la 0.05 pentru toate testele
statistice. Managementul bazei de date şi toate analizele statistice au fost efectuate
utilizând programul SPSS v16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL 60606, USA).
REZULTATE
Caracteristicile celor 39 de cazuri de TGT disponibile pentru analiză,
diferenţiate în funcţie de aspectul histologic la examinarea iniţială, seminom pur vs.
non-seminom sau tumori mixte, sunt prezentate în Tabel 1.
Vârsta medie a pacienţilor a fost de 33.77 ani (limite 18-77, 66.7% fiind sub 40
de ani), iar indicele mediu de masă corporală de 24.6 (limite 18.-34.7), doar 3 pacienţi
(7.69%) depăşind limita supraponderalităţii.
La momentul diagnosticului, pacienţii au prezentat în general un status de
performanţă (SP) ECOG/OMS bun (31 pacienţi cu SP 0 sau 1, 75% dintre pacienţii cu
histologie non-seminomatoasă, şi 86.7% dintre cei cu histologie de seminom tipic).
Datele de stadializare TNM nu au fost raportate la diagnostic în 2 cazuri (5.1%)
pentru tumora primară (T), 7 cazuri (17.9%) pentru adenopatiile regionale (N), 9 cazuri
(23.1%) pentru metastazele la distanţă (M) şi 20 de cazuri (51.3%) pentru markerii
tumorali serici (S).
Localizarea tumorii primare a fost mai frecvent dreaptă (24 cazuri, 61.5%), la 2
pacienţi aceasta fiind dezvoltată pe un testicul ectopic. În cazurile raportate,
adenopatiile au fost cel mai frecvent retroperitoneale (81.5%), iar metastazele au
prezentat localizare predominant pulmonară (33.3%).
Valorile medii ale markerilor tumorali serici la diagnostic au fost de 150.88
ng/ml (AFP), 113,24 mIU/ml (HCG), şi respectiv 475.04 U/L (LDH), nivelele acestor
markeri fiind grupate conform Fig. 1.
A

B

Fig. 1 Distribuţia nivelelor serice ale markerilor tumorali la diagnostic.
A) Matrice generală. B) Distribuţie în funcţie de histologia tumorii.
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Tabel 1
Caracteristicile lotului de studiu*.
Histologie
Seminom
%

n
Vârsta medie (ani)
Mediu de provenienţă

Status ponderal

c/pT

cN

cM

S (markeri)

AFP (diagnostic) (ng/ml)
HCG (diagnostic)
(mIU/ml)
LDH (diagnostic) (U/L)

Supravieţuire fără
boala/progresie (DFS)

31,58
rural
urban
subponderal
normal
supraponderal
obez grad I
c/pT0
c/pT1
c/pT2
c/pT3
c/pT4
cN0
cN1
cN2
cN3
cM0
cM1
S0
S1
S2
S3
NR
0-1,000
1.000-10.000
NR
0-5.000
NR
N [120-243]
<1,5*N
1,5-10*N
0
0-1 an
1-2 ani
2-3 ani
3-4 ani
4-5 ani
>5 ani

10
14
1
14
9
0
0
5
10
7
1
11
3
2
3
14
5
7
3
5
2
8
15
1
9
14
6
7
4
6
2
1
6
2
3
3
7

Medie (luni)

Supravieţuire generală
(OS)

Non-seminom
n
%

0-1 an
1-2 ani
2-3 ani
3-4 ani
4-5 ani
>5 ani
Medie (luni)

41,7%
58,3%
4,2%
58,3%
37,5%
0,0%
0,0%
21,7%
43,5%
30,4%
4,3%
57,9%
15,8%
10,5%
15,8%
73,7%
26,3%
41,2%
17,6%
29,4%
11,8%
33,3%
62,5%
4,2%
39,1%
60,9%
25,0%
29,2%
16,7%
25,0%
8,3%
4,2%
25,0%
8,3%
12,5%
12,5%
29,2%

37,27
8
7
0
8
4
3
0
4
6
3
1
5
4
3
1
10
1
2
0
0
0
14
1
0
14
1
5
7
2
1
0
1
1
4
2
6
1

43,28
2
4
2
5
4
7

8,3%
16,7%
8,3%
20,8%
16,7%
29,2%
45,61

n

53.3%
46.7%
.0%
53.3%
26.7%
20.0%
0,0%
28,6%
42,9%
21,4%
7,1%
38,5%
30,8%
23,1%
7,7%
90,9%
9,1%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
93,3%
6,7%
,0%
93,3%
6,7%
33,3%
46,7%
13,3%
6,7%
0,0%
6,7%
6,7%
26,7%
13,3%
40,0%
6,7%

33,77
18
21
1
22
13
3
0
9
16
10
2
16
7
5
4
24
6
9
3
5
2
22
16
1
23
15
11
14
6
7
2
2
7
6
5
9
8

42,83
0
1
4
3
5
2

,0%
6,7%
26,7%
20,0%
33,3%
13,3%
48,05

TOTAL
%
46,2%
53,8%
2,6%
56,4%
33,3%
7,7%
0,0%
24,3%
43,2%
27,0%
5,4%
50,0%
21,9%
15,6%
12,5%
80,0%
20,0%
47,4%
15,8%
26,3%
10,5%
56,4%
41,0%
2,6%
60,5%
39,5%
28,2%
35,9%
15,4%
17,9%
5,1%
5,1%
17,9%
15,4%
12,8%
23,1%
20,5%
43,00

2
5
6
8
9
9

5,1%
12,8%
15,4%
20,5%
23,1%
23,1%
47,11

* NR-neraportat; AFP-alfa-fetoproteină; HCG-gonadotropina corionică umană;LDH-lactatdehidrogenaza.
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Intervalul dintre debutul (declarativ) al simptomatologiei şi momentul
diagnosticului a fost, în medie, de 4.61 luni (limite 0-11 luni). Urmărirea pe termen lung
a evoluţiei clinice a bolii neoplazice a fost posibilă în toate cazurile, durata medie de
urmărire fiind de 47.11 luni. Au fost consideraţi pierduţi din evidenţă pacienţii
(11, 28.2%) despre care nu au fost disponibile informaţii mai mult de 24 de luni,
cazurile fiind cenzurate la momentul ultimului contact documentat. Totuşi, majoritatea
acestor pacienţi înregistraseră deja la momentul respectiv supravieţuiri de peste 3 ani
(limita superioară a apariţiei majorităţii recidivelor în TGT fiind 2 ani). Supravieţuirea
medie fără progresie (PFS) a fost astfel de 43 de luni (limite 0-102.7), iar supravieţuirea
generală (OS) de 47.11 luni (limite 4.73-104.0 luni) (Fig. 2).

A

B

Fig. 2 Supravieţuirea în lotul de studiu
A) Fără progresie a bolii. B) Generală.

Distribuţia cazurilor, în raport cu diagnosticul clinic fondat pe criteriile
examenului histopatologic, a fost următoarea: seminom tipic („pur”) în 15 cazuri
(38.46%), tumori non-seminomatoase în 12 cazuri (30.77%), restul de 12 specimene
chirurgicale incluzând atât elemente seminomatoase, cât şi non-seminomatoase (tumori
mixte, ce au fost însă tratate ulterior ca non-seminoame, conform recomandărilor
actuale). Prezenţa elementelor de „carcinom in situ” (IGCNU) nu a fost evaluată la
momentul diagnosticului iniţial, fiind însă ulterior identificată – pe specimenele
disponibile pentru reevaluarea efectuată în cadrul acestui studiu – în 3 cazuri (7.69%).
Examenul histopatologic a permis nu numai încadrarea cazurilor în conformitate
cu clasificarea OMS operaţională, ci şi identificarea de entităţi „pure” şi „mixte” de
diagnostic. Componente individualizate de seminom au fost evidenţiate în 27 de cazuri
(69.2%), leziunile specifice de carcinom embrionar ocupând locul al doilea ca frecvenţă
(19 cazuri, 48.7%), în timp ce elementele de teratom matur (9 cazuri, 23.1%), imatur (2
cazuri, 5.1%) şi terato-carcinom (8 cazuri, 20.5%) au fost relativ rare; coriocarcinomul a
fost identificat într-un singur caz (2.6%), şi nu a existat nici un caz de tumoră de sac
vitelin (yolk-sac).
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Am cuantificat de asemenea procentajele medii, minime şi maxime ocupate de
fiecare subtip histologic regăsit în tumorile respective (Fig.3): IGCNU 10% (limite 010%), seminom 53.15% (5-100%), carcinom embrionar 32.89% (5-75%),
coriocarcinom 5% (0-5%), teratom matur 18.0% (5-30%), teratom imatur 15.0% (1020%), teratocarcinom 20.63% (5-40%). În ceea ce priveşte modul de organizare
(pattern-ul tisular) în cadrul tumorii, acesta a fost definit ca fiind compact (14 cazuri,
35.9%), cordonal (0 cazuri individuale, însă inclus în 16 cazuri în tipul mixt), papilar (3
cazuri, 7.7%), alveolar (1 caz, 2.6%) sau mixt (21 cazuri, 53.8%). Procentual, cea mai
bine reprezentată formă de organizare în diferitele subtipuri a fost cea compactă (în
medie 61.47% din ţesutul tumoral), urmată de forma papilară (47.50%).

Fig. 3 Aspecte histopatologice ale cancerului testicular (col. HE, ob. x4)
A) Seminom difuz cu infiltrat limfocitar moderat.
B) Carcinom embrionar (dreapta) asociat cu IGCNU (stânga).
C) Carcinom embrionar cu pattern tisular mixt (compact, stânga sus) şi papilar (dreapta jos).

Coloraţia citoplasmatică a fost clasificată ca acidofilă (100% din celule – 13
cazuri, 33.3%), predominant acidofilă (>50% din celule – 4 cazuri, 10.3%), respectiv
predominant sau franc clară (câte 10 cazuri, 25.6% – în special în seminoame); nu a fost
evaluată în 2 cazuri (5.1%).
Infiltratul limfocitar intratumoral (Fig.4), descris la examenul iniţial în doar 18
cazuri, ca redus (12 cazuri, 30.8%) sau abundent (6 cazuri, 15.4%) a fost reevaluat,
atribuindu-i-se 5 categorii: absent (0% din tumoră – 5 cazuri, 12.8%), slab reprezentat
(sub 33% din tumoră, în câmpurile examinate – 12 cazuri, 30.8%), bine reprezentat (3366% din tumoră – 10 cazuri, 25.6%), şi foarte bine reprezentat (peste 2/3 din tumoră – 8
cazuri, 20.5%).

A

B

Fig. 4 Cuantificarea infiltratului limfocitar intratumoral
A) la diagnostic şi B) la reevaluare.
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De asemenea, am urmărit şi modul de organizare al infiltratului inflamator: difuz
(17 cazuri, 43.6%), nodular sau folicular (câte 6 cazuri, 15.4%); acesta nu a putut fi
evaluat în 5 cazuri (12.8%), datorită artefactelor prezente în preparatul histologic.
Invazia albugineei şi a epididimului a fost confirmată la diagnostic în 9 (23.1%)
şi respectiv 2 cazuri (5.1%), şi infirmată în 2 (5.1%) şi respectiv 8 cazuri (20.5%); nu au
fost disponibile date din buletinul histopatologic pentru aproape 75% dintre tumorile
examinate. La reexaminarea specimenelor, invazia capsulară a putut fi pusă în evidenţă
în 26 de cazuri şi infirmată în 3 cazuri (66.7, respectiv 7.7%), însă invazia epididimului
nu a fost vizibilă decât în 5 cazuri (12.8%). De asemenea, am evidenţiat invazia rete
testis în 8 cazuri (20.5%) şi absenţa acesteia în alte 3 cazuri (7.7%), această structură
nefiind identificabilă în 28 dintre seturile de preparate histologice incluse în analiză.
Prezenţa necrozei, neraportată în peste 1/3 din cazuri la diagnostic, a fost
cuantificată la reevaluare în 33 dintre neoplaziile evaluate, ocupând un procent mediu
de 43.33% din masa tumorală (limite 10-80%). Secreţia de mucus, considerată un
element sugestiv pentru lipsa de diferenţiere tumorală, a fost evidenţiată în 6 cazuri
(15.4%), predominant în tumorile non-seminomatoase.
Stroma conjunctivă a fost cuantificată ca slab reprezentată (<33% în câmpurile
examinate – 12 cazuri, 30.8%), bine reprezentată (33-66% din tumoră – 14 cazuri,
35.9%), sau foarte bine reprezentată (>66% din tumoră – 6 cazuri, 15.4%) (Fig.5A);
includerea în una dintre aceste categorii nu s-a putut realiza în 7 cazuri (17.9%). De
asemenea, am evaluat în aceiaşi termeni componenta vasculară a tumorii, cu excepţia a
17 cazuri fiind încadrată ca absentă (3 cazuri, 7.7%), slab (12 cazuri, 30.8%), bine (5
cazuri, 12.8%) sau foarte bine reprezentată (2 cazuri, 5.1%) (Fig.5B).

A

B
Fig. 5 A. Cuantificarea stromei tumorale. B. Cuantificarea componentei vasculare.

Embolii tumorali au fost descrişi la examinarea iniţială în 11 cazuri (28.2%),
fără a se preciza apartenenţa la vase sangvine sau limfatice. La reevaluarea preparatelor
histologice, am identificat emboli vasculari în 13 cazuri (33.3%) şi/sau embolii limfatice
în 8 cazuri (20.5%).
Gradul de menţinere a capacităţii reproductive la nivelul testiculului afectat a
fost evaluat prin intermediul spermatogenezei şi prezenţei sau absenţei atrofiei tubilor
seminiferi, la marea majoritate a pacienţilor aceasta fiind absentă sau afectată în diferite
grade.
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Elementele histologice de seminom atipic au fost mai frecvente la vârste mai
mari (p=0,007), în timp ce carcinoamele embrionare au fost întâlnite la pacienţi mai
tineri (p=0,039).
Statusul ganglionar s-a corelat puternic, direct proporţional, cu nivelele
markerilor serici la diagnostic (coeficient de corelare 0.6, p=0,011). Atât nivelul LDH,
cât şi prezenţa şi importanţa infiltratului limfocitar s-au corelat de asemenea direct
proporţional cu greutatea corporală la diagnostic (p=0,032, respectiv p=0,012).
Progresia bolii a fost mai probabilă la persoanele cu un interval mai mare între
debutul simptomatologiei şi diagnostic (p=0,010), iar decesul la cele cu vârste mai mari
(p=0,047).
Relevanţa prognostică (asupra supravieţuirii) a caracteristicilor histopatologice
incluse în studiu este prezentată în Tabel 2.
Tabel 2.
Impactul caracteristicilor histologice asupra DFS şi OS*.
Semnificaţie
Supravieţuire fără progresie (DFS)
Supravieţuire generală (OS)
Caracteristica
p
p
p (Nonp
p
p (Non(Global) (Seminom) seminom) (Global) (Seminom) seminom)
IGCNU
0.759
0.678
Seminom
0.287
0.802
Carcinom embrionar
0.793
0.542
Coriocarcinom
0.754
0.635
Teratom matur
0.306
0.336
Teratom imatur
0.552
0.739
Teratocarcinom
0.185
0.323
IGCNU (%)
Seminom (%)
0.327
0.334
Carcinom embrionar (%)
0.576
0.323
Coriocarcinom (%)
Teratom matur (%)
0.066
0.066
Teratom imatur (%)
0.157
0.157
Teratocarcinom (%)
0.558
0.500
Embolii vasculare
0.479
0.082
0.601
0.479
0.539
0.172
Stroma
0.727
0.302
0.766
0.420
0.094
0.837
Citoplasma
0.335
0.409
0.459
0.498
0.241
0.811
Componenta vasculară
0.092
0.074
0.399
0.045
0.034
0.044
Infiltrat limfocitar
0.228
0.230
0.009
0.000
0.008
0.000
Infiltrat limfocitar
0.074
0.217
0.384
0.065
0.123
0.303
(pattern)
Necroza (%)
0.658
0.275
0.569
0.761
0.549
0.387
Spermatogeneza
0.555
0.403
0.721
0.915
0.387
0.736
Invazia capsulară
0.480
0.602
0.572
0.707
Invazia rete testis
0.529
0.588
0.402
0.588
Secreţia de mucus
0.952
0.513
0.793
0.812
0.513
0.560
* IGCNU-intratubular germ cell neoplasia. Marcaj aldin pentru relaţiile semnificative statistic (test χ2)

În tabelul 2 se pot remarca, pe lângă variabilele cu implicaţii prognostice clare
(componenta vasculară şi respectiv infiltratul inflamator), unele tendinţe semnificative,
cum ar fi ponderea elementelor de teratom matur sau prezenţa emboliilor vasculare.
Cel mai probabil, acestea şi/sau alte variabile suplimentare ar putea atinge pragul
de semnificaţie statistică (p<0.05) în condiţiile evaluării unui lot de pacienţi mai mare şi
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cu date disponibile mai complete. Fig. 6 şi 7 ilustrează relaţia dintre cele două elemente
cu semnificaţie statistică şi supravieţuire.

Fig. 6. Corelaţii cu DFS şi OS, pentru infiltratul limfocitar

Fig. 7 Corelaţii cu DFS şi OS, pentru componenta vasculară.

În analiza Kaplan-Meier, DFS a variat semnificativ în funcţie de mai multe
variabile: stadiul T (log-rank p=0,007) şi M (p=0,001), localizarea metastazelor
(pulmonare vs. hepatice sau alte localizări, p=0,048), procentul de teratom matur din
cadrul tumorii (p=0,049), organizarea tisulară (papilară vs. compactă sau mixtă, vs.
alveolară, p=0,0001) şi procentajul de ţesut cu organizare alveolară (p=0,002). A existat
de asemenea o tendinţă de atingere a semnificaţiei statistice pentru absenţa histologiei
de teratom matur (p=0,077), invazia albugineei (p=0,075), absenţa sau slaba
reprezentare a componentei vasculare (p=0,063).
OS a fost influenţată negativ de către statusul de performanţă ECOG la
diagnostic (PS 2-3 vs. 0-1, p=0,004), prezenţa metastazelor la distanţă (p=0,046),
histologia de tip mixt (p=0,021), invazia albugineei (p=0,003), organizarea papilară sau
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compactă vs. cea alveolară sau mixtă (p=0,0001), absenţa infiltratului limfocitar
(p=0,004).
Au existat de asemenea unele indicaţii privind semnificaţia unor variabile
suplimentare, ca de exemplu localizarea tumorii primare (dreapta vs. stânga, p=0,069),
absenţa histologiei de teratom matur (p=0,054) şi a componentei vasculare (p=0,096).
DISCUŢII
Fiecare tip celular prezent în tumora primară, indiferent de aspectul histologic
„benign” sau de volum, posedă trăsăturile esenţiale ale fenotipului malign: proliferare
necontrolată, capacitate de invazie locală şi metastazare. Cu toate acestea, prognosticul
pacientului poate fi semnificativ diferit în funcţie de categoria de risc din care face
parte, în funcţie de anumite criterii clinice, paraclinice şi histopatologice [5]. Din acest
motiv, informaţiile furnizate de un examen histopatologic cât mai atent şi exhaustiv sunt
esenţiale pentru orientarea chirurgului urolog şi a medicului oncolog în vederea alegerii
modalităţilor şi a secvenţei terapeutice optime. Rezultatele acestui examen pot explica
relaţiile existente între histologia tumorală şi valorile markerilor biologici, şi pot
anticipa răspunsul eventualelor metastaze la tratamentul postorhiectomie.
Efectuarea unei puncţii cu ac fin sau recoltarea unei biopsii din testicul sunt
contraindicate chiar şi în urma suspectării pe criterii clinice şi/sau imagistice a unei
tumori maligne testiculare, datorită riscului de diseminare a celulelor neoplazice cu
această ocazie. Totuşi, unii autori susţin că abordarea transscrotală nu se asociază decât
cu un risc de recidivă locală ceva mai mare decât orhiectomia inghinală (2.9% vs.
0.4%), fără a compromite prognosticul quod ad vitam al pacientului. De asemenea,
există posibilitatea ca rezultatul biopsiei să fie fals-negativ în unele cazuri, chiar dacă
aceasta a fost realizată sub ghidaj echografic [6].
Examenul extemporaneu nu-şi găseşte justificarea decât în rare cazuri, în care
aspectul clinic şi echografic sugerează benignitatea formaţiunii: tumoră juxtatesticulară
(posibil tumoră adenomatoidă), tumoră intratesticulară de dimensiuni mici (posibil
tumoră de cordon sexual), tumoră a celulelor Leydig (suspectată datorită ginecomastiei
sau unor nivele hormonale evocatoare), leziuni inflamatorii sau traumatice
(excepţional!).
Ideal, piesa de orhiectomie (testiculul prelevat în întregime!) ar trebui să fie
examinată proaspătă, cât mai curând posibil după intervenţia chirurgicală (excepţie:
fixarea este necesară pentru limfoame). De multe ori, testiculul excizat este depozitat
într-un container cu fixator, iar disecţia este temporizată; în acest caz, deoarece tunica
albuginee reprezintă o barieră foarte eficientă împotriva penetrării substanţei fixatoare,
în tumoră pot surveni modificări autolitice care pot da naştere unor erori de diagnostic.
O piesă de orhiectomie radicală (efectuată pe cale inghinală) constă din testiculul
respectiv, tunica vaginală înconjurătoare şi o lungime variabilă din cordonul spermatic.
Piesa trebuie cântărită, măsurată în trei dimensiuni şi în lungimea cordonului [7].
Se recomandă examinarea iniţială a secţiunilor din cordonul spermatic – minim
trei, inclusiv marginea de rezecţie – înaintea secţionării testiculului, pentru a minimaliza
contaminarea artificială în timpul manoperei (tumorile testiculare sunt deseori foarte
friabile).
Tunica vaginală (stratul parietal) trebuie mai întâi inspectată pentru a se
evidenţia posibilele neregularităţi sau penetrarea de către tumoră (care vor fi ulterior
examinate microscopic), şi abia apoi incizată pe faţa anterioară; se notează prezenţa de
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lichid între cele două straturi ale acesteia (hidrocel). Trebuie de asemenea evidenţiată
eventuala invazie tumorală a tunicii subjacente, albugineea.
Ulterior, testiculul se disecă de-a lungul axului longitudinal, până în hil
(respectând originea epididimului), în acest stadiu putându-se obţine probe pentru
microscopia electronică şi alte studii speciale (citometrie de flux, citogenetică), care au
însă o valoare mai mult investigaţională decât diagnostică. Se realizează secţiuni
paralele adiţionale, la intervale de 2-3 mm, iar apoi piesa se fixează într-un volum mare
de formol acetic (3l apă distilată + 1l formaldehidă pură + 0.2l acid acetic) sau alte
substanţe fixatoare (formol, soluţie Bouin etc. – determină artefacte histologice,
alterează materialul genetic).
Se măsoară şi se descrie tumora (consistenţă, omogenitate, focare necrotice/
hemoragice/ mucoide/ chistice/ fibroase, prezenţa calcificărilor) şi relaţia acesteia cu
vaginala, albugineea şi structurile hilare. Se realizează blocuri la parafină din regiunile
suspecte şi din eventualele focare de necroză şi/sau hemoragie observate; se recomandă
examinarea a cel puţin câte un bloc pentru fiecare centimetru din diametrul maxim al
tumorii (cel puţin zece blocuri/toată tumora în cazul unui aspect macroscopic de
seminom pur, datorită frecvenţei descoperirii pe secţiuni fine a focarelor nonseminomatoase, care modifică total conduita terapeutică); trebuie realizat şi un bloc care
să includă hilul testicular. Pentru epididim se efectuează secţiuni seriate paralele pe
toată lungimea, se notează anomaliile macroscopice şi se realizează cel puţin un bloc
pentru examinarea în microscopie optică [8].
Trebuie realizat un raport cât mai precis asupra piesei, acesta având un impact
deosebit asupra conduitei terapeutice ulterioare. Tumora va fi clasificată clar ca
„seminom” sau „tumoră non-seminomatoasă”, „pură” sau „mixtă” (în acest din urmă
caz trebuie menţionate componentele tumorale şi procentajele respective, în termenii
suprafeţei ocupate pe secţiunea respectivă). Se va menţiona obligatoriu prezenţa sau
absenţa embolilor vasculari, şi de asemenea trebuie evaluată necroza tumorală (în
procente de suprafaţă sau de volum). Se va preciza prezenţa sau absenţa invaziei în rete
testis, epididim, vaginală, tubii deferenţi etc.
Examenul histopatologic metodic, cu tehnici standard, va fi ulterior completat,
dacă este necesar, prin investigaţii imunohistochimice (de evaluare a ponderii diverselor
componente ale tumorilor mixte) [9-11].
Raportarea completă şi corectă a rezultatelor examenului histopatologic este
imperativă, distincţia seminom–non-seminom şi stadializarea (inclusiv categoria S)
fiind obligatorii mai ales în scopul optimizării deciziei terapeutice, având în vedere
diferitele opţiuni existente în prezent (supraveghere activă, 1-2 cicluri de chimioterapie
cu carboplatin, radioterapie, limfadenectomie retroperitoneală, chimioterapie cu
protocoale pe bază de cisplatin şi etoposid cu/fără bleomicin – EP/BEP) [12,13].
În plus, au fost evidenţiate şi alte variabile cu rol prognostic, în funcţie de
histologia tumorii: seminom – invazia rete testis şi diametrul maxim al tumorii primare;
non-seminoame şi tumori mixte – invazia spaţiului vasculo-limfatic, ponderea
carcinomului embrionar [14].
Deşi nu a fost conceput decât în scopul generării unor ipoteze, în concordanţă cu
tendinţele actuale din literatură, studiul nostru propune luarea în consideraţie şi
evaluarea unor noi factori. Deşi datele obţinute sunt grevate de dimensiunile reduse ale
lotului de studiu şi de absenţa parţială a unor informaţii pentru o parte dintre pacienţi,
acestea ar putea face obiectul unor investigaţii sistematice şi, odată confirmate ar putea
individualiza suplimentar decizia terapeutică; avantajul acestor factori rezidă şi în
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relativa facilitate şi costurile reduse implicate, deoarece obţinerea informaţiilor necesare
se poate realiza în cursul examenului histopatologic la diagnostic, fără a necesita
evaluări şi/sau analize suplimentare.
CONCLUZII
Standardizarea disecţiei piesei de orhiectomie şi mai ales a raportării
histopatologice este extrem de necesară, deşi o clasificare strictă, utilă, a tumorilor
testiculare pe criterii etiologice şi patogenice nu este realizabilă în stadiul actual al
cunoştinţelor medicale asupra acestui grup de neoplazii. Se pot realiza însă diverse
categorii de TGT pe baza criteriilor generale de clasificare a tumorilor maligne:
localizarea, aspectul macroscopic şi microscopic, extensia tumorală, gradul de
diferenţiere, histogeneza şi evoluţia biologică.
În practica medicală, cele mai importante criterii de clasificare, obligatorii
pentru stabilirea prognosticului şi alegerea mijloacelor terapeutice în cancerul testicular
rămân tipul histologic, markerii serici tumorali şi extensia tumorală (clasificarea TNM).
La acestea s-au adăugat, mai recent, unele variabile suplimentare specifice acestor
neoplazii, cu valoare prognostică, cum ar fi dimensiunea tumorii şi invazia rete testis (în
seminoame), sau invazia limfo-vasculară (în non-seminoame).
Cuantificarea fiecărui subtip tumoral şi, eventual, a altor caracteristici
histologice ale piesei de orhiectomie (cum ar fi componenta vasculară sau infiltratul
limfocitar, evidenţiate ca semnificative în studiul de faţă) pot fi utile în selectarea
optimă a grupei de risc, însă aceste criterii necesită investigaţii ulterioare, mai extinse.
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THYROID PATHOLOGY IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME (Abstract):The polycystic ovary
syndrome (PCOS) is defined by a chronic anovulation, clinical and/or biochemical evidence of
hyperandrogenism, in the presence of polycystic ovaries and the absence of the other causes. The aim of
the study is to estimate the prevalence of thyroid pathology in women with polycystic ovary syndrome.
Methods: This study is a retrospective one and was made from January 2003 to December 2009 in the
Endocrinology Clinic of “Saint Spiridon” Hospital and included a number of 483 women with polycystic
ovary syndrome. The study includes: anamnesis dates, clinical exams, hormonal determinations, and
echographic examinations of the thyroid and ovaries. Results From this group, were taken in evidence for
thyroid malfunctions 179 women: 74 autoimune thyroiditis, 88 goiters, 8 congenital mixedems, 6
Basedow diseases, 1 thyroid neoplasm, 1 toxic adenoma and 1 struma ovarii. Women with polycystic
ovary syndrome have a high prevalence of thyroid pathology (37,6%). This raises the possibility that
female hormones might play a pathogenic role in such diseases. Conclusions: Evaluation of the thyroid
gland with a blood test for thyroid stimulating hormone (TSH), antithyroglobulin and antithyroid
peroxidase antibody plus an echographic examination, should be a part of the investigation of polycystic
ovary syndrome. Likewise, PCOS should be evaluated in patient with under-active thyroid gland.
KEY WORDS: POLYCYSTIC OVARY SYNDROME, THYROID PATHOLOGY, AUTOIMMUNE
THYROIDITIS.
Corespondenţǎ: Dr. Gabriela Dumăchiţă-Şargu, medic rezident, Clinica I Chirurgie, Spitalul “Sf.
Spiridon” Iaşi, doctorand Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Gr. T. Popa” Iaşi, email:
sargu_gabriela@yahoo.com*

INTRODUCERE
Sindromul ovarelor polichistice (SOP) a fost descris în 1935 de Irving Stein şi
Michael Levanthal ca fiind un sindrom clinic complex, dominat de anovulaţie cronică,
întâlnit în special la femei obeze care asociau amenoree, hirsutism şi prezenţa unor
ovare de dimensiuni crescute, cu structură micropolichistică [1]. Sindromul reprezintă o
afecţiune cu debut prepubertar, interesând aproximativ 5-10 % dintre femeile aflate la
vârsta reproductivă şi este considerat ca fiind exemplu clasic de anovulaţie cronică
asociată cu hiperandrogenism [2].
În ultimii ani acestui sindrom i s-a acordat o atenţie deosebită din cauza
tulburărilor metabolice pe care le determină (diabet zaharat tip 2, scăderea toleranţei la
*
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glucoză, rezistenţă la insulină, dislipidemii, obezitate) şi asocierii cu un spectru larg de
boli (patologie tiroidiană, mastoze fibrochistice, neoplasm de endometru) [3,4].
Nivelul crescut al testosteronului liber ce apare în sindromul ovarului polichistic
este determinat în parte de scăderea sex hormone-binding globulin (SHBG), generând
un cerc vicios: hiperandrogenie – nivel scǎzut de SHBG – hiperestrogenie relativă –
perturbarea secreţiei de gonadotropine, care este permanent susţinut [5,6,7].
Obezitatea asociată cu SOP implicǎ şi o tulburare a axei leptină - neuropeptid Y
la nivel hipotalamic, prin afectarea centrului saţietăţii. Nivelurile serice ale leptinei
(fiind cel mai bun marker pentru grăsimea totală din organism) şi ale SHBG sunt
controlate de influenţa balanţei hormonale (hormoni sexuali, tiroidieni, insulină) asupra
sintezei hepatice [8-11].
Deoarece există o corelaţie cu patologia tiroidiană, atât prin simptomatologie
(fatigabilitate, obezitate, tulburări menstruale, scăderea capacităţii de concentrare,
constipaţie, depresie), cât şi etiopatogenic, scopul lucrării este de a studia prevalenţa
bolilor tiroidiene în sindromul ovarului polichistic. În literatura de specialitate există
studii care pun în evidenţă legătura dintre SOP şi tiroiditele autoimune, ridicându-se
problema că hormonii feminini ar avea un rol în declanşarea acestor boli [12-14].
MATERIAL ŞI METODĂ
Pentru a sublinia importanţa funcţiei glandei tiroide la paciente cu sindromul
ovarelor polichistice, am studiat foile de observaţie a 483 paciente diagnosticate cu
acest sindrom şi investigate în Clinica de Endocrinologie, Spitalul “Sf. Spiridon”, în
perioada ianuarie 2003 - decembrie 2009. Studiul a cuprins date anamnestice (vârstă,
data luării în evidenţă, tulburări ale ciclului menstrual, creştere ponderală), determinări
hormonale (gonadotropi, testosteron, progesteron, hormoni tiroidieni), ecografia glandei
tiroide şi a ovarelor.
Aceste paciente au fost diagnosticate conform criteriilor de definire a SOP din
2003, stabilite la Rotterdam (trebuie să includă cel puţin 2 criterii): oligo-anovulaţie,
semne clinice sau biochimice de hiperandrogenism, ovare polichistice diagnosticate
ecografic, în condiţiile excluderii altor etiologii (tumori secretante de androgeni,
sindrom Cushing, prolactinoame).
Pacientele cu patologie tiroidiană au fost diagnosticate prin examen ecografic
(volum tiroidian, structură), dozarea anticorpilor anti tiroperoxidază (Ac antiTPO: 0-34
UI/ml), anticorpi antitiroglobulină (Ac antiTG: 0-110 UI/ml), hormon tirostimulant
(TSH: 0,4-4,0 uUI/ml) şi fracţia liberă a tiroxinei (FT4: 0,8-2,0 ng/dL). Pacientele care
au prezentat ecografic, o structură hipoecogenă a glandei tiroide şi titru crescut al
anticorpilor antitiroidieni au fost diagnosticate cu tiroidită autoimună.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
În studiile de specialitate din România, prevalenţa patologiei tiroidiene la sexul
feminin a variat între 15-20% [15].
Pe cazuistica studiată, patologia tiroidiană a prezentat o prevalenţă de 37,06%,
semnificativ mai crescută decât în studiile de specialitate (p<0,001), cu un risc relativ de
peste 2 ori mai mare în sindromul ovarelor polichistice (RR = 2,22; IC95%: 1,65÷3,0).
În perioada 2003-2009, modulul lotului de studiu (frecvenţa cea mai mare), la
pacientele cu sindromul ovarelor polichistice (SOP) a avut o distribuţie bimodală:
21,9% în 2003 şi 20,9% în 2006. Cazurile cu patologie tiroidină, din total cazuri cu
SOP, au avut un peak de frecvenţă în anul 2005 (6,4%).
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Pe ani de studiu, tendinţa sindromului ovarelor polichistice a fost descrescătoare
(y = 110,71 – 10,43 x), cu un prognostic pentru anul 2010 de aproximativ 27 cazuri. De
asemenea, patologia tiroidiană desprinsă din cazuistica SOP, a prezentat o tendinţă
descrescătoare în perioada de studiu (y = 34,57 – 2,25 x), cu o valoare prognostică a
numărului de cazuri cu patologie tiroidiană în anul 2010 de 17 cazuri, ceea ce reprezintă
aproximativ 63% din cazurile prognostice de SOPC (Fig. 1).
Pe decade de vârstă se observă o distribuţie crescută a cazurilor cu sindromul
ovarelor polichistice la grupa de vârstă 21-30 ani (40,4%), în timp ce la pacientele cu
patologie tiroidiană din totalul cazurilor cu SOP frecvenţa cea mai mare se regăseşte la
grupa de vârstă 31-40 ani (16,8%), iar din patologia tiroidiană cazurile din această grupă
de vârstă au reprezentat o pondere de 45,3% (Tabel 1).

Fig. 1. Distribuţia cazurilor în funcţie de patologia tiroidiană
în sindromul ovarelor polichistice
Tabel 1. Structura lotului pe grupe de vârstă în funcţie de patologia tiroidiană
în sindromul ovarelor polichistice
SOP
Patologie tiroidiană
Grupa de vârstă
n
%
n
% din total
% din
(ani)
lot
patologie
tiroidiană
≤ 10
1
0,2
1
0,2
0,6
11 – 20
104
21,5
19
3,9
10,6
21 – 30
195
53
11,0
40,4
29,6
31 – 40
148
30,6
81
16,8
45,3
41 – 50
35
7,2
25
5,2
14,0
Total
483
100,0
179
37,1
100,0
27,33±8,28
31,17±12,35
x ±σ
t-Student = 3,85; GL = 660; p<0,001

Testul ANOVA evidenţiază varianţii ample, aproximativ egale ale seriilor de
valori ale vârstelor pacientelor cu sindromul ovarelor polichistice (30,3%) şi patologie
tiroidiană (39,6%).
Vârsta medie a pacientelor cu patologie tiroidiană (31,17±12,35 ani) a fost
semnificativ mai mare comparativ cu vârsta medie a pacientelor cu SOP (27,33±8,28
ani).
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Observând că vârsta medie la ambele grupuri de studiu este aproximativ de 30 ani,
coroborate cu datele din literatura de specialitate [16], alegem această vârstă ca prag
pentru interpretarea statistică a rezultatelor.

Fig. 2 Distribuţia pacientelor din lotul de studiu în funcţie de
grupa de vârstă şi patologie

Se remarcă că în patologia tiroidiană ponderea cazurilor cu vârsta de peste 30 ani
au o valoare predictiv pozitivă de 59%, în timp ce ponderea cazurilor cu sindromul
ovarelor polichistice a avut o valoare predictiv pozitivă de 75% (p<0,001) (Fig. 2).
Din totalul cazurilor cu patologie tiroidiană se remarcă o frecvenţă crescută a
cazurilor cu guşă (49,2%) şi tiroidită autoimună (41,3%) (Fig.3).
0.6%4.5%

0.6%

0.6%
3.4%

tiroidita autoimuna
41.3%

gusa
Basedow
struma ovarii
neoplasm tiroidian
mixedem congenital
adenom toxic

49.2%

Fig. 3 Distribuţia cazurilor în funcţie de patologia tiroidiană
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Pe grupe de vârstă, patologia tiroidiană a fost mai frecventă la grupa de vârstă 3140 ani la cazurile cu tiroide autoimune (22,3%) şi guşă (20,7%) (Tabel 2).
Observând că cele mai multe cazuri cu patologie tiroidiană prezintă tiroidită
autoimună sau guşă, am efectuat teste de semnificaţie statistică pentru a compara
distribuţia acestor patologii asociate SOP.
Analiza statistică a observat că:
- raportul cazurilor cu guşă a fost aproximativ egal pe grupe de vârstă;
- distribuţia pe grupe de vârstă a cazurilor cu tiroidită autoimună a fost
semnificativ mai frecventă la vârste de peste 30 ani;
- riscul relativ de tiroidită autoimună la grupa de vârstă de peste 30 ani fiind de
1,45 ori mai mare (RR = 1,45; IC95%: 0,99÷ 2,11).

Grupa
vârstă
≤ 10
11-20
21-30
31-40
41-50
Total

Tabel 2
Distribuţia cazurilor cu patologie tiroidiană pe grupe de vârstă
Tiroidită
Struma
Neopl.
Adenom
Guşă
Basedow
autoimună
ovarii
tiroidian
toxic
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
1
0,6
7
3,9
11
6,1
1
0,6
15
8,4
30
16,8
4
2,2
1 0,6
1
0,6
40
22,3
37
20,7
11
6,1
10
5,6
1
0,6
1
0,6
74
41,3
88
49,2
6
3,4
1 0,6
1
0,6
1
0,6

Mixede
m cong.
n
%
2
1,1
2
1,1
4
2,2

Patologia tiroidiană a prezentat o prevalenţă semnificativ crescută în sindromul
ovarelor polichistice, tiroidita autoimună şi guşa (simplă, nodulară şi multinodulară)
fiind cele mai frecvent asociate. Incidenţa bolilor autoimune la femei fiind mai crescută
(de 5-10 ori mai mare decât la bărbaţi), s-a ridicat problema că hormonii feminini ar
avea un rol în declanşarea acestor boli. Pacientele diagnosticate cu SOP şi tiroidită
autoimună au vârste mai înaintate (31-40 de ani), titrul anticorpilor antitiroidieni fiind
mai ridicat şi corelat cu niveluri scăzute de progesteron şi crescute de estrogeni. În
anovulaţia cronică din SOP există o reducere a nivelului de progesteron, care se
accentuează în mod fiziologic cu înaintarea în vârstă.
În literatura de specialiate există studii care pun în evidenţă legătura dintre SOP
şi sindromul autoimun poliglandular tip 2 care asociază diabet zaharat tip 1 şi tiroidite
autoimune [17]. În prezent se acceptă că autoimunitatea tiroidiană este o boală cu
spectru larg de la hipertiroidism, la eutiroidism şi hipotiroidism. O mare parte din
pacientele cu SOP prezintă hipofuncţie tiroidiană asociată cu obezitate. Distribuţia
ţesutului gras (androidă sau centrală) are o influenţă asupra concentraţiei de SHBG [1820], concentraţia plasmatică a SHBG fiind marker pentru rezistenţa la insulină, ce apare
la pacientele cu SOP [21]. Hormonii tiroidieni şi estrogenii sunt stimulatori iar,
androgenii, progesteronul şi insulina sunt inhibitori, ai sintezei de SHBG [22-24].
Tiroidita autoimunǎ se poate prezenta sub diferite forme, de la manifestări
subtile ale hipotiroidismului subclinic, la guşe palpabile şi manifestări extratiroidiene
ale bolii Graves-Basedow [25]. Recunoaşterea spectrului clinic al acestor tulburări este
primul pas important în management. Factorii patogenici în tiroidita autoimună şi SOP
includ predispoziţia genetică, combinată cu factori declanşatori specifici [26-29].
Apoptoza alterată ar putea să contribuie, fie prin lezarea celulară iniţială care duce la
rǎspuns imun, fie prin apoptoza mediată imun a celulelor foliculare tiroidiene şi a
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celulelor granuloase ovariene [30,31]. Unul din factorii declanşatori, comun ai acestei
patologii, ar putea fi stresul.
Vârsta pacientelor a fost relativ ridicată, fapt cauzat de ponderea cea mai mare a
cuplurilor preocupate de fertilitate (asociată în mod deosebit cu această patologie) după
vârsta de 30 de ani, de o anumită reticenţă a acestora în a se adresa medicului pentru
acest tip de probleme şi nu în ultimul rând, de locul oarecum aparte pe care îl ocupă
acest tip de tratament – după epuizarea altor mijloace terapeutice (inseminare
intrauterină, stimulare ovariană cu clomifen) care la rândul lor au presupus anumite
intervale de timp.
CONCLUZII
Studiul demonstrează, din punct de vedere statistic, prevalenţa crescută a
patologiei tiroidiene în sindromul ovarelor polichistice şi în mod deosebit a tiroiditelor
autoimune.
Evaluarea tiroidiană, prin dozări hormonale şi examen ecografic al glandei
tiroide la pacientele diagnosticate cu acest sindrom, ar putea avea un rol terapeutic
important, afectarea tiroidină şi ovariană, intercondiţionându-se.
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DISINSERTION OF DUODENAL PAPILLA
V. Șurlin, E. Georgescu, Milena Georgescu, S. Săndulescu, I. Georgescu
1st Clinic of Surgery, Clinic Emergency Hospital of Craiova
University of Medicine and Pharmacy of Craiova

DISINSERTION OF DUODENAL PAPILLA DURING DUODENAL SURGERY – 20 YEARS
AFTER SURGICAL REPAIR (Abstract): The authors present the case of a 68 years old patient
admitted for chronic calculous cholecistitis and symptomatic choledocolithiasis with obstructive jaundice
and moderate biochemical cholestasis. The patient had a Reichel-Polya gastric resection for ulcer 20 years
ago with disinsertion of duodenal papilla repaired with jejunal loop patch in “Roux en Y”.
Intraoperatively we noticed chronic sclerous acalculous cholecistitis, equivalence of cholecistocholedocal fistula, choledocolithiasis. Exploration of the duodenal papilla identified a relative oddian
stenosis. The first and second parts of duodenum were absent and replaced by a jejunal loop in “Roux en
Y” patching the papilla on the side, with a free blind end and anastomosed laterally to the gastric stump.
The second, subvaterian part of duodenum have been closed and left blind. The treatment of the common
bile duct lithiasis consisted in cholecistectomy with primary closure of the large communication between
the gallbladder and common bile duct, coledocolithotomy, common bile duct (CBD) lavage. To ensure an
adequate biliary flow we decided for a side-to-side anastomosis between the CBD and the blind part of
the jejunal Roux-en-Y loop. The blind end of the second subvaterian part of the duodenum was
anastomosed in an end-to-end fashion also to the blind end of the jejunal Roux-en-Y- loop to ensure some
biliary flow through remaining part of the duodenum. The postoperative course was simple. At 2 years of
follow-up the patient is free of symptoms.
KEY WORDS : PAPILLA DISINSERTION, ROUX-EN-Y, STENOSING PAPILLITIS.
Correspondence to: Dr. Valeriu Șurlin, address: Calea București 34, A8b, 3/10, 200484 Craiova, Dolj,
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INTRODUCTION
Disinsertion of the duodenal papilla may accidentally occur during surgery for
duodenal ulcer, especially for chronic scarring postbulbar duodenal ulcer. One of the
possibilities of surgical repair is with a jejunal Roux-en-Y limb [1,2]. Very little
information is available as follow-up.
We report the case of a patient that we investigated and operated for gallbladder
lithiasis and choledocolithiasis, 20 years after a repair for a disinsertion of papilla
during duodenal ulcer surgery.
CASE PRESENTATION
A 68 years old patient is admitted to our surgical unit for pain in the right
hypocondrium with jaundice. The onset of the symptoms was sudden, two days before,
after some fatty meal. Three to four hours afterwards, he experienced increasing pain in
the epigastrium and the right hypocondrium followed shortly by progressive jaundice,
*
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nausea and vomiting. Antispasmodic and analgesic non-morphine medication relieved
the pain 5-6 hours later but the jaundice remained constant.
Medical history of the patient included heavy smoking and moderate alcohol
intake. He was diagnosed with duodenal ulcer 30 years ago and had surgery for it 20
years ago, a gastric resection with some intraoperative problems, but the patient
couldn’t tell more. He was doing fine ever since, with no symptoms of ulcerous disease,
apart occasional heartburn and right hypocondrium pain after fatty meals. Those
symptoms were attributed by his family doctor to the gallbladder lithiasis that was
found at ultrasonographic examination.
Upon admission, the patient was in good physical condition, a BMI of 27.3,
good mental status. General physical examination was normal, beside the jaundice.
Examination of the abdomen revealed profound tenderness and a palpable gallbladder in
the right hypocondrium, discreet hepatomegaly and a midline abdominal scar from
xyphoid to umbilicus, without any incisional hernia. Cardiovascular and respiratory
status was normal. Rectal tact was normal.
Laboratory tests indicated values in the normal range for red blood and white
blood cells count, serum urea and creatinine. Serum bilirubin was 8.64 mg/dl,
conjugated fraction of bilirubin - 7.52 mg/dl, unconjugated fraction of bilirubin - 1.02
mg/dl, serum alkaline phosphatase = 264 UI/l, ALAT = 78 UI/l, ASAT = 84 UI/l. The
coagulation profile was normal, the pulmonary X-Ray – normal and ECG – normal.
Abdominal US (ultrasonography) revealed a small gallbladder with thick walls
containing multiple calculi of 1-1.5 cm in size; the common bile duct (CBD) was 11
mm with visible calculus of 0.8 cm in the distal part; liver steatosis. Medical treatment
was started with broad spectrum antibiotics – 3rd class cephalosporin 2x/day,
intravenous serum and glucose, amino acids and vitamin K.
He was scheduled for intervention with the objective of coledocolithotomy,
cholecistectomy and restoration of normal bile flow with a temporary T-tube drainage
most probably. The patient was considered ASA III.
The patient was submitted to general anesthesia with oro-tracheal intubation and
a midline iterative laparotomy was performed. The upper mesocolic floor presented an
intense perivisceritis with fibrous, well-organized adherences. The inframesocolic
compartment was free of adherences and we could note the presence of an end-to-side
jejunojejunostomy (Fig. 1). We judged that it was due probably to a Roux-en-Y gastrojejunal anastomosis in the upper mesocolic floor.
We performed careful dissection in the upper mesocolic floor, freeing firstly the
inferior liver surface and progressive restoring of anatomy. We found a sclerous
atrophic gallbladder with lithiasis inside, a dilated and shortened cystic duct as an
equivalence of cholecysto-choledocal fistula, and a dilated CBD with thick fibrous
walls.
To our surprise, the first and the second part of the duodenum were absent,
instead of it, a blinded loop of jejunum was covering the pancreatic head, that was
further down anastomosed to the stomach and descended in the inframesocolic floor to
the end-to-end anastomosis previously mentioned. The IIIrd part of duodenum was
closed, and left as a free blind end (Fig. 1, medalion).
We understood then, that during the previous surgery for peptic ulcer, a lesion of
the papilla occurred and it was repaired with a jejunal Roux-en-Y limb.
We performed cholecistectomy, leaving a 1 cm collar of cystic duct on the
common bile duct. The GB contained a small pigment stone – 0.6-0.8 cm.
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The first attempt of stone retrieval from the CBD through the enlarged cystic
duct was unsuccessful. A choledocotomy was then performed and the stone from the
distal choledoc was retrieved with a Desjardines- type biliary forceps.

Fig.1 Intraoperative view
Colon with greater omentum at the right, the inframesocolic compartment at the left with the
presence of and end-to-side jejunojejunostomy. Medalion: the first and the second part of the
duodenum were absent, instead of it, a blinded loop of jejunum was covering the pancreatic head,
that was further down anastomosed to the stomach and descended in the inframesocolic
compartment floor to the end-to-end anastomosis. The IIIrd part of duodenum was closed, and left
as a free blind end.

It was a brownish, 0.8 cm, singular calculus. Insertion of an exploratory probe
through the papilla discovered a tight stenosis of 0.3-0.4 mm that was not possible to
dilate with larger probes. The tip of the slim probe was palpable in the blind end of the
Roux-en-Y jejunal limb (Fig. 2A). The cystic duct was closed by an interrupted suture.
The choledocotomy was used to perform a side-to-side choledocojejunostomy to divert
the bile flow directly into jejunum. We also decided to perform an end-to-end
duodenojejunostomy between the blinded ends of the jejunal loop and the IInd
subvaterian part of duodenum, as a measure to divert some of the bile flow into the
remaining duodenum (Fig. 2B). Postoperative course was uneventful. At two years
follow-up the patient is free of any digestive or biliary symptoms. A barium meal
control X-ray shows the patency of all anastomoses (Fig. 3).
DISCUSSIONS
Disinsertion of the duodenal papilla can occur after blunt abdominal trauma or
during surgery for chronic duodenal ulcer especially in postbulbar position with intense
local scarring and retraction.
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Usual repair involves a jejunal Roux-en-Y limb that is anastomosed in a
terminal fashion to the pancreatic head around the papilla [3]. Other authors [4]
recommend Hepp repair, which is similar to the first, but a duodenojejunostomy is also
performed with the 2nd duodenum and a stricture of the jejunum beyond it, thus keeping
the flow of the biliary and pancreatic secretion through the duodenum.

B

A

Fig. 2 Intraoperative view
A. the probe at the left is inserted into the enlarged cystic duct, the probe at the right is
inserted into the choledoc through the choledocotomy, passes through the papilla ans is
palpated in the end of the jejunal loop
B. end to end anastomosis between the end of the jejunal Roux-en-Y loop and the closed
blind end of the IInd subvaterian duodenum

Fig.3 Barium meal X-ray, radiologic control at 2 years of
follow-up
The contrast is passing from the stomach also in the aferent jejunal loop,
in a retrograde manner and from there is evacuated in the efferent loop,
through the duodenum and the first part of the jejunum (white arrows)
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There are few reports in the literature about long-term outcomes. Kawarada et al
[5] at 15 month, Artemeva et al [6] at 66 months and Schmitt et al [7] at 10 years are
reporting good results with symptom-free patients.
We decided to report this case, after 20 years from papilla disinsertion repair that
we operated for obstructive jaundice with gallbladder and choledocal lithiasis. To our
knowledge this is the longest interval of follow-up ever reported.
The decision for an open approach was determined by the fact that the patient
was considered fit for surgery and previous gastric surgery. Although, previous gastric
surgery is nowadays no longer an absolute counter-indication for laparoscopic
approach, the adherences that we encountered during dissection proved that the decision
was a right one.
Due to lack of precise information about the previous operation the situation we
encountered during the operation was a surprising discovery.
When exploring the passage through the papilla with a metallic probe, we
noticed a tight stenosis. The etiology of this stenosis is interesting to discuss. This could
be due to either repeated passages of the stones or to the scarring tissue resulted from
healing process after papillary and most certainly, pancreatic head lesion during the first
intervention. The second hypothesis seems more logic because in the anamnesis of the
patient there were no other episodes of temporary jaundice, prolonged and repeated
episodes of colicky pain or acute pancreatitis that could be related to repeated passages
of calculi through the papilla.
The gastric resection could explain the gallbladder lithiasis. The enlargement
and the shortening of the cystic duct, like an equivalent of cholecistocholedocal fistula
stood as a witness for calculi migration in the CBD. The stenosis of the papilla could
also have played an important role in the retention of the migrated calculi in the CBD.
After removal of the calculi from CBD, cholecystectomy and closure of the
large cystic duct, we had two options for the restoration of the bile flow – transduodenal
sphincterotomy and choledoco-jejunostomy. Both have advantages and disadvantages.
The choledocojejunostomy should be larger than 2 cm to avoid later stenosis and
may result in a sump syndrome due to accumulation of food debris in the distal choledo
in 5% of the patients [8].
The sphincterotomy with sphincteroplasty may also stenosate in time, may show
recidive of CBD lithiasis and may induce acute pancreatitis, but avoids sump syndrome.
In this case, due to previous surgery in this area with pancreatic head lesion, papillary
desinsertion, consecutive dissection in the area (the remains of the second duodenum
were found free and closed), we considered that the scarring tissue will render the
sphincterotomy very difficult and will not provide enough healthy jejunal mucosa in the
vicinity to allow a good sphincteroplasty. So, we made an option for
choledocojejunostomy.
The idea to anastomose the free blind ends of the jeunal limb to the second
duodenum was to try to divert some of the bile flow away from the gastrojejunostomy
in order to reduce “silent” biliary reflux to the gastric stump, theoretically responsible
for risk for gastric stump cancer. To ensure a complete diversion of bile flow through
the duodenum we should have employed a Rosanov-like stricture on the jejunal limb
immediately after the cholecodojejuostomy.
However, we were aware that it has been previously shown that Rosanov
strictures recanalize after a while even if it is achieved with linear staple [9].
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Better results are obtained if the stapler is fired over a membrane of bovine
pericardium [10] or Teflon [11].
In the end the postoperative course of the patient was completely uneventful and
he is free of any symptoms at 2 years follow-up. A control barium meal X-ray shows
that the contrast, in larger quantities is engaging both in the efferent and in afferent
jejunal loop, but the latter could also empty thorough the IIIrd part of duodenum
(picture 6).
CONCLUSIONS
Papillar stenosis should be suspected and searched for in cases of choledocal
lithiasis after papillary desinsertion repair. Choice of repair is directed by the necessity
of restoration of normal biliary flow towards the digestive tract and local morphologic
and anatomic changes. Detailed information from previous surgery will remain always
essential for better planning of the intervention.
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RUPTURA TENDONULUI ROTULIAN CONCOMITENTĂ CU
FRACTURA DE PLATOU TIBIAL
S. Ungurianu
Clinica de Ortopedie Traumatologie, Spitalul Clinic de Urgenţă Galaţi
Facultatea de Medicină Galaţi, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi
ROTULIAN TENDON RUPTURE ASOCIATED THE FRACTURE OF THE TIBIAL PLATEAU
(Abstract): Because rotulian tendon is fixed between two parts of bone, it rarely breaks, hence the
diagnostic weight.In a many decade activity you might not have an opportunity to diagnose a rupture of
this type.In our case, the first doctor who saw the patient, with over 30 years of activity has not found the
rupture. In my over 22 years of doing my job this the first rotulian tendon rupture that I diagnose and
operate on.But the fact that I have discovered the asociated rupture , the fracture of the tibial plateau , is
becose I’ve been studying this type of fracture for the lastt 6 years. The case itself is not complicated
surgery , but it has many features that everyone should keep in mind.
KEY WORDS: ROTULIAN TENDON, FRACTURE OF THE TIBIAL PLATEAU
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INTRODUCERE
Tendonul rotulian face parte din complexul os-tendon-os-tendon al genunchiului
(apofiza tibială anterioară, tendon rotulian, rotulă, tendon cvadricipital), care produce
flexia şi extensia, precum şi stabilitatea genunchiului. El este partea fixă, imobilă a
acestui complex care în timpul unui traumatism direct sau indirect la nivelul
genunchiului, de obicei nu cedează, dacă structurile ligamentare sunt intacte [1]. În
cadrul unui traumatism direct (cădere pe genunchi) sau indirect (contractură bruscă şi
puternică a cvadricepsului), se poate produce în primul caz, o ruptură a cvadricepsului
sau fractură a rotulei şi aproape niciodată ruptura tendonului rotulian [2,3].
În ultimii 22 de ani, în secţia de ortopedie a Spitalului Clinic de Urgenţă Galaţi,
au fost internate şi tratate numai 3 rupturi de tendon rotulian, două la persoane de peste
50 ani (la care ruptura a fost la inserţia tibială şi a apărut pe o degenerescenţă a fibrelor
tendonului) şi numai una la un adult tânăr de 32 ani (ruptura la inserţia rotuliană). La
acesta din urmă s-a diagnosticat şi factura platoului tibial. Statistica mondială nu a
asociat în nici o ţară ruptura tendonului rotulian cu fractura de platou tibial.
PREZENTARE CAZ
Pacient CG de 32 de ani se prezintă la începutul lunii iulie 2010 în serviciul de
urgenţă al Spitalului Clinic de Urgenţă Galaţi în urma unui traumatism indirect la
*
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nivelul genunchiului drept: cădere dintr-o căruţă, de la un metru, cu genunchiul fixat în
extensie, în talon. Radiografia efectuată, faţă şi profil, nu arată nici o modificare. S-a
aplicat un aparat gipsat, femuro-gambier, pentru 2 săptămâni. La o săptamână, pacientul
se prezintă cu dureri la nivelul articulaţiei genunchiului, la încărcare. Se elimină
aparatul gipsat şi se constată la inspecţia genunchiului, pe lângă impotenţă de extensie
activă a gambei şi o depresiune tegumentară subrotuliană (Fig. 1). Palparea pune în
evidenţă un genunchi globulos şi ascensiunea rotulei.

Fig.1 Examen clinic
Inspecţia genunchiului constată impotenţǎ de extensie activǎ a gambei şi
o depresiune tegumentarǎ subrotulianǎ.

Se intervine chirurgical şi se descoperă ruptura de tendon rotulian la inserţia lui
pe rotulă, cu aripioare rotuliene intacte (Fig. 2A).
După evacuarea hemartrozei şi investigarea articulaţiei genunchiului în vederea
altor leziuni asociate, se reinseră tendonul rotulian cu fire separate, prin tunele
longitudinale, transosoase patelar (Fig. 2B) şi închiderea plăgii chirurgicale în planuri
anatomice (Fig. 2C).
Postoperator pacientul şi-a reluat extensia activă a gambei, dar punându-l la
încărcare acuză aceleaşi dureri în regiunea articulaţiei genunchiului, dureri care apar
numai la sprijinul pe membrul pelvin operat. Deoarece radiografiile efectuate iniţial nu
au pus în evidenţă leziuni osoase, iar la inspecţia genunchiului intraoperator nu s-au
descoperit alte leziuni traumatice s-a efectuat un examen IRM, care a confirmat
suspiciunea iniţială de fractură a platoului tibial (Fig. 3).
DISCUŢII
Tendonul rotulian este partea fixă a complexului tendino-osos rotulian, făcând
legătura între apofiza anterioară tibială şi rotulă. De aceea, unii autori îl numesc
ligament rotulian (tendonul presupune o parte cu inserţie osoasă şi cealaltă parte
continuându-se cu corpul muscular) [4].
Partea elastică a complexului rotulian este dată de tendonul cvadricipital, de
unde şi posibilitatea de rupere a lui fie la nivelul inserţiei osoase, fie în aproprierea
corpului muscular.
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Clinic, rupturile tendonului cvadricipital sunt date de degenerescenţa
fascicolelor tendinoase care la o contractură bruscă cedează ducând la ruperea
tendonului. De aceea, ea apare de obicei la persoanele active de peste 40 de ani, foşti
sportivi, halterofili, sprinteri, prin uzura apărută la aceleaşi mişcari repetate, sau la
persoanele în vârstă fară activitate fizică, în urma unei contracturi bruşte.

A

B

C
Fig. 2 Aspecte intraoperatorii
A. ruptură de tendon rotulian; B. reinserţia tendonului
rotulian; C. aspect final

Fig.3 Examen IRM – fracturǎ de platou tibial
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De aceea, ea apare de obicei la persoanele active de peste 40 de ani, foşti
sportivi, halterofili, sprinteri, prin uzura apărută la aceleaşi mişcări repetate, sau la
persoanele în vârstă fără activitate fizică, în urma unei contracturi bruşte.
Din cauza faptului că tendonul rotulian este fix, între două părţi osoase, el se
rupe extrem de rar, de unde şi dificultăţile în diagnostic.
Cazul în sine nu este complicat ca tehnică operatorie, dar are multe
particularităţi de care trebuie să ţinem seama:
- hemartroza care se evacuează la deschiderea articulaţiei, în cazul unei fracturi de
platou tibial recente prezintă impregnare de grasime, având aspect uşor sclipitor.
- înainte de a sutura tendonul, obligatoriu trebuie inspectată articulaţia pentru a
decela eventuale leziuni asociate.
- reinserţia ligamentului se face cu fire separate, prin tunele longitudinale în
rotulă, pentru a prelua cât mai anatomic forţele de tracţiune. Unii autori
recomandă reinserţia cu fir de sutură oţelit, făcând un surjet în lungul tendonului
rotulian, plecând de la certitudinea că tendonul rotulian este fix şi nu participă la
elongare [3,5].
- recuperarea musculară se începe postoperator la 24 ore.
- imobilizarea postoperatorie nu trebuie să fie mai mare de 3 săptămâni.
În ultimul deceniu, odată cu apariţia mijloacelor de diagnostic performante
foarte multe traumatisme de genunchi cu radiografii clasice normale au fost
diagnosticate cu fracturi de platouri tibiale.
Studiile clinice, în special cele franceze arată că incidenţa fracturilor de platouri
tibiale este în jur de 1,4% din fracturile scheletului. În clinica de ortopedie a Spitalului
Clinic de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, în ultimii 7 ani (2003 – 2009) au fost
internaţi 17060 pacienti, din care, 12178 cu diverse fracturi, iar 325 dintre aceştia au
prezentat fracturi de treime superioară de tibie (2,81%). Din statistica anuală se observă
o creştere cu peste 33% a cazurilor de fracturi de platou tibial în anul 2009. Două ar fi
cauzele: un număr mai mare de accidente soldate cu fracturi de platou tibial care au
primit indicaţie operatorie; investigarea imagistică (IRM) la persoanele care clinic au o
posibilă fractură de platou tibial (luând în calcul mecanismul de producere) şi la care
radiografiile clasice efectuate sunt negative,
În 2009 din totalul de traumatisme directe, cu imagini radiografice standard
normale, dar cu dureri şi impotenţă funcţională relativă la mobilizare sau încărcare
directă şi hemartroză, 20% au imagini IRM de fractură de platou tibial [2]. Două din
zece traumatisme de genunchi cu imagini radiologice normale, au putut fi confirmate ca
fracturi de platou tibial prin IRM şi au putut fi tratate corect cu evitarea complicaţiilor
tardive: edemul osos cu decolare cartilaj hialin şi necroză ce poate duce la erodarea
cartilajului în prima instanţă şi la gonartroză timpurie.
CONCLUZII
Ruptura tendonului rotulian este extrem de rară, câteodată neobservată. Pentru a
putea evita un eşec de diagnostic al cazului, inspecţia şi palparea genunchiului este
obligatorie. Deoarece nu toate cazurile cu suspiciuni de ruptură de tendon rotulian sau
cvadricipital pot beneficia de un examen IRM, recomandăm o ecografie de genunchi
care în proporţie de 90% poate decela o leziune.
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Orice traumatism la nivelul genunchiului soldat cu impotenţă funcţională şi
dureri la încărcare, cu radiografii standard normale şi cu revărsat articular hemoragic cu
aspect strălucitor, cu steluţe de grăsime, impune o conduită terapeutică preventivă de
fractură de platou tibial, chiar dacă aceasta nu a putut fi confirmată imagistic.
1.
2.
3.
4.
5.
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SCHWANNOMA OF THE THYROID GLAND – A CASE REPORT
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SCHWANNOMA OF THE THYROID GLAND – A CASE REPORT (Abstract): The thyroid gland
is an infrequent site for the occurrence of a Schwannoma. These tumours most often mimic a thyroid
nodule. A case of Schwannoma of the thyroid gland which was diagnosed on histopathological
examination after a hemithyroidectomy is reported here.
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INTRODUCTION
Schwannomas are benign neoplasms of the peripheral nerves originating in the
Schwann cells which occur in the head and neck region only in 25% of cases. Primary
non epithelial tumours of the thyroid gland are rare. Schwannoma of the thyroid is
extremely rare. Only 19 cases have been described in English literature [1-6]. A case of
schwannoma of thyroid gland which simulated a thyroid nodule is reported here. Its
clinical and pathological features are discussed.
CASE REPORT
A 30 year old female presented with a history of swelling in front of the neck
which was small to start with and gradually progressed in size over the last 1 year. The
patient was otherwise asymptomatic.
Examination revealed a diffuse swelling in front of the neck measuring 6 x 7 cm
extending from the midline to the anterior border of right sternocleidomastoid muscle.
The swelling moved with deglutition and involved the right lobe and isthmus of thyroid
gland. It was firm in consistency, had a smooth surface and was non-tender. Fine
Needle Aspiration Cytology (FNAC) of the swelling was reported as colloid goiter.
Thyroid function tests were normal. Ultrasonography of neck showed a large cystic
lesion in the right lobe of thyroid gland measuring 3.3 x 2.5 x 3.5 cm on the lateral
aspect. The lesion showed few septations and floating internal echoes.
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The lesion was just abutting the right carotid artery. This was reported as cystic
degeneration of a thyroid nodule.
A right hemithyroidectomy was performed under general anaesthesia (Fig. 1). A
cyst measuring 4cm x 2.5cm x 3cm was seen over the right lobe of the thyroid gland.
The post operative course was uneventful.

Fig 1 Right hemithyroidectomy specimen

Histopathological examination of specimen showed a well encapsulated tumour,
with cells arranged in bundles with nuclear pallisading (Verocay bodies) – Antoni A
pattern. In areas, tumour tissue was hypocellular with collagen and spindle cells. Dilated
thick walled blood vessels and areas of haemorrhage were seen –Antoni B pattern.
Nerve bundles were seen in the capsule. Normal thyroid tissue was seen outside the
capsule. These findings were typical of a schwannoma (Fig. 2).

Fig. 2 Histopathological exam
schwannoma with Antoni A and B pattern
(col HE, x 10)
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DISCUSSION
Neurogenic tumours rarely occur in the thyroid gland. The first case of
neurilemmoma (schwannoma) involving the thyroid gland was reported by Delaney and
Fry in 1964 [5]. Until 2005, only 19 cases of Schwannoma of thyroid had been
described in English language literature [1-6], most of which simulated a thyroid nodule
[6-11].
The patient reported here presented with a diffuse swelling of the right lobe of
thyroid gland which was firm, smooth, painless and mobile on deglutition.
Ultrasonographic evaluation was reported as a cystic degeneration in a thyroid nodule.
FNAC of the swelling showed a colloid goiter. Though the patient was asymptomatic, it
was decided to carry out a right hemithyroidectomy due to the increase in the size of the
swelling. A cyst measuring 4 x 2.5 x 3 cm was seen over the right lobe of gland.
Histopathological examination of the excised specimen revealed a schwannoma of
thyroid with Antoni A and B pattern.
This case is being reported to highlight the fact that it is extremely difficult to
differentiate Schwannoma thyroid from a cystic thyroid nodule as clinical and
sonological characteristics can be similar in the two. FNAC has draw backs in terms of
accuracy as described by Zbaren et all [12] and does not constitute an effective means
of diagnosis. In this case too, FNAC revealed only a colloid goiter. Sonographically too,
it was reported as a cystic degeneration in a thyroid nodule. Only the histopathological
examination of the excised specimen was diagnostic.
CONCLUSION
Schwannomas of the thyroid are extremely rare. They are often mistaken for a
thyroid nodule. It is difficult to make diagnosis before surgery and the only treatment
for the disease is surgical removal.
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ISOLATED ILEAL SARCOIDOSIS PRESENTING AS APPENDICITIS (ABSTRACT):
Background: Sarcoidosis is a granulomatous disorder of unknown etiology-with potential to involve
multiple organs. The most commonly involved organs are lungs, lymph nodes and spleen. The true
incidence of intestinal involvement is not known as it is very rare. Case Report: We report a case of a 54year-old male with suspected sarcoidosis in remission for 10 years who presented with clinical features of
acute appendicitis. On table appendix was found to be normal but terminal ileum up to ileo-caecal
junction was inflamed with patchy necrosis. A limited right hemi-colectomy was done and histology
confirmed sarcoidosis. Postoperative recovery was uneventful and patient remained asymptomatic until
one year of follow up. Conclusion: Isolated terminal ileitis presenting like appendicitis in systemic
sarcoidosis, especially in remission was unknown before. This case and the literature review highlights
this phenomena and guide management.
KEY WORDS: SARCOIDOSIS, ILEAL SARCOIDOSIS,
GRANULOMA, ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME.
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INTRODUCTION
Sarcoidosis is a systemic disease characterized by involvement of multiple
organs, specially lungs, eyes skin and joints. It is diagnosed by clinical features,
radiological features of lung involvement and biopsy pictures from involved lymph
nodes and lesions of noncaseating granuloma. In addition, autoantibody screen is
essential to rule out other differential diagnosis. Gastro-Intestinal (GI) involvement is
rare with stomach being the most commonly affected organ. In literature review, there
are two-reported case of duodenal obstruction [1] and six reported cases of small
intestinal involvement as the major presenting feature of systemic sarcoidosis in adults
[2].
Though there are reports of appendiceal involvement in sarcoidosis, we report a
rare picture where clinical diagnosis of appendicitis turned out to be an isolated ileal
sarcoidosis. We also include a review the literature.
CASE REPORT
A 54-year-old white male presented with sudden onset right iliac fossa (RIF)
pain, anorexia and nausea. There were no similar history of GI symptoms in the past.
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However; he was treated almost 15 years ago for suspected sarcoidosis. His
presentation that time was with low-grade fever and night sweats, respiratory symptom
with cough and shortness of breath, eye symptoms with dryness and irritation, joint
symptoms especially around the knees and cutaneous features like erythema nodosum.
He underwent Chest X-ray which had shown emphysematous change. CT had shown
bilateral pulmonary infiltrates with some precarinal lymphadenopathy. His respiratory
function test showed restrictive lung pattern with reduced transfer rate. Bronchoscopy
and tran-bronchial biopsies however failed to show any significant pathology and he
declined any further attempt at lung biopsy. He had a normal fundoscopy. His CRP and
ESR were raised (values 190 and 100 respectively) and LFT was abnormal with raised
AST (151 IU/L and ALP 109 IU/L). He had a raised Serum Angiotensin converting
enzyme (SACE) as well. Lyme serology done was normal. He had some occasional
dyspepsia for which an endoscopy with duodenal biopsy was done which was normal.
His liver biopsy showed mild nonspecific inflammatory changes. His ECG was normal.
Autoantibody tests including anti nuclei, anti mitochondria, anti smooth muscle, thyroid
microsomal antibody, thyroglobulin, gastric parietal cell antibody, skeletal muscle and
reticulin antibody and anti-dsDNA, ANCA and RF antibody were all negative.
In view of his symptoms and raised SACE a provisional diagnosis of systemic
sarcoidosis was made. He used to take oral steroid initially but he was almost symptom
free for the last 10 years and without medication. His SACE and calcium, CRP and ESR
repeated few years ago were normal.
On examination, there was slight pyrexia (37.7ºC), pulse rate 100, localized
abdominal tenderness in RIF with mild guarding and rebound tenderness. Blood
examination showed leucocytosis and raised C reactive protein. A clinical diagnosis of
acute appendicitis was made he was and posted for emergency appendicectomy.
At operation appendix was normal but terminal 20 cm of ileum was inflamed
with patchy areas of necrosis/infraction (Fig. 1). In addition, there were few serosal and
subserosal and sub mucosal firm nodules in the involved area and slight overall
thickening of the segment. However, there was no sign of fat creeping or intestinal
stricture suggestive of Crohn’s disease. There was also mesenteric lymphadenopathy
around the area. A limited right hemicolectomy was done in view of the doubtful
viability of the involved ileum.

Fig. 1 Intraoperatory view - showing inflamed terminal ileum with patchy gangrene
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Postoperative patient made an uneventful recovery. Histology showed minimal
inflammation of appendix. The lymph node was normal. The bowel showed ischemia
and focal infarction with small vessel glaucomatous vasculities and non-caseating
granuloma strongly suggestive of sarcoidosis.
DISCUSSION
Sarcoidosis is an multisystem inflammatory disease of unknown etiology
characterized by the presence of non-caseating granulomas. Young to middle aged
adults are commonly affected. However, there is also a peak in incidence after 40 years
of age.
It requires the presence of involvement in two or more organs for a specific
diagnosis. The patients usually present with bilateral hilar lymphadenopathy, pulmonary
infiltrates, and ocular and skin lesion.
Diagnosis is based on clinical and radiologic finding’s plus histologic evidence
of non-caseating epitheloid granuloma, with exclusion of other granulomatous diseases.
Recent theories point to an environmental agent, either infectious or noninfectious that triggers inflammation in genetically susceptible host. Mycobacterial and
fungal infections, malignancy and environmental agents such as beryllium are
commonly implicated. There is proof of association with Propionibacter acnes and with
mKatG protein found in mycobacterium.
The clinical outcome of sarcoidosis varies, with remission occurring in over half
the patients within a few years of diagnosis; however, the remaining patients develop a
chronic disease that lasts for decades.
Laboratory investigations include SACE levels. Angiotensin-converting enzyme
is produced by the epithelioid cells of the granuloma and reflects total body granuloma
load. However, it can have a false-positive rate of 10% and a false-negative rate of 40%.
Our patient had an elevated SACE, which responded to steroid along with a negative
autoantibody screen supporting the diagnosis of sarcoidosis.
X ray and CT findings such as with bilateral hilar lymph node involvement with
or without pulmonary fibrosis and infiltrate are also suggestive. CT guided biopsy and
bronchoscopy with biopsy helps in confirmation of the diagnosis. In our case CT
finding were suggestive though biopsy attempt was unsuccessful.
Though we have mainly limited our discussion to sarcoidosis of ileum but we
also reviewed different manifestations of small intestinal sarcoidosis.
All published case reports were identified by comprehensive electronic search of
Medline database (1966-2009). A serch for medical subject heading ileal and small
intestinal and keyword search for sarcoidosis and granulomatous disease was
performed. This strategy was supplemented by a manual search of the bibliographies
from all retrieved publications.
Intestine is rarely found involved in sarcoidosis. In early reports [3] diagnosis
was based on presence of non-caseating granuloma in the intestine and mesenteric
lymph nodes without evidence of pulmonary and systemic disease. Maycock found no
case report of intestinal sarcoidosis in his literature review in 1963 [4]. However there
are reports of GI sarcoidosis involving from oesophagus to large bowel.
Stomach is the most frequently involved organ in intestine. Gastric sarcoidosis,
particularly involving the antrum, affects approximately 10% of patients with systemic
disease. GI sarcoidosis commonly occur subclinically, with clinical manifestations
present in only 0.1 to 0.9% of patients with the disease [5].
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Sarcoidosis of small intestine can present with diverse clinical signs and
symptoms. Protein losing enteropathy [6] or hemorrhage can be the first symptom.
Bleeding from sarcoidosis of the esophagus, stomach, and colon has also been reported.
It can present as a granulomatous enterocolitis resembling Crohn's disease [7] .There are
case reports of disseminated GI sarcoidosis and also rectal and large bowel involvement
and mesenteric lymph node involvement, simultaneous involvement of duodenum and
ileum [8].
Isolated sarcoidosis of the ileum can cause of acute intestinal obstruction [9].
Carcinoma of the terminal ileum along with evidence of sarcoidosis of ileum is reported
in ulcerative colitis [10]. There are few reports of Crohn’s disease of small intestine and
colon turning out to be sarcoidosis but isolated terminal ileitis in a case of sarcoidosis
mimicking appendicitis was unknown before.
Some possible clinical association between celiac disease and sarcoidosis and
folate deficiency has been found. One paper has demonstrated a moderately increased
prevalence of celiac disease in Irish patients with sarcoidosis, which they feel justifies
future screening of sarcoid population [11]. Another study has demonstrated a high
frequency of gastric autoimmunity and gluten-associated immune reactivity in patients
with sarcoidosis, occurring in almost 40% of the cases, the former being the most
frequent gastrointestinal immune manifestation. Overall, despite a high frequency of
humoral autoimmunity the frequencies of clinical disease, pernicious anaemia and
celiac disease were not increased as compared with the control population. However
since our patient did not had any GI symptom for the last 10 years so this possibility
was not separately explored.
There are cases reported, albeit very few , where initial manifestations suggested
acute appendicitis which later turned out to be appendicular involvement of sarcoidosis.
On further investigations systemic sarcoidosis was identified in them [12]. However,
there is no report of presentation mimicking acute appendicitis but turning out to be
ileal sarcoidosis.
CONCLUSION
Isolated terminal ileal involvement presenting like acute appendicitis was
unknown before though there are reports if small intestinal obstruction. Our report
highlights possibility of flare up of sarcoidosis after a long time and that it could involve
an entirely new system uninvolved before. Although for an isolated terminal ileitis is
usually treated conservatively, but in our case, patchy necrosis tilted the decision in
favor of resection. Amongst varied differential diagnosis of appendicitis, ileal
sarcoidosis should also be included as one in a case where there is a previous history of
sarcoidosis.
1.
2.
3.
4.
5.
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CARCINOID INTESTINAL OCLUZIV CU METASTAZE
HEPATICE
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INTESTINAL OBSTRUCTION BY MALIGNANT CARCINOID OF THE SMALL BOWEL WITH
LIVER METASTASIS (Abstract): The patient MM, 62 years old, was admitted in the Institute of
Gastroenterology and Hepatology, Iasi, for the investigation of a liver tumor identified at ultrasound
examination and accusing: dispneea, sporadic diarrhea, cutaneous flush and a significant weight loss of
recent history. The clinical examination revealed a hepatomegaly and a tumour in the lower right
quadrant of the abdomen. Laboratory usual analysis were normal. At ultrasound imaging there was
identified a solid unomogenous liver tumor invading the middle hepatic vein. Colonoscopy was normal.
Contrast computedtomography revealed a terminal ileum tumor with regional enlarged limph nodes and
liver metastasis. Suspecting a carcinoid tumor the level of serum serotonine was 5 times higher than
normal. The evolution was marked by an intestinal occlusion wich required surgery (ileo-right
hemicolectomy with termino-terminal anastomosis) but in the 13-th day the patient died by pulmonar
embolism.
KEY WORDS: CARCINOID OF THE SMALL BOWEL, LIVER METASTASIS, INTESTINAL
OBSTRUCTION
Corespondenţă: Dr. Elena Gologan, Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie, Iaşi, str.
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INTRODUCERE
Tumorile carcinoide sunt neoplazii ale sistemului APUD cu potențial invaziv
local și metastazant, ce evidențiază malignitatea lor histopatologică și endocrină sub
forma sindromului carcinoid. Termenul de carcinoid a fost introdus de Oberndorfer în
1907 pentru a desemna neoplasme care deşi sunt asemănătoare histologic carcinoamelor
infiltrative, prezintă un comportament biologic diferenţiat cu prognostic mai bun şi
evoluţie lentă, chiar şi după apariţia metastazelor. A mai fost denumit şi micul carcinom
ileal, datorită dimensiunilor reduse şi localizării predominant la nivelul ileonului
terminal [1].
PREZENTARE CAZ CLINIC
Pacientul MM în vârstă de 62 de ani din Vaslui, pensionar, se internează în
Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi în luna mai 2009 prin transfer din
Centrul de Cardiologie Iaşi pentru investigaţii suplimentare în legătură cu depistarea
incidentală a unei formaţiuni expansive hepatice solide la o explorare ecografică
recentă.
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La momentul internării pacientul acuza astenie fizică marcată, dispnee de efort
dar şi paroxistică survenită concomitent cu flush-uri cutanate mai pregnante la nivelul
extremităţii cefalice (Fig. 1), episoade sporadice de diaree (până la 4 scaune apoase
succesive pe zi) şi o scădere ponderală de aproximativ 6 kg în 3 luni, de când a debutat
(insidios) simptomatologia.

Fig. 1 Aspectul feţei la momentul flush-ului
episodic secundar descărcărilor de serotonină

Dintre antecedentele personale ale pacientului reţinem reumatism articular acut
la vârsta de 14 ani iar la 20 de ani este diagnosticat cu stenoză aortică postendocardită
reumatismală, ulterior şi cu insuficienţă cardiacă cronică clasa II NYHA. În prezent se
afla sub tratament cu Carvedilol şi Ramipril la recomandarea cardiologului.
Examenul clinic obiectiv a evidenţiat un pacient uşor palid, dar care pe parcursul
examinării a prezentat două episoade de flush cutanat facial şi troncular, cu sufluri
sistolice cardiace în focarele aortic şi mitral şi suflu diastolic în focarul aortic, frecvenţa
cardiacă 72/min ritmică (pacient aflat sub betablocante), o hepatomegalie dură,
dureroasă şi neregulată predominant la nivelul lobului drept şi o formaţiune palpabilă în
fosa iliacă dreaptă de aproximativ 7 cm, dură, sensibilă, neregulată, fixă profund.
Examenele de laborator au relevat un examen hematologic normal, uşoară
colestază şi citoliză hepatică, absenţa markerilor virali hepatitici (Ag HBs şi Ac anti
HCV), valori normale ale alfa fetoproteinei şi antigenului carcinoembrionar.
Ecografia abdominală identifică la nivelul lobului drept hepatic în segmentul VIVII o formaţiune expansivă multimacronodulară cu diametrul de 100 mm, contur
policiclic şi halou periferic ce invada vena suprahepatică mijlocie dar respecta ramul
drept al portei (Fig. 2A), aspect ce sugera o leziune malignă hepatică primitivă
(hepatocarcinom), dar care în contextul absenţei markerilor virali şi a unei valori
normale a AFP impunea investigaţii suplimentare. În plus, formaţiunea care se palpa în
fosa iliacă dreaptă avea un aspect ecografic de structură cu lumen şi sugera fenomene de
invaginaţie intestinală (la adult aproape întotdeauna pe un substrat patologic preexistent)
(Fig. 2B).
S-a efectuat endoscopie digestivă superioară pentru evaluarea unui posibil
sindrom de hipertensiune portală dar nu s-au constatat elemente sugestive, rezultatul
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fiind normal. Colonoscopia totala a fost deasemenea normală dar nu s-a putut depăşi
valva ileo-cecală pentru evaluarea ileonului.
În acest context, cu suspiciunea de tumoră de intestin subţire s-a efectuat
computertomografie abdomino-pelvină cu contrast care a evidenţiat o tumoră de ileon
terminal cu adenopatie regională şi un grup de metastaze hepatice corespondent ca
localizare cu structura multi-macronodulară identificată ecografic.

A

B

Fig. 2 Ecografie abdominală
A. Aspectul ecografic al formatiunii expansive hepatice cu aspect conglomerate multi-macronodular
usor hiperecogen, contur policiclic si halou periferic sugestiv pentru malignitate;
B. Aspectul ecografic al tumorii intestinale cu fenomene de invaginatie

Datorită episoadelor de flush cutanat, a diareei episodice şi crizelor de dispnee
necorelate cu decompensarea afecţiunii cardiace, s-a suspectat o tumoră carcinoidă
pentru care am dozat serotonina serică, ce a avut valori de 5 ori normalul.
Cu diagnosticul de tumoră carcinoidă de intestin subţire cu metastaze
ganglionare şi hepatice s-a instituit tratament cu Somatostatin urmând ca bolnavul să
efectueze chimioterapie în serviciul de oncologie, dar evoluţia a fost precipitată de
instalarea rapidă a unui sindrom ocluziv pentru care a fost operat în urgenţă,
practicându-se ileo-hemicolectomie dreaptă cu anastomoză ileo-colică terminoterminală.
Nu s-au putut aborda chirurgical şi metastazele hepatice pe de o parte datorită
caracterului invaziv suprahepatic şi pe de altă parte datorită instabilităţii hemodinamice
a pacientului intraoperator.
Diagnosticul de tumoră carcinoidă este confirmat histopatologic.
Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă în primele 12 zile dar în a 13-a zi
pacientul a făcut un stop cardio-respirator secundar unei embolii pulmonare şi a
decedat.
DISCUŢII ŞI CONCLUZII
Intestinul subțire, în special pe ileonul terminal, este cea mai frecventă localizare
a tumorilor carcinoide. Carcinoidul intestinului subțire este mult timp asimptomatic,
evoluând foarte lent.
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Simptomatologia este corelată cu gradul de extensie tumorală. Pentru
carcinoidele cu diametrul de 1-3 cm, simptomatologia este corelată cu dezvoltarea
metastazelor, în sensul că atunci când se dezvoltă metastaze ganglionare, clinic apare
simptomatologia de tip tumoral, iar când se dezvoltă matastaze hepatice, clinic apare
sindrom carcinoid, ca și în cazul prezentat [1].

Fig. 3 Aspect macroscopic pe secţiune al piesei de rezecţie
La nivelul ileonului terminal se constată 2 polipi tumorali

Semnele clinice ale carcinoidelor intestinale sunt: astenia, greţuri, vărsături,
diaree, dureri abdominale difuze; hemoragie digestivă, masă tumorală palpabilă cu
fenomene de subocluzie sau ocluzie intestinală [1]. În ordinea frecvenţei cele mai
importante semne clinice grupate, sunt: dureri abdominale şi alterarea stării generale
40%, dureri abdominale şi diaree 37 %, dureri abdominale, diaree şi alterarea stării
generale 26% [2].
Diareea prezentă în 40-80% din cazuri, bolnavii având până la 20 de scaune pe
zi, cu alimente nedigerate, brusc instalată, însoţită de borborisme, declanşată de şoc
emoţional, ingestie de alcool este determinată de sindromul carcinoid. Se asociază
frecvent adinamia, fatigabilitatea şi tulburările psihice de tip depresiv [1].
Ocluzia intestinală este determinată de tumora propriu-zisă, la care participă şi
retracţia mezenterului prin retracţiei fibroasă şi prin adenopatiile voluminoase, care pot
da compresie extrinsecă.
Carcinoidele intestinului se prezintă sub diverse tablouri clinice:
1. asimptomatic (tumorile nu depăşesc 1 cm), cele mai frecvente (70%) descoperite
fortuit la necropsie, în cursul unei laparotomii pentru alte boli sau laparoscopii; chiar și
în aceste situaţii se întâlnesc metastaze asimptomatice în 9% din cazuri [2].
2. comportament tumoral, prezintă simptomatologie caracteristică tumorilor
intestinului subţire (ocluzie intestinală [3], hemoragie digestivă [4] sau ischemie
intestinală [5]), metastazele ganglionare, peritoneale sau hepatice fiind prezente în
90%.din cazuri;
3. comportament endocrin - evoluează predominant cu sindrom carcinoid şi de
obicei, au o evoluţie gravă cu afectări sistemice (cardiace, pulmonare, cutanate) şi cu
tendinţe la metastaze precoce; în unele cazuri, sindromul carcinoid reprezintă semnul de
debut clinic şi poate fi expresia tumorii primare, a metastazelor hepatice, mult mai
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secretante comparativ cu tumora primară sau a metastazelor hepatice cu tumoră primară
iniţial neidentificabilă [1].
Diagnosticul la bolnavii cu sindrom carcinoid, se bazează pe dozarea repetată a
5-HIAA, eventual după stimulare, ecografia abdominală simplă sau cu substanță de
contrast, videocapsula, tomodensitometria și imageria prin rezonanță magnetică pentru
localizarea și decelarea metastazelor [6].
Tratamentul este multimodal, complex: chirurgical, chimioterapie, radioterapie,
imunoterapie și tratament antisecretor. Chirugia de exereză radicală dă cele mai bune
rezultate.
Merită menționată contribuția școli chirugicale românești în tratamentul acestor
tumori rare [7-13].
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TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL MENINGIOAMELOR DE
FOSĂ CEREBRALĂ POSTERIOARĂ
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Clinica Neurochirurgie
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi
SURGICAL TREATMENT OF POSTERIOR CEREBRAL FOSSA MENINGIOMA (Abstract):
Difficulties of the treatment of posterior fossa meningioma are due to anatomical and physiological
characteristics of these expansive intracranial processes. Location of the tumor dictates the neurological
sacrifice for a proper approach and resection. Because the meningiomas are benign and have a slowly
growth rate, the emergency surgery is not required. The treatment plan depends on age, on the general
condition of the patient, on the size of tumor and neurological deficits. The actual tendency is to combine
different therapeutic methods in order to obtain the best prognosis with minimum side effects.
KEY WORDS: POSTERIOR FOSSA, MENINGIOMAS, SURGERY
Corespondenţă: Dr. Marius Dabija, Spitalul Clinic de Urgenţe „Nicolae Oblu”, Str. Ateneului 2, Iaşi, e*
mail: mariusdabija2003@yahoo.com .

Tratamentul tuturor meningioamelor este chirurgical, urmărindu-se exereza
totală, pentru a preveni recidivele tumorale; există posibilitatea de embolizare a
pediculilor vasculari, urmată de exereza completă. Prognosticul depinde de diagnosticul
precoce şi abordul chirurgical cât mai corect şi cu rezecţie totală. Numai rezecţia totală
poate preveni recidivele meningioamelor. Desigur recidivele depind şi de histopatologia
acestor tumori. În aceste condiţii este necesară urmărirea clinică şi mai ales prin
tomografii computerizate repetate, cu contrast şi reconstrucţie 3D.
Terapia chirurgicală are ca obiective: extirparea tumorii, biopsia pentru
confirmarea diagnosticului, administrarea intracavitară a agenţilor farmacologici,
combaterea hipertensiunii intracraniene. Principiul dominant urmărit de chirurgia
meningioamelor se bazează pe evitarea lezării ţesutului nervos din jurul tumorii, atât
direct prin tracţiuni, cât şi indirect prin interfaţa cu trunchiurile arteriale sau venoase. De
obicei edemul poate secunda orice meningiom operat, chiar şi pe acelea de dimensiuni
mai mici.

-

TEHNICI DE DETERMINARE A FOSEI POSTERIOARE
„Tehnica populară", după cum se observă în figura 1, are următoarele repere:
o linie trasată de la foramen magnum spre vertex este bisectată cu o
perpendiculară (punctul Y);
un punct (X) este identificat pe perpendiculară, 1/3 din distanţa de la baza
craniului;
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-

o linie conectată cu apofiza clinoidiană posterioară, punctul X şi protuberanţa
occipitală internă defineşte fosa posterioară.
În cadrul reperelor chirurgicale ale fosei posterioare linia lui Chamberlain
conectează marginea posterioară a palatului dur cu opistion; în mod normal, dintele
axisului se proiectează sub această linie. Linia McGregor (Chamberlain modificată)
uneşte marginea posterioară a palatului dur tangent cu tăblia osoasă externă a osului
occipital, prin această metodă limita superioară a dintelui este mai înaltă şi impresiunea
bazilară se defineşte dacă odontoida se proiectează cu mai mult de 10 mm. Peste această
linie, intervalul normal este considerat între -7,4mm până la +9,7mm.
Linia lui Twining se întinde de la tuberculul selar la endinion (protuberanţa
occipitală internă), iar o perpendiculară din odontoidă pe această linie defineşte
profunzimea fosei posterioare (aproximativ 4 cm) [1-3]. Localizarea cu acurateţe a
sinusului transvers-sigmoid este de o mare importanţă.
Asterionul este un reper de referinţă pentru localizarea sinusului transvers.
Poziţia asterionului este superficială la joncţiunea sinusurilor transvers-sigmoidian în
87% din cazuri, inferior acestei joncţiuni în 11% din cazuri şi superior joncţiunii în 2%
din cazuri. Distanţa de la asterion la rădăcina zigomei este 54,6 +/- 5,5 mm.
Distanţa dintre asterion şi spina lui Henle este 45,2 +/ -5,2 şi de la asterion la
planul orizontal Fankfurt 15 +/- 7,5 mm. Asterionul este variabil în relaţia anatomicã cu
alte structuri.
Prima gaură supero-laterală pentru abordul fosei posterioare poate fi plasată cu
siguranţă la 1 cm sub linia nucală superioară şi 1 cm medial de şanţul mastoidian. Se
utilizează şi filme de simulare bazate pe repere osoase. Limita superioară care include
apexul tentoriului este frecvent dificil de definit.
Utilizând IRM sagitală şi graficul Cartezian se stabileşte relaţia geometrică
dintre apexul tentorial şi câteva repere osoase. Două linii sunt definite: prima conectată
la protuberanţa internă occipitală şi clinoidiană posterioară (AB) şi a doua
perpendiculară pe prima, incluzând apexul tentorial şi extinsă de la baza craniului
inferior spre coroana craniului superior (DE). Se utilizează regresia liniară. În
majoritatea pacienţilor, apexul tentorial poate fi estimat bazându-se pe reperele osoase
cu aproximativ 10 mm. Marginea inferioară a sinusului transversal este estimată la două
degete deasupra liniei superioare nucale.
Un alt reper important este inionul, care identifică torcula şi o linie dreaptă între
inion şi asterion, care corespunde sinusului transvers.
Tipuri de aborduri practicate
1. Abordul pietros presigmoidian
Incizia şi expunerea iniţială diferă în funcţie dacă este efectuat singur sau în
combinaţie cu un abord fronto-temporal. Pentru un abord simplu se practică o incizie în
formă de C, care se extinde de-a lungul liniei temporale superioare în regiunea
retroauriculară şi în regiunea superioară a gâtului. Muşchiul temporal este ridicat
dinspre partea sa posterioară şi reflectat anterior; muşchiul sternocleidomastoidian şi
fascia sunt reflectate anterior împreună cu pielea incizată, muşchii semispinalis capitis şi
splenius capitis sunt detaşaţi din inserţiile lor şi reflectaţi posteroinferior. Osul temporal
şi retrosigmoidian, aria mastoidei şi rădăcina zigomatică sunt astfel expuse [4].
2. Pietrosectomia totală
În acest abord, nervul facial este complet scheletizat dinspre IAC în jos spre
gaura stilomastoidiană. Nervul pietros superficial este secţionat, nervul facial este
mobilizat posterior.
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Nervul facial are trei surse de vascularizaţie: în UPC şi IAC din ramurile arterei
cerebelare antero-inferioare; în porţiunea mijlocie din artera pietroasă şi în segmentul
mastoidian din artera stilomastoidiană care ascensionează prin gaura stilomastoidiană.
Dacă două din aceste vase sunt păstrate, nervul facial poate fi deplasat posterior
şi pacientul poate avea o funcţie facială normală sau aproape de normal. Lezarea
nervului facial în timpul intervenţiei chirurgicale are ca rezultat paralizia facială
ireversibilă. Expunerea şi mobilizarea nervului facial constituie deci cea mai importantă
parte a acestui abord. După ce nervul facial a fost deplasat posterior, ICA pietros este
expus în întregime şi mobilizat anterior. Prin perforarea osului pietros superior de gaura
jugulară şi a părţii laterale a clivusului se obţine o expunere a regiunii anterolaterale a
trunchiului cerebral şi a regiunii petroclivale. Etanşarea trompei lui Eustachio cu ţesut
adipos şi suturarea ei va preveni pierderea de LCR.
3. Abordul retrosigmoidian
Abordul retrosigmoidian (suboccipital lateral) este cel mai frecvent utilizat
pentru îndepãrtarea tumorilor UPC, în special dacă auzul preoperativ este intact. Câteva
avantaje: păstrarea auzului, drenajul timpuriu al cisternei lichidului cerebrospinal,
vizualizarea nervilor cranieni inferiori [5].
4. Abordul transtemporal
Oferă avantajele identificării timpurii şi controlul nervului facial înainte de
disecţia sau îndepărtarea tumorii, păstrarea integrităţii anatomice şi funcţionale a
nervului facial şi o retracţie cerebelară minimă [6].
5. Abordul lateral transcondilar transtubercular pentru foramen magnum şi
clivus (FLA)
Ideea acestui abord este relativ recentă. FLA permite accesul la canalul spinal
ventral superior, porţiunea anterioară a foramen magnum, clivusul mijlociu şi inferior,
gaura jugulară [7-11].
6. Abordul pentru meningioamele de jugular foramen
Meningioamele care implică jugular foramen sunt deseori invazive. Pacienţii
prezintă paralizii ale nervilor cranieni inferiori. Abordul şi rezecţia sunt similare pentru
tumorile de jugular foramen. Aceste meningioame sunt predominant intradurale. Gradul
de rezecţie depinde de vârsta şi de condiţia generală a pacientului. Chirurgul poate alege
din cele patru căi de abord: lateral (abord infratemporal Fish tip A sau B), posterior
(abord transmastoid transjugular), inferior (abord lateral extrem) sau anterior (abord
subtemporal infratemporal) [12].
Radiochirurgia stereotacticã
În 1951, Dr. Lars Leksell a utilizat termenul de “radiochirurgie stereotactică”
(SRS), care reprezintă eliberarea unei singure doze crescute de radiaţie prin fascicule
direcţionate stereotactic la o ţintă mică. În prezent sunt utilizate trei tipuri de tehnici
SRS: cu particule încărcate puternic (fascicul protonic), iradierea gamma de la surse de
cobalt 60 („gamma knife”) şi fotoni cu energie înaltă de la acceleratoare liniare
(LINACs) [13-17]. Este minim invazivă, nu necesită anestezie generală. Are un risc
minim de sângerare şi infecţie, iar timpul de recuperare este minim, preyintă costuri
mici şi cu disconfort postintervenţie minim. Intervenţia se poate practica în regim de
spitalizare de zi, pacienţii putând să-şi reia imediat activităţile. Meningioamele au
anumite caracteristici care fac potrivită alegerea radiochirurgiei ca variantă terapeutică:
de obicei sunt tumori bine încapsulate; potenţial de extensie locală redus şi pot fi
detectate CT chiar dacă au dimensiuni mici.

550

Anatomie şi tehnici chirurgicale

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

Complicaţiile postchirurgicale sunt următoarele: disfuncţii ale nervilor cranieni,
paralizia nervului facial, surditate, hemiplegie, hemipareză, anomalii senzoriale, infecţii,
comă prelungită, obstrucţie de şunt, infecţie pulmonară, tromboză venoasă, embolism
pulmonar, pierdere de LCR.
CONCLUZII
Abordul chirurgical în meningioame variază în funcţie de localizarea şi mărimea
tumorii. Cantitatea de ţesut tumoral rezidual după intervenţia chirurgicală rămâne un
factor determinant pentru rata recidivei. Radiochirurgia începe să joace rol tot mai
important în meningioamele de fosă posterioară.
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CONTRIBUŢII LA STUDIUL ANATOMO-CHIRURGICAL ŞI
TERAPEUTIC AL INCONTINENŢEI URINARE DE EFORT
C. Zanoschi1, D. Niculescu2, D. St. Antohe1, A.H. Nedelcu1, Simona Niculescu3,
Graţiela Grosu2, Ana Maria Enăchescu2
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2. Clinica a-I-a Chirurgie, Spitalul “Sf. Spiridon” Iaşi
3. Clinica a-I-a Obstetrică şi Ginecologie, Spitalul “Cuza Vodă” Iaşi
CONTRIBUTIONS TO THE ANATOMICAL STUDY OF SURGICAL AND THERAPEUTIC
STRESS URINARY INCONTINENCE (Abstract): Stress urinary incontinence (SUI) is the pathological
condition characterized by involuntary loss of urine produced by abdominal-loaded loops of various acts
during physiological or physical effort. In the present paper attempts a review of anatomical and
physiological elements contributing to the urethral occlusive function on the one hand, and on the other
hand, taking into account the data obtained was tested theoretical foundations of a method for treatment
of SUI in the First Surgical Clinic, St. Spiridon Hospital with of polypropylene strip attached by
suspenders obturator. Test strips acting effort by supporting the urethra and causing local reactions
conjunctive proliferation strip encompassing a fibrous reaction. Method of suspension of the urethra and
bladder neck, and their support made the obturator fixed strip, make the filling of two factors anatomic
occlusal function of the urethra, namely the fasteners and the support, as factors that come to function
effectively sealing elements themselves.
KEY WORDS: STRESS URINARY INCONTINENCE, ANATOMICAL STUDY, SUSPENSION
PROCEDURES.
Corespondenţă: Conf. Dr. C. Zanoschi, Catedra de Anatomie, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi,
*
str. Universităţii, nr.16, Iaşi, România .

INTRODUCERE
Incontinenţa urinară de efort (IUE) este starea patologică caracterizată prin
pierderea involuntară de urină produsă de salturile presionale abdominale din timpul
diferitelor acte fiziologice sau eforturi fizice.
După datele statistice, 30% din populaţia feminină adultă prezintă această
afecţiune, motiv pentru care IUE trebuie considerată ca o problemă de sănătate de mare
importanţă; nu fac excepţie nici ţările puternic dezvoltate economic, cu un standard de
viaţă ridicat (ex. Suedia) unde 50-60% din femeile la menopauză, prezintă IUE.
OBIECTIV
În lucrarea de faţă s-a încercat o reevaluare a elementelor anatomice şi
fiziologice care contribuie la realizarea funcţiei ocluzive a uretrei pe de o parte, iar pe de
altă parte, luând în consideraţie datele obţinute s-a încercat fundamentarea teoretică a
unei metode de tratament chirurgical a IUE practicată în Clinica I Chirurgie, Sp. Sf.
Spiridon Iaşi, cu bandeletă suspensoare de polipropilenă fixată transobturator.
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MATERIAL ŞI METODĂ
Materialul anatomic de studiu a constat din disecţia a 5 pelvisuri de cadavre
feminine cu vârsta cuprinsă între 20 şi 60 de ani din care a fost exclus orice caz la care
ar fi fost vreun semn de prolaps genital în timpul vieţii. La subiecţii selectaţi s-au
urmărit elementele anatomice ale planşeului pelvi-perineal (fascia pelvină parietală,
fascia pelvină viscerală (fascia endopelvină a autorilor anglosaxoni), m. levator anal,
punându-se un accent deosebit pe aparatul sfincterian al uretrei, precum şi structurile
parauretrale (fascicolul vagino-elevator al levatorului anal, compresorul uretrei şi
sfincterul uretro-vaginal); acestea sunt considerate ca unităţi motorii adiţionale şi sunt
recrutate pentru creşterea suplimentară a funcţiei ocluzive a uretrei. O parte din piese
au fost studiate pe secţiuni paramediane. Observaţiile culese au fost coroborate cu datele
din literatura de specialitate şi apoi fotografiate sau desenate.
Concomitent în Clinica I Chirurgie, Sp. Sf. Spiridon Iaşi au fost operate şi
urmărite 30 de paciente cu IUE. Tehnica operatorie a constat în suspensia şi susţinerea
uretrei şi a joncţiunii cervico-uretrale deasupra levatorilor anali înapoia simfizei pubiene
cu bandă suspensoare de izopropilenă, fixată transobturator.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Studiul pe piese anatomice a urmărit elementele care asigură ocluzia uretrei şi
anume:
- elemente de suspensie,
- elemente de susţinere,
- elemente de închidere sau ocluzive propriu-zise; Aceste structuri realizează
închiderea uretrei şi contribuie la îndeplinirea funcţiei de rezervor a vezicii
urinare ( depozitarea urinii între micţiuni).
În a doua parte a lucrării este prezentat studiul cazurilor clinice la care s-a
practicat o tehnică operatorie de suspensie şi susţinere a uretrei şi a regiunii cervicouretrale cu bandeletă de izopropilenă fixată transobturator; această tehnică realizează
corectarea IUE, prin punerea în drept a celor trei elemente care asigură contenţia
urinară: de suspensie, susţinere şi închidere a uretrei.
Studiul anatomic
1.Eementele de suspensie sunt reprezentate de ligamentele pubouretral
posterior, intermediar şi anterior care formează „mecanismul de susţinere a uretrei”.
La cadavrele selectate pentru studiu, s-a procedat la celiotomie mediană
subombilicală. Înapoia simfizei pubiene, după împingerea vezicii urinare înapoi şi în sus
s-a pus în evidenţă de o parte şi de alta a linie mediane, două benzi late, groase şi
rezistente de ţesut conjunctiv care pornesc de pe faţa posterioară a corpului pubisului
către uretră; acestea se desprind de pe faţa posterioară pubisului de la unirea a 4/5
superioare cu 1/5 inferioară a acestuia şi se termină pe faţa anterioară a uretrei, pe fascia
şi pătura musculară a uretrei la unirea a 1/3 superioare cu 2/3 inferioare ale acesteia.
Această bandă de ţesut fibros este ligamentul pubo-uretral posterior. Pe marginea
laterală a ligamentului pubo-uretral posterior s-a evidenţiat fascicolul pubo-rectal şi apoi
pubo-coccigian a muşchiului levator anal; în partea inferioară, ligamentul trimite o
extensie pe marginea internă a muşchiului levator anal extensie care fuzionează cu
fascia acestuia. Acesta fuziune dintre cele două elemente este singura conexiune a
levatorului anal cu ligamentul pubo-uretral şi este de altfel şi singura legătură cu
levatorul anal în lungul întregii uretre.
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Între marginea medială a celor două ligamente, s-a pus în evidenţă în partea
inferioară un spaţiu în care s-a individualizat vena dorsală a clitorisului. În partea
inferioară ligamentul pubo-uretral posterior fuzionează cu uretra.
Continuând disecţia, la nivelul uretrei perineale, deasupra meatului urinar extern
s-a pus în evidenţă ligamentul pubo-uretral anterior care se prezintă ca o bandă lată de
ţesut fibros, fără a fi precis delimitat, continuată în spatele clitorisului şi a celor două
rădăcini clitoridiene cu ligamentul suspensor al clitorisului. S-a evidenţiat de asemenea
extensia ligamentului pubouretral anterior la formaţiunile fibroase de la acest nivel
(ligamentul interpubian anterior, precum şi la extensiile fasciale ale muşchilor
adductori).
Continuând disecţia, pe faţa inferioară a arcului arcul pubian, s-au pus în
evidenţă o serie de fascicule conjunctive care pornesc din partea inferioară atât a
ligamentului pubo-uretral posterior, cât şi a ligamentului pubo-uretral anterior; aceste
fascicole fibroase corespund ligamentului pubo-uretral intermediar.
Toate aceste ligamente formează aşa-zisul „mecanism suspensor al uretrei” al lui
R. Zacharin şi fixează uretra înapoia simfizei pubiene, îndeplinind un rol decisiv în
îndeplinierea funcţiei ocluzive a uretrei [1]. Aceste ligamente sunt redate schematic în
Fig. 1.

Fig.1 Secţiune mediosagitală prin pelvisul feminin.
Rapoartele ureterului la nivelul strâmtorii superioare
1. Aorta abdominalis, 2.A.iliaca communis dextra, 3. A.ilaca interna dextra, 4. A. Glutea
superior, 5. Rectum, 6. Uterus, 7. Escavatio recto/uterina, 8. Septul recto-vaginal, 9. M. Sfincter ani
externus, 10. Fornix vaginae, 11. Vagina, 12. Septul vagino-vezico-uretral, 13. Urethra,14. Vesica
urinaria, 15. Lig. pubo-urethralis, 16. Plica umbilicalis mediana, 17. Lg. teres uteri, 18.A.iliaca
externa, 19. Lig. Suspensorium ovarii, 20. M.psoas major, 21. Ureter
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Lezarea acestor ligamente are loc de obicei în timpul parturiţiei datorită
conducerii necorespunzătoare a travaliului, în special punerea parturientei să facă
eforturi expulzive înainte ca dilataţia colului uterin să fie completă şi înainte ca
prezentaţia să fie coborâtă pe planşeu. În aceste situaţii este întins şi lezat ligamentul
pubo-uretral datorită colului uterin care coboară trăgând după el şi peretele anterior al
vaginului în care se află întecuită în pătura musculară cea mai mare parte din lungimea
uretrei.
Tot atunci se produc şi leziuni ale părţii anterioare ale levatorului anal care
prezintă conexiuni cu peretele anterior al vaginului.
Interesarea elementelor care suspendă uretra în poziţia ei normală, retrobubiană,
are drept consecinţă pierderea acestei funcţii, iar uretra coboară din poziţia ei normală
retrobubiană şi în plus capătă un exces de mobilitate. Rezultatul funcţional al acestor
două aspecte este IUE. De aici, utilizarea conceptului de mecanism suspensor al uretrei
în realizarea diferitelor tehnici chirurgicale de suspendarea a uretrei posterior faţă de
simfiza pubiană.
Mecanismul prin care cele menţionate mai sus duc la IUE este explicat prin
ipoteza lui Enhorning (Fig. 2). Funcţia de contenţie urinară pasivă a vezicii urinare
presupune o presiune intrauretrală (PU) superioară presiunii intravezicală(PV). PIU
superioară PIV realizează „gradientul uretrovezical”. Luând în considerare presiunea
intrabdominală (PA) care depăşeşte în cazul salturilor presionale intraabdominale,
presiunea intravezicală (PV), condiţiile contenţiei se realizează dacă PU+PA >PV+PA.

Fig.2. Ipoteza lui Enhorning privind mecanismul IUE

Dar conform ipotezei lui Enhorning, transmisia presiunii are loc dacă uretra este
intraabdominal şi este fixată îndărătul simfizei pubiene, astfel încât uretra să suporte
consecinţele creşterii presiunii intraabdominale.
Dacă uretra este situată sub planul levatorilor anali sau dacă uretra prezintă o
mobilitate excesivă, presiunea saltatorie intraabdominală se va exercita numai asupra
vezicii, iar gradientul de presiune se va inversa, adica PV+ PA>PU; consecinţa practică
a acestui fapt este pierderea involuntară de urină.
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2. Elemente de susţinere
Au fost studiate pe aceleaşi piese prin disecţie; au fost puse în evidenţă fascia
pelvină viscerală, m. levator anal şi peretele anterior al vaginului. Aceste elemente de
susţinere capătă stabilitate prin fixarea laterală la peretele extern al pelvisului şi anume
la arcul tendinos al fasciei pelvine care se întinde între oasele pubiene şi spina
ischiatică. Lateral de arcul tendinos al fasciei pelvine şi de fascia endopelvină s-a pus în
evidenţă anterior, m. levator anal, iar posterior m. ischiococcigian.
Câteva detalii se impun pentru a preciza noţiunile de fascie pelvină viscerală şi
fascie pelvină parietală şi rolul acestora în fixarea viscerelor pelvine.
Fomaţiunile musculare care tapetează peretele intern al pelvisului (obturator
intern, levator anal, ischiococcigian şi piramidal al bazinului sunt acoperite de fascia
pelvină parietală care poartă denumirea formaţiunii pe care o tapetează. .
Fascia obturatorie, după ce acoperă muşchiul obturator intern, la nivelul
marginii superioare a levatorului anal se împarte în trei foiţe: una superficială care
acoperă faţa superioară a levatorului anal (este fascia diafragmatică superioară), una
mijlocie care acoperă faţa inferioară a levatorului anal (este fascia diafragmatică
inferioară) şi una inferioară care acoperă faţa obturatorului intern.
La rândul ei fascia pelvină parietală prezintă două condensări: arcul tendinos al
levatorului anal (fascia de inserţie pe obturatorul intern şi arcul tendinos al fasciei
pelvine) care sunt considerate ca fiind elemete de ranforsare ale acesteia. M. levatori
anali (mai precis porţiunea internă sau levatorie) prin marginea lor medială delimitează
hiatusul urogenital pe unde emonctoriile viscerelor pelvine ajung la nivelul perineului.
La nivelul marginii interne a levatorilor anali, fascia pelvină parietală se continuă cu
fascia pelvină viscerală.
Teaca pelvină viscerală prezintă o serie de condensări şi anume:
- Teci sau fascii pentru viscerele pelvine care nu sunt altceva decât condensări ale
ţesutului conjunctiv care formează tunica externă a acestora;
- Lame fibroase cu dispoziţie sagitală (lamele sacro-recto-genitopubiene ale lui
Delbet) şi condensări cu dispoziţie frontală (lama ombilico-prevezicală, septul
vezico-uterin, vezico-uretro-vaginal şi septul recto-vaginal).
Aceste condensări ale fasciei viscerale, împreună cu condensările ţesutului
celular pelvisubperitoneal în lungul hipogastricei (teaca lui Farabeuf) şi a ramurilor sale
formază un stelaj de suspensie şi susţinere ale viscerelor pelvine, rolul esenţial în
susţinere revenind însă levatorului anal.
Fascia pelvină viscerală de la nivelul uretrei, împreună cu septul vezico-uretrovaginal şi peretele anterior al vaginului formează elementele de susţinere ale uretrei. Ele
realizează un fel de hamac de susţinere pe care uretra este comprimată şi închisă când
este apăsată în direcţie caudală în timpul creşterii presiunii intraabdominale [2].
Structura fasciei pelvine variază în lungul uretrei. Astfel la nivelul bazei vezicii
şi a gâtului vezical, fascia pelvină este slab reprezentată între colul vezical şi peretele
muscular al vaginului. Patul de susţinere este realizat la acest nivel de fixarea laterală a
vaginului la peretele lateral al pelvisului şi anume la arcul tendinos al fasciei pelvine
prin intermediul fasciei endopelvine.
Pe măsură ce uretra se apropie de introitul vaginal fascia endopelvină devine tot
mai bine reprezentată
3.Elemente de închidere sau ocluzive propriu-zise.
Au fost studiate în contextul anatomiei structurale a planşeului pelvin, pentru că
o serie de elemente din structura acestuia se regăsesc în grosimea uretrei, iar consecinţa
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logică a acestei interrelaţii o constituie faptul că leziuni ale planşeului pelvin ocazionate
de procesul naşterii se reflectă direct asupra structurii şi funcţiei ocluzive a uretrei.
Au fost puse în evidenţă cele două pături din care este formată uretra: una
internă sau mucoasă şi una externă sau musculară. Pătura internă este la rândul ei
alcătuită dintr-un epiteliu stratificat şi un corion; corionul prezintă o mare importanţă
atât din punctul de vedere al structurii, cât şi din punctul de vedere al rolului său în
ocluzia uretrală.
Astfel în structura corionului se găsesc o serie de vene care formează un
adevărat plex venos cu caracter cavernos şi numeroase fibre elastice; troficitatea
ambelor structuri este hormonodependentă (Fig. 3)

Fig.3.Secţiune frontală prin uretră. Plexul venos erectil al
mucoasei.Diafragmul pelvin şi urogenital

Pătura externă este formată din fibre musculare, netede la interior şi striate la
exterior. Pătura musculară netedă este prezentă pe toată lungimea uretrei şi este alcătuită
din mănunchiuri de fibre musculare netede cu dispoziţie longitudinală şi oblică.
Superior fibrele musculare netede se întind până la nivelul colului vezical unde sunt
înlocuite cu fibrele detrusorului. La nivelul colului vezical, nu s-a identificat şi nici nu
s-a recunoscut anatomic un sfincter muscular neted.
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Faptul că cea mai mare parte a fibrelor musculare netede au dispoziţie
longitudinală, precum şi faptul că printre ele s-au descris un număr mare de fibre
vegetative colinergice parasimpatice, arată că această pătură este activă în timpul
micţiunii şi intervine prin scurtarea şi lărgirea lumenului uretrei.
Întrucât la femeie nu s-a pus în evidenţă la nivelul colului vezical un sfincter
neted, iar contracţia păturii musculare netede de la acest nivel nu poate fi responsabilă
de contenţia vezicală, se consideră că singurul şi cel mai important factor responsabil
pentru ocluzia colului vezical şi a uretrei proximale este rezistenţa elastică pasivă creată
de fibrele elastice din peretele uretral. Pătura musculară striată este alcătuită din fibre
musculare cu dispoziţie circulară care formează sfincterul striat al uretrei; acesta atinge
cea mai mare grosime în treimea medie a uretrei, unde fibrele înconjură uretra şi pe
peretele posterior al acesteia, fiind totuşi mai subţire între uretră şi vagin. În afara
sfincterului striat extern, cu inervaţie somatică voluntară, s-au mai descris o serie de
structuri implicate direct în funcţionalitatea uretrei şi care au fost numite de DeLancey
ca structuri parauretrale; acestea sunt reprezentate de: compresorul uretrei, sfincterul
uretro-vaginal şi porţiunile anterioare ale levatorilor anali (Fig. 4).

Fig. 4 Structuri ocluzive parauretrale

Aceştia din urmă deşi nu au legături directe cu uretra, ci doar cu vaginul, uretra
fiind cuprinsă în grosimea peretelui anterior al vaginului în cea mai mare parte a sa,
participă la ocluzia uretrei [3,4].
Aceste unităţi motorii adiţionale sunt recrutate pentru creşterea suplimentară a
forţei ocluzive a uretrei, peste activitatea sfincterului uretral striat şi a păturii musculare
netede în situaţiile de creştere intempestivă a presiunii intraabdominale [5].
Localizarea topografică dea lungul uretrei a acestor structuri a fost stabilită cu
ajutorul cistouretrogramei radiografice şi s-a stabilit aportul fiecăreia dintre aceste
structuri la realizarea presiunii intrauretrale şi de la contenţia uretrală.
Astfel la nivelul a 2/5 din lungimea uretrei au fost localizate sfincterul striat al
uretrei, ligamentul pubo-uretral, precum şi conexiunea vaginului cu porţiunea
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pubococcigiană a muşchiului levator anal şi cu fascia acestuia, cunoscut sub denumirea
de fascicolul vagino-elevator al lui Luschka.
Partea inferioară a fibrelor care unesc vaginul cu fascicolul muscular amintit se
continuă fără limite de demarcaţie cu fibrele care fixează vaginul la diafragmul
urogenital. Cum uretra se găseşte încastrată în acest punct în peretele anterior al
vaginului, conexiunea vaginului la muşchiul levator anal interesează în mod direct
funcţionalitatea uretrei. La nivelul acestui segment presiunea intrauretrală este maximă
la subiecţii în decubitus dorsal (Fig. 5).

Fig.5 Repartiţia diferitelor structuri parauretrale dea lungul uretrei

La nivelul următoarelor 3/5 din lungimea uretrei se găseşte porţiunea
diafragmatică a uretrei care traversează diafragmul urogenital şi unde sunt localizaţi
compresorul uretrei (format din fibre transversale care pornesc de la nivelul
diafragmului urogenital către ramul descendent al pubisului) şi sfincterul uretro-vaginal
(fibre striate care înconjură atât uretra, cât şi vaginul). Contracţia voluntară a
musculaturii planşeului pelvin, realizează o puternică creştere a presiunii intrauretrale şi
furnizează un supliment de forţă activităţii sfincterului striat.
Pornind de la elementele anatomice care asigură ocluzia uretrală s-au propus o
multitudine de intervenţii chirurgicale pentru corectarea IUE (numărul lor depăşind
100); în genere ele se adresau uneia sau alteia dintre cauzele IUE, iar rezultatele se
soldau într-un procent foarte mare şi după un timp variabil cu recidive. Intervenţiile
chirurgicale practicate în IUE s-au clasificat în funcţie de factorii anatomici care
asigurau ocluzia uretrală: intervenţii de suspensie (cervicopexii directe sau indirecte) ale
uretrei şi regiunii cervico-uretrale (transvaginală a colului vezical - Pereyra, Raz,
Stamey, Gittes, retropubiană - Burch, Marshall-Marchetti-Krantz, cu bandelete
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suburetrale - pubo-vaginale şi transobturatorii [6,7]; intervenţii de susţinere ale uretrei şi
regiunii cervico-uretrale (colporafia anterioară, plicatura subureterală Kelly, Marion).
Chirurgia modernă a IUE este dominată de diferite tehnici de utilizare a
bandeletelor subureterale care au dobândit în scut timp o mare popularitate.
La început au fost utilizate bandelete organice confecţionate din fascia lata,
aponevroza muşchilor drepţi abdominali etc., dar degradarea acestora în timp a făcut să
fie preferate tot mai mult materialele sintetice (silastic, mersilene, prolene,
polipropilenă).
Bandeletele acţionează prin susţinerea uretrei la efort şi provocarea unei reacţii
locale de proliferare conjunctivă ce înglobează bandeleta într-o reacţie fibroasă.
În Clinica I Chirurgie, Iaşi s-au practicat următoarele procedee chirurgicale:
- uretropexie cu bandeletă simplă transobturatorie;
- uretrocistopexie cu bandeletă în hamac cu 4 braţe trasobturator;
- uretrocistopexie cu bandeletă transobturatorie asociată cu colpoperineorafiei
posterioare cu miorafia ridicătorilor anali [8,9];
- procedee de colpocervicorezecţie asociate cu colpopexie şi bandeletă
subureterală transobturatorie.
Din punct de vedere tehnic, plasarea bandeletei subureterale transobturatorii se
face respectând următorii paşi:
1.Bolnava în poziţie ginecologică, cu abducţia largă a coapselor; aseptizarea cu
betadină a regiunii perineale, vulvei şi vaginului; plasarea unei sonde Folley pentru
cateterism uretro-vezical, balonetul acesteia indicând poziţia colului vezical; la nevoie
labiile mici se pot ancora cu două fire de aţă la piele pentru ca fanta vulvară să rămână
deschisă.
2. Incizie mediană a peretelui vaginal anterior începând de la 1,5cm de meat pe o
lungime de 3-5 cm, până la nivelul colului vezical.
3. Se disecă în spaţiul submucos interuretro-vaginal şi intervezico-uretral şi se
eliberează prin disecţie cu un tampon montat sau digital faţa laterală a uretrei şi vezicii,
astfel încât indexul să palpeze marginea antero-inferioară şi apoi faţa internă a ramului
ischiopubian până la nivelul găurii obturatorii; această manevră se face atât pe partea
dreaptă, cât şi pe partea stângă a vezicii urinare, cu grijă deosebită la alegerea planului
optim de decolare şi şi cu o hemostază cât mai bună.
4. Se palpează tegumentul în afara labiei mari, fixând reperul osos al marginii
inferioare a găurii obturatorii la un punct situat pe linia orizontală ce trece prin mijlocul
distanţei dintre clitoris şi meatul urinar; la acest nivel se practică o incizie de 5mm prin
care se introduce perforatorul (instrument special creat pentru ghidajul transobturator al
bandeletei. Acesta înconjură marginea inferioară a găurii obturatorii, perforând
membrana obturatorie şi muşchiul obturator intern. Indexul mânii stângi, introdus prin
spaţiul de disecţie paravezical reperează vârful perforatorului la pasajul acestuia prin
gaura obturatorie şi îl ghidează până la nivelul plăgii vaginale; această manevră evită
lezarea elementelor vasculo-nervoase obturatorii, a vezicii sau uretrei.
5. Vârful perforatorului prezintă o ureche de ancoraj a firelor aflate la
extremitatea bandeletei de poplipropilenă, ce permite tracţiunea acestuia dinăuntru în
afară prin tunelul creat în timpii precedenţi; bandeleta se exteriorizează pe o distanţă de
3-4 cm şi se ancorează cu o pensă Kocher.
6.Se procedează similar şi pe partea stângă, bandeleta fiind acum exteriorizată
cu ambele capete şi fiind sprijinită cu partea mijlocie pe uretra mijlocie.
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7. Se verifică poziţionarea corectă a dispozitivului suburetral, astfel încât acesta
să rămână „tension-free”, permiţând un spaţiu de circa 2mm (vîrful unei pemnse
Kocher) între uertră şi materialul sintetic.
8. Controlul hemostazei.
9. Secţionarea excesului de bandeletă la nivelul tegumentelor (dreapta şi
stânga), fără fixarea acestora şi închiderea celor două orificii cutanate.
10. La sfârşitul intervenţiei se poate introduce o meşă în vagin care să realizeze
o uşoară compresie care va facilita hemostaza şi fixarea bandeletei.
CONCLUZII
Din cele prezentate mai sus reiese că metoda de suspensie a uretrei şi a colului
vezical, precum şi susţinerea acestora realizată de bandeleta fixată transobturator,
realizează suplinirea a doi factori anatomici ce asigură funcţia ocluzivă a uretrei şi
anume a elementelor de fixare şi a celor de susţinere, facori care vin astfel să facă
efectivă funcţia elementelor de închidere propriu-zise.
Înţelegerea rolului acestor factori în ocluzia uretrală este oferită de teoria lui
Enhorning şi de teoria hamacului de susţinere a lui DeLancey.
După prima teorie, uretra şi vezica se găsesc în mod normal în cavitatea
abdominală, comparată cu o cameră manometrică, astfel că presiunea exercitată asupra
vezicii este aceeaşi cu presiunea exercitată simultan şi asupra uretrei; În cazul
prolapsului uretrei asociată sau nu cu prolapcul colului vezical sau al vezicii, presiunea
exercitată asupra vezicii este mai mare decât presiunea exercitată asupra uretrei, pentru
că aceasta din urmă se găseşte dedesubtul levatorilor anali.De aceea ridicarea uretrei
deasupra levatorilor permite acţiunea simultană a salturilor presionale intrabdominale
atât asupra uretrei, cât şi asupra vezicii şi crearea unui gradient de presiune pozitiv în
favoarea funcţiei ocluzive a uretrei.
După a doua teorie, vezica şi fascia peplvină formează un hamac de susţinere
atât pentru uretră cât şi pentru joncţiunea uretrovezicală, iar presiunea exercfitată asupra
uretrei duce la comprimarea uretrei, şi deci la ocluzia acesteia. Tocmai de aceea,
realizarea unui suport este benefică pentru că se va constitui un plan de susţinere contra
căruia uretra poate fi comprimată.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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NICOLAE HORTOLOMEI
(1885-1961)
125 DE ANI DE LA NASTERE
În 27 noiembrie acest an, se împlinesc 125 de
ani de la naşterea unuia din cei mai de seamă
formatori ai chirurgiei româneşti, academician
Nicolae Hortolomei. S-a născut la Huşi, unde a
urmat şi cursurile şcolii primare. Şi-a continuat
studiile în perioada 1895-1902 la Liceul Naţional
Iaşi, pe coridoarele căruia se găsesc inscripţionate în
marmură cuvintele fostului său coleg, Nicolae Iorga:
„Faima se rugineşte dacă nu o speli în fiecare zi cu
sudoare”. Cu sudoare şi-a spălat şi Nicolae
Hortolomei faima, care începuse să i se contureze
treptat, în fiecare zi, ani în şir, ca student al Facultăţii
de Medicină din Iaşi (1902-1906), ca intern şi ca
extern de chirurgie (1906-1909), şi mai apoi ca
preparator al Institutului de Anatomie.
Din amfiteatrul Liceului Naţional, care
împlinise aproape un veac de la înfiinţare, a trecut în
amfiteatrul Institutului de Anatomie şi apoi în amfiteatrul Epitropiei Sf. Spiridon, cu
vechime de câteva veacuri, în care, deşi ca principiu fundamental, catedra profesorului
şi banca studentului erau patul bolnavului, se practicau cu rigoare ştiinţa medicinii şi
arta chirurgiei, la nivel european, de către profesori români, şcoliţi şi exersaţi la Viena,
Paris şi în Germania, recunoscuţi prin priceperea şi agerimea spiritului lor creativ şi
inovator şi, mai ales, animaţi de înălţarea instituţiilor de învăţământ şi spitaliceşti din
România de atunci, la cote europene. În amfiteatrele Facultăţii de Medicină, desigur nu
prea de multă vreme înfiinţate, clocotea o vervă de progres, generată de iluştri magiştri
ai catedrelor şi clinicilor pentru instruirea tinerilor discipoli înrolaţi în lupta cu boala şi
moartea. Aici, îndrăznim să credem, a înţeles Nicolae Hortolomei infinitul omniprezent
în structura umană, forţa de înălţare a omului peste limitele cu care a fost creat.
În anul 1909 şi-a susţinut teza de licenţă, intitulată „Absenţa congenitală a
tibiei”, coordonată de ilustrul profesor Ernest Juvara.
A fost repartizat ca medic de circumscripţie în comuna Oancea, judeţul Galaţi,
apoi ca medic la Spitalul Paşcani. După doar 7 luni, consacrate cu destoinicie
apostulatului, Nicolae Hortolomei revine, prin concurs, la Iaşi, ca medic secundar de
boli genito-urinare la Spitalul Epitropiei Sf. Spiridon şi ca prosector la Institutul de
Anatomie. Aşa se potenţează chemarea de chirurg a tânărului Hortolomei, împătimit să
afle nu numai înaltul, ci şi adâncul universului uman, chemare căreia îi răspunde
sârguincios prin transferul la Catedra de anatomie, condusă de prof. I. Tănăsescu şi la
Catedra de anatomie topografică, condusă de prof. E. Juvara. Periplul teoretic, doar de 3
ani, a fost pe cât de scurt, pe atât de fructuos.
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După un scurt stagiu la Clinica II Chirurgie din Iaşi, Nicolae Hortolomei devine
asistent la Clinica I Chirurgie, condusă de Amza Jianu. În 1914, este numit şef de
lucrări, îndeletnicire completată în paralel cu studii de urologie la Paris, sub îndrumarea
profesorului F. Legueu, studii finalizate în 1919 cu lucrarea de docenţă „Excluzia
pilorului ca tratament al ulcerului gastro-duodenal”.
O biografie neîncăpătoare parcă pentru un destin atât de tumultuos.
Anii primei conflagraţii mondiale l-au găsit cu trup şi suflet alături de poporul
său. Un ataşament indestructibil, care îl şi face să funcţioneze după unirea Basarabiei cu
România, ca şef al secţiei de chirurgie a Spitalului din Chişinău. A fost omul şi medicul
convins până în adâncul sufletului că în momentele în care toată lumea suferă, cel mai
mult suferă poporul său.
A revenit la Iaşi în 1920, ca profesor la Clinica I Chirurgie a Facultăţii de
Medicină. Munceşte aici încă un deceniu, în fosta capitală a Moldovei, purtând în cuget
tradiţiile Epitropiei Sf. Spiridon din Iaşi, care-i fixaseră ca testament împărtăşirea şi
aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice medicale în toate ţinuturile locuite de români,
sprijinind cu multă vreme înainte de făurirea României Mari înfiinţarea de epitropii
spitaliceşti în toată Moldova.
După această perioadă prolifică de formare la Iaşi, este transferat în calitate de
profesor titular la Catedra de urologie a Facultăţii de Medicină din Bucureşti şi va
organiza acest serviciu, pe baze moderne, la Spitalul Colentina.
Chemarea destinului, predestinarea, îl propulsează şi aici, la Bucureşti, pe cotele
cele mai înalte ale spiritului ştiinţific medical european. Iată un puls, născut la Huşi,
amplificat la Iaşi şi, în acelaşi timp, şi o dovadă certă că „centrul lumii” este acolo unde
suntem, că Europa şi cultura ei, care s-a universalizat, a avut şansa şi norocul şi s-a
născut şi aici. La Huşi, la Iaşi s-a născut Societatea Română de Urologie, pentru că aici
s-a născut Nicolae Hortolomei, omul care a întemeiat-o în 1933 la Bucureşti.
Stabilit definitiv în capitala României Mari, deşi cuprins mereu de nostalgia
locului natal, Nicolae Hortolomei îşi realizează predestinarea cu tenacitate, deschizând
noi orizonturi în medicină, în arta chirurgiei şi învăţământul medical, contribuind în
mod substanţial şi afirmându-şi cu vigoare identitatea de om de ştiinţă şi identitatea
şcolii de medicină româneşti.
Aşa se explică, şi nu altfel, implicarea sa activă în viaţa politico-socială şi
ştiinţifică a timpului: ca ministru al sănătăţii între 1939-1940, ca membru al Academiei
Române începând din 1945, ca şef al Institutului de Terapeutică al Academiei din 1948,
ca membru al societăţii Internaţionale de Chirurgie şi de Urologie, ca membru al
Asociaţiei de Chirurgie şi Urologie din Franţa, ca membru asociat al Academiei de
Chirurgie din Paris, ca membru al Societăţii de Chirurgie de la Moscova şi al Societăţii
Pirogoff din Leningrad, şi ca vicepreşedinte al Societăţii Internaţionale de Chirurgie.
Dincolo de satisfacţiile personale, pe care le-a trăit, a fost recunoscut deplin şi
răsplătit cu titlul de Medic Emerit şi laureat al Premiului de Stat, distins cu Ordinul
Muncii şi Steaua Republicii clasa I, distincţii prin care, scuturând polenul culorii
politice, putem cu claritate desluşi personalitatea incomensurabilă a profesorului, a
omului de ştiinţă Nicolae Hortolomei, devotat trup şi suflet afirmării medicinii
româneşti şi a României în plan european şi universal.
Nu puţine sunt şi premierele medico-chirurgicale pe plan naţional, realizate prin
implicarea sa directă sau sub îndrumarea sa, în legătură cu tratamentul hormonal în
cancerul de prostată, influenţele hormonale asupra dinamicii hormonale, dinamica căilor
urinare superioare şi inferioare, ureteroplastia cu grefon venos, pielografia ascendentă,
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tratamentul fistulelor vezico-vaginale şi multe alte subiecte de actualitate din chirurgia
generală (tratamentul chirurgical al ulcerelor gastro-duodenale, al neoplasmelor
gastrice, colice, mamare, histerectomii lărgite, intervenţii asupra parenchimului hepatic,
pe căile biliare, pe splină sau pancreas).
Aproape că nu există punct nevralgic din arhitectura trupului uman în care să nu
fi intervenit cu ascuţimea spiritului şi cu lumina aprinsă pe tăişul bisturiului său. A fost
primul, la noi în ţară, care a impulsionat şi a impus chirurgia cardiacă şi a vaselor mari,
primul care a introdus circulaţia extracorporeală în chirurgia cardiacă, primul care a
iniţiat şi a impus ideea organizării unui învăţământ de anestezie-reanimare ca disciplină
independentă.
Un prim cuvânt l-a avut de spus întotdeauna, nu numai ca medic şi chirurg, ci şi
ca profesor. Activitatea sa didactică nu se limita exclusiv la catedră. Îşi făcuse cu
adevărat un ideal din formarea de noi cadre. Îşi selecta cu grijă şi îşi pregătea meticulos
colaboratorii, efort care s-a dovedit a fi esenţial pentru activitatea laboratorului de
chirurgie experimentală de la Spitalul Colţea, orientată cu precădere spre cercetări în
domeniul transplantelor. Era pătruns de ideea că numai chirurgia experimentală poate
aduce progres în chirurgie şi, îndeosebi, de faptul că întreaga experienţă dobândită în
domeniu, la noi în ţară şi oriunde, trebuie transmisă celor care vin, că numai astfel
cineva are cu adevărat şanse depline de a trăi şi după ce trupul îi va muri.
Are meritul deosebit de a redacta primul tratat
complet de chirurgie, în 1955, şi un tratat de anestezie,
prin care se pun bazele anesteziologiei şi în ţara noastră.
Cam acesta ar fi un scurt curriculum vitae al celui
care, în urmă cu 125 de ani, se năştea la Huşi, curgere a
unei vieţi prin albia neamului nostru atât de greu
încercat, care a scos la iveală un adevărat tezaur de
ştiinţă şi practică medicală şi, mai ales, a modelat după
chipul şi asemănarea sa o pleiadă întreagă de discipoli în
arta chirurgiei.
„Pentru noi toţi”, mărturisea la a 75-a aniversare
a profesorului N. Hortolomei, unul dintre iluştrii săi
discipoli, Th. Burghele, „Domnia-sa, Academicianul,
rămâne şeful şcolii de chirurgie, conducătorul
incontestabil al specialităţii noastre. Pentru noi toţi, exemplul lui rămâne mai presus de
orice, ca un imbold în munca cinstită, conştientă, pusă în slujba şcolii, pe care a ilustrato din plin.”
Cursul vieţii lui a încetat la 31 ianuarie 1961, nu însă şi al spiritului său, pe care
încă îl putem identifica în discipoli şi, mai ales, în opera sa. Îl descifrăm şi în placa de
marmură amplasată la Spitalul Colţea din Bucureşti, dar, mai cu seamă, din bustul aflat
în holul clinicilor chirurgicale ale Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi. Aici parcă, numai la
Iaşi, deşi aflat în tăcerile marmurei, este încă viu în toată puterea cuvântului. Îl
întâlnesc în fiecare dimineaţă, când intru în clinică, îmi surâde blând şi înţelegător din
adâncul sâmburelui de piatră care îi consacră fiinţa. Mă molipseşte cu o ambiţie peste
măsură, lipsită de meschinătate, de răutate şi de invidie, cu o ambiţie creatoare,
dinamică şi constructivă. Chipul lui nu cunoaşte nici acum încruntarea, respiră şi îmi
inspiră blândeţe şi bunăvoinţă. Lumina aprinsă pe hol îl învăluie şi se preface în rouă
căzând pe marmură; văd în aceasta o atitudine şi unul dintre principiile sale rămase
testamentare.
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Deşi a plecat dintre noi de peste o jumătate de veac, Nicolae Hortolomei este
încă viu în noi şi prin noi. Aşa cum a fost şi cum, în mod magistral, l-a surprins unul
dintre discipolii săi, Oscar Franche: „O inteligenţă nativă, vie, mobilă şi suplă, spontană,
plină de curiozitate ştiinţifică, însoţită de supleţe intelectuală, o admirabilă memorie, o
extraordinară putere de muncă şi o voinţă fermă.”
A fost înmormântat după dorinţa sa îmbrăcat în halat şi cu bonetă chirurgicală pe
cap, pregătit să opereze îngeri; ce legătură extraordinară, ce dăruire totală pentru
chirurgie a avut acest titan. O fiinţă şi un spirit încă viu, un chirurg complet, care s-a
născut la Huşi şi care, iată că în această toamnă, împlineşte 125 de ani şi are puterea să
plece pe al 126-lea.
Îi dorim o cât mai rodnică amintire în sufletele noastre.

E. Târcoveanu
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A XXXII-A REUNIUNE A CHIRURGILOR DIN MOLDOVA
”IACOMI –RĂZEŞU”
Piatra Neamț, 7 – 10 octombrie 2010
În perioada 7 – 10 oct. 2010 s-a
desfăşurat la Piatra Neamț, la hotel Ceahlău,
a XXXII-a Reuniune a Chirurgilor din
Moldova, organizată de Societatea Română
de Chirurgie, Academia Oamenilor de
Știință, Clinica I Chirurgie UMF ”Gr. T.
Popa” Iași.
Manifestarea a reunit peste 250
participanţi din ţară şi din străinătate, printre
care şi asistenți medicali.
Succesul evenimentului a fost
garantat prin participarea unor personalităţi
ale chirurgiei europene şi româneşti, care au
prezentat conferinţe și comunicări pe
subiecte de interes de mare actualitate (politraumatisme, chirurgia peretelui abdominal,
iatrogenia în chirurgie): John Lotz (UK), academician Gh. Ghidirim (Chişinău), Fl.
Popa, Silviu Constantinoiu, Mircea Beuran, N. Iordache, V. Păunescu, V. Strâmbu, A.
E. Nicolau (Bucureşti), Tr. Nicola, M. Miclăuș (Timişoara), C. Copotoiu (Tg. Mureş),
C. Iancu (Cluj), V. Sârbu (Constanţa), I. Georgescu, R. Nemeș, C. Sabetay (Craiova),
D. Sabău (Sibiu), Șt. Georgescu, D. Niculescu, I. Costea, M. R. Diaconescu (Iași).

După ceremonia de deschidere, s-au prezentat două conferinţe – ”Tiroida în
artă” (M. R. Diaconescu), ”Știința și cercetarea românească – deschidere către progresul
universal” (V. Răzeșu) și un spectocol excelent susținut de Dan Puric.
În următoarele două zile s-au desfăşurat sesiuni tematice, cu prezentări de
conferinţe, comunicări orale şi postere.
Secțiunea politraumatisme, traumatisme abdominale, coordonată de C. Copotoiu
și I. Koszeghi, s-a bucurat de un viu interes. În afara conferinţelor prof. dr. M. Beuran
despre rolul radiologiei intervenționale în cadrul managementului selectiv nonoperator
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al leziunilor abdominale traumatice prin contuzie și despre managementul selectiv
nonoperator al plăgilor abdominale și a conferinței dr. Koszeghi despre politraumatisme
în contextul civilizației actuale, au fost prezentate celelalte 8 lucrări: ”Traumatismele
abdominale – atitudine terapeutică” (D. Popa, C. Copotoiu), ”Rolul laparoscopiei în
diagnosticul perforațiilor intestinale în contuziile abdominale” (A.E. Nicolau),
”Tratamentul chirurgical și nonoperator în trauma hepatică” (I. B. Diaconescu),
”Eviscerația – indicație pentru laparotomie în traumatismul abdominal deschis?”,
”Conduită diagnostico-curativă a leziunilor intraabdominale la pacienții cu plăgi toracoabdominale! (St. Țânțar, Gh. Ghidirim), ”Implantul splenic heterotopic în traumă” (M.
Beuran), ”Priorități în tratamentul politraumatiusmelor craniocerebrale și abdominale”
(V. Păunescu), ”Importanța interdisciplinarității în tratamentul cazurilor complexe întrun spital de urgență” (C. Giuglea).
Unul din punctele tari ale reuniunii a
fost iatrogenia, coordonată de Șt. O.
Georgescu, R. Nemeș, M. Ghiur. După
conferințele magistrale ale lui John Lotz –
”British Surgical Training – a Political
Disaster” și Șt. Georgescu - ”Iatrogenia – o
preocupare permanentă a chirurgului”, s-au
prezentat 8 lucrări foarte instructive: ”TME –
complicații pe linia de învățare” (G. Dimofte),
”Fistula arterio-biliară după colecistectomie
laparoscopică” și ”Leziune intraoperatorie de
CBP rezolvată laparoscopic” (M. Beuran),
”Fals abdomen acut cu implicații medicolegale” (M. Ghiur), ”Ischemie temporară de
lob drept hepatic în cursul colecistectomiei
laparoscopice pentru colecistită acută” (R.
Nemeș), ”Textilomul – entitate clinicopatologică și imagistică particulară” (I. Lică),
”Rezolvarea leziunilor iatrogene de cale
biliară principală” (F. Turcu), ”Dureri
inghinale cronice după cura herniei tip
Lichtenstein” (I. Georgescu).
În Sesiunea Patologia peretelui abdominal, coordonată de J. Lotz și D. Sabău, au
fost analizate rezultatele tratamentului chirurgical în hernii şi eventraţii. După
conferința lui J. Lotz – ”Inguinal Hernia Repair in 2010”, au fost prezentate comunicări
atractive: ”Hernia inghinală – procedee tisulare minim invazive”, ”Tratamentul
laparoscopic al eventrațiilor”, ”Tratamentul laparoscopic al diastazisului și al
eventrațiilor paralitice” (D. Sabău), ”Concepte moderne în tratamentul defectelor
congenitale de perete abdominal” (O. Ciobanu), ”Abordul laparoscopic al herniilor
abdominale ventrale și eventrațiilor postoperatorii” (A.E. Nicolau), ”Tratamentul
laparoscopic al defectelor parietale abdominale” (M. Miclăuș), ”Atitudinea chirurgicală
particulară în rezolvarea defectelor parietale de mari dimensiuni asociate cu condiții
septice” (V.T. Grigorean), ”Tratamentul herniilor inghino-femurale voluminoase cu
dublă plasă” (T. Nicola), ”Substituție parietală completă cu meșă proepiplooică în
defectele eventrale parietoabdominale complexe” (I.N. Mateș), ”Terapia protetică în
chirurgia parietală abdominală” (G. Veselu), ”Tratamentul chirurgical al defectelor
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parietale abdominale” (N. Dănilă), ”Tratamentul complex în leziunile planșeului pelviperineal” (D. Niculescu), ”Eventrații parastromale” (E. Târcoveanu).
În cadrul reuniunii s-a desfășurat și un simpozion Antibiotice Iași – ”Profilaxia
infecțioasă în chirurgia generală”.
În sesiunea Varia – patologie toracică și endocrină, au fost discutate probleme
importante de practică chirurgicală: ”Chirurgia videoasistată toracică în trauma
toracică”, ”Pericardite acute lichidiene – tratament chirurgical de urgență” (V.
Strâmbu), ”Chirurgia aspergilomului pulmonar”, ”Fenomenul herniar în patologia
chirurgicală a toracelui”, ”Concluzii
pragmatice pe marginea unor cazuri extreme
de tuberculoză toracică operată” (A.
Boțianu), ”Influența paratiroidectomiei în
supraviețuirea pacienților dializați” (M.
Glod), ”Experiența personală în abordul
patologiei adrenale” (M. Vartic), Ultrasonic
focus în chirurgia tiroidei și paratiroidei (A.
Vasilescu).
În sesiunea Varia – patologie esofagiană și gastrică, după
conferința magistrală a prof. E. Brătucu – ”Necesitatea abordului
retropancreatic în supurațiile pancreatice”, au fost prezentate mai multe
comunicări importante ale colectivului prof. S. Constatinoiu:
”Importanța abordului chirurgical în evoluția postoperatorie imediată la
pacienții cu cancer esofagian”, ”Studiu clinico-patologic al răspunsului
la radiochimioterapia neoadjuvantă în cancerul scuamos esofagian”,
”Tratamentul chirurgical al diverticulilor esofagieni”, precum și alte
lucrări semnate de A.E. Nicolau, V. Strâmbu, L. Mocan, C. Iancu. În
continuarea acestei secțiuni, au fost expuse lucrări privind morbiditatea
și mortalitatea în rezecțiile multiorgan pentru cancer gastric și colorectal
(A. Bartoș), locul chimioterapiei intraarteriale în tratamentul cancerului
gastric inoperabil (C. Rădulescu), gastroplicatura verticală laparoscopică
în prevenirea complicațiilor după gastrectomia longitudinală în chirurgia obezității (N.
Iordache), evaluarea imunhistochimică și moleculară a expresiei COX2 în
adenocarcinomul de joncțiune esogastrică (C. Iosif), managementul chirurgical al
ischemiei mezenterice acute (Gh. Ghidirim), abordul laparoscopic în plastronul
apendicular (I. Lică).
În secțiunea de colon și rect, condusă de Fl. Popa și V. Sârbu, au fost dezbătute
probleme legate de factorii de risc în apariția și evoluția fistulelor anastomotice după
chirurgie electivă colorectală (R. Popescu, respectiv F. Zaharia), hemicolectomia
dreaptă sau ileotransversoanastomoza termino-laterală pentru patologia non-neoplazică
a intestinului subțire terminal (C. Iorga), factori prognostici în supraviețuirea în cancerul
rectal și sutura mecanică în chirurgia colorectală (V. Sârbu), particularități ale
tratamentului chirurgical la bolnavii neoplazici cu insuficiență renală cronică dializată
(T. Nicola).
În sesiunea de căi biliare, pancreas, splină au fost discutate pancreatitele acute
(V. Strâmbu), factorii de risc în apariția stazei gastrice după duodenopancreatectomie
cefalică, rolul stentării preoperatorii în chirurgia cancerului de pancreas (D. Iancu),
oportunități de diagnostic și tratament în stenozele benigne ale căilor biliare
extrahepatice.
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Reuniunea a mai inclus o secțiune de chirurgie ginecologică și una de chirurgie
plastică.
Manifestarea a avut și o sesiune de 19 prezentări poster.
De menționat participarea chirurgilor din Republica Moldova cu numeroase
lucrări prezentate de medici tineri, cu subiecte de actualitate, demonstrând o experiență
deosebită și o preocupare continuă de perfecționare.
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din
România a organizat, în cadrul reuniunii, propria conferinţă, care s-a bucurat de o
importantă participare.
Apreciem că această reuniune a fost o reuşită datorită numărului mare de
participanţi, a conferințelor ce s-au bucurat de o largă audienţă, evaluării progreselor
obţinute în ultimii ani şi, nu în ultimul rând, diseminării experienţelor colectivelor din
centrele universitare și nu numai, privind politraumatismele, chirurgia peretelui
abdominal și complicațiile în chirurgie.
E. Târcoveanu, I. Koszeghi
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SIMPOZIONUL DE TEHNOLOGII AVANSATE ÎN MEDICINĂ
2010
Bucureşti, 11-13 noiembrie 2010
În perioada 11-13 noiembrie
2010, s-a desfăşurat la Institutul
Naţional de Statistică Bucureşti, Primul
Simpozion de Tehnologii Avansate în
Medicină, STAM 2010, având ca teme
chirurgia robotică, terapii ghidate
radiologic, chirurgia endovasculară şi
medicina translaţională.
Aşa cum sublinia profesorul
Irinel Popescu în cuvântul de
deschidere,
sistemele
tehnologice
avansate, de tipul sistemelor robotice,
telemedicina sau realitatea virtuală, sunt
folosite cu succes ca infrastructură de
stimulare pentru îmbunătăţirea calităţii
şi accesului la îngrijirea medicală.
Acest simpozion a demonstrat o
colaborare
multidisciplinară
între
chirurgie,
radiologie,
medicină
endovasculară, medicină translaţională,
informatică şi managementul îngrijirii
medicale.
Participarea specialiştilor din ţara noastră, Grecia, Franţa, Italia, Anglia,
Germania, Cipru, Turcia, Bulgaria a asigurat un nivel ştiinţific ridicat întregii
consfătuiri.
În sesiunea de chirurgie robotică, au fost prezentate conferinţe interesante:
Abordul robotic în chirurgia generală (I. Popescu), Teaching-ul robotic în urologie (D.
V. Matei, Milano), Chirurgia robotică într-un centru medical din Atena (K.
Konstantinidis), Tiroidectomia asistată robotic prin abord transaxilar (N. Constanţea) şi
Abordul robotic în hernia inghinală bilaterală (S. Păun).
În sesiunea de robotică în urologie, au fost susţinute mai multe conferinţe:
Chirurgia robotică în urologie (O. de Cobelli, Milano), Abordul robotic în patologia
benignă urologică (D. V. Matei, Milano), Experienţa în chirurgia robotică urologică a
Clinicii Urologice din Spitalul Municipal Cluj-Napoca (N. Crişan), prostatectomia
radicală robotică (V. Poulakis, Atena), Cauze de conversie în adrenalectomia robotică şi
laparoscopică (M. Beuran), abordul deschis, laparoscopic şi robotic în patologia
adrenală (V. Tomulescu).
În sesiunea abordarea robotică în patologia oncologică au fost dezbătute teme
importante: Chirurgia robotică a cancerului rectal (I. Popescu, R. Biffi - Milano),
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Histerectomia asistată robotic (G. Gortchev, Plevna), Abordul deschis şi minim invaziv
în cancerul cervical şi endometrial avansat (C. Vasilescu), Chirurgia robotică a
mediastinului anterior (V. Tomulescu), Chirurgia robotică a cancerului gastric avansat
(Ş. Tudor).
Sesiunea de chirurgie endovasculară a adus la pupitru experţi în domeniu din
întreaga Europa: D. Palombo (Milano), V. Iliescu, I. Droc, A. Melzer (Anglia), D.
Wendt (Germania), C. Lutz (Germania), U. Rosendahl (Germania).
Sesiunea de radiologie intervenţională a pus în evidenţă experienţa importantă a
echipelor de cercetare din Bucureşti în acest domeniu (I. Lupescu, M. Grasu, G. A.
Popa, B. Dorobăţ, Ş. Dima, R. Nechifor).
De un deosebit interes s-a bucurat sesiunea de genomică, care a adunat experţi
din Franţa (P. Pineau), Germania (V. Laszlo), România (E. Ionică, M. C. Economescu,
L. L. Pâslaru).
Cu ocazia simpozionului a avut loc şi Şedinţa preliminară de înfiinţare a
Societăţii Est-Europene de Chirurgie Robotică, acre îşi propune cooperarea performantă
în domeniu a chirurgilor din zona Balcanilor (România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Cipru)
şi Italia şi integrarea României în forurile mondiale specifice, cu recunoaşterea
activităţii importante derulate în acest nou domeniu şi în ţara noastră.
O notă ştiinţifică aparte a fost dată de organizarea unor cursuri postuniversitare
de genomică, terapii endovasculare şi endoscopie cu videocapsulă, susţinute de
specialişti de prestigiu, la care au participat foarte mulţi tineri specialişti.
Succesul acestei manifestări a demonstrat încă o dată interesul medicilor din ţara
noastră pentru o medicină performantă.
E. Târcoveanu
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