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Revista ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA, cea mai veche revistă de chirurgie din Italia a fost 

fondată de Giovani Pascale în 1922. Ajunsă la volumul 91, sub conducerea renumitului profesor de chirurgie Nicola 

Picardi, revista a ajuns la un nivel calitativ deosebit, în format digital și print, cu factor de impact 0,708, H Index 20, 

Med Sci Index 14,2, oferind cu generozitate acces pentru lucrări din lumea întreagă, inclusiv din România. Revista, 

care are 6 numere pe an, este jurnalul oficial al  Societății Italiene de Chirurgie de Urgență și Traumă (S.I.C.U.T.), al 

Societății Italiene a Chirurgilor Universitari (S.I.C.U.), al Societății Italiene de Flebologie (S.I.F.) și este indexată de 

Pub Med și Clarivate Analitics. 

Numărul 5 din 2020 cuprinde 11 articole originale și 5 articole de tehnică chirurgicală sau chirurgie 

experimentală. 

Articolul Malignant transformation of oral lichen planus. A retrospective analysis from 2003-2014: our 

experience  de  Novembre Daniela (Napoli) et al. descrie  caracteristicile clinice și prevalența lichenului plan oral 

(OLP) la un grup de 96 (35 de bărbați și 61 de femei) pacienți dintr-o regiune din sudul Italiei. În acest lot autorii au 

descoperit 9 bolnavi care dezvoltat un carcinom cu celule scuamoase (OSCC)(9,37%). Riscul de transformare 

malignă a fost semnificativ mai mare în rândul pacienților cu OLP care au fumat (OR = 2,5 P <0,05), care au 

consumat alcool (OR = 3 P <0,05), care  au provenit din mediul rural și aveau forma reticulară (44,4%). Lichenul 

plan oral  este un subtip oral de lichen plan cu o prevalență în populația mondială estimată între 0,22% și 5% și o 

incidență de aproximativ 2,2%.  Ratele de transformare maligne ale OLP sunt subestimate datorită  criteriilor de 

diagnostic restrictive, perioadelor de urmărire inadecvate și / sau calității scăzute a studiilor. Supravegherea atentă 

este obligatorie pentru a monitoriza creșterea și evoluția leziunilor pentru a reduce morbiditatea OSCC. 

Gian Luigi Canu et al (Cagliari)(Is prophylactic central neck dissection justified in patients with cN0 

differentiated thyroid carcinoma? An overview of the most recent literature and latest guidelines)  fac o recenzie a  

literaturii recente și răspund la întrebarea „Este justificată  disecția centrală profilactică a gâtului la pacienții cu 

carcinom tiroidian diferențiat cN0?”.  Până în prezent, la pacienții cu cancer tiroidian diferențiat, se recomanda 

disecția centrală a gâtului în prezența metastazelor ganglionare ale compartimentului central.  Disecția profilactică 

centrală a gâtului este asociată cu rate mai mari de complicații postoperatorii, cum ar fi leziuni ale nervilor recurenți, 

hipoparatiroidism, cu beneficii oncologice neclare. Astfel, în absența afectării ganglionilor limfatici, această 

procedură trebuie evitată, rezervând-o pacienților cu risc crescut,  cu tumori primare avansate. Mai mult, pentru a 

evita complicațiile, disecția profilactică centrală a gâtului trebuie efectuată de chirurgii cu  experiență în chirurgia 

tiroidei și cu un volum operator mare în domeniu.  

Isa Burak Guney et al (Turcia) fac un un studiu comparativ prospectiv al ultrasonografiei, RMN cu 

contrast și PET / CT 18F-FDG pentru detectarea preoperatorie a metastazelor ganglionare axilare la pacienții cu 

cancer mamar. În perioada 2015 - 2019, au fost examinați pre operator folosind ecografia, RMN și PET / CT, 236 de 

pacienți (235 de femei și un bărbat) cu cancer de sân. La 158 bolnavi  s-au efectuat examinări histopatologice ale 

ganglionilor limfatici axilari:85 de pacienți (36%) nu aveau metastaze în limfonodulii axilari (ALNM) și  73 de 

pacienți (30,9%) aveau  ALNM. Restul de  78 bolnave au fost evaluate numai imagistic. Autorii au evaluat 
sensibilitatea, specificitatea, valoarea predictivă pozitivă (PPV), negativă (NPV) și acuratețea (ACC) ale  PET / CT 

care au fost  de 80,0%, 92,2%, 92,0%, 80,3% și 85,7%. Concluzia articolului este că nu există o modalitate  sigură 

pentru detectarea invaziei ganglionilor axilari  în cancerele de sân pentru a înlocui biopsia ganglionilor santinelă sau 

disecția ganglionilor axilari. Dacă se suspectează invazia limfonodulară  pe baza PET / CT, disecția ganglionară 

axilară fără biopsia ganglionului santinelă ar putea fi o opțiune mai bună, deoarece există riscul  de ALNM. 
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Rămânând în domeniu, Gianluca Franceschini (Roma) face un revizie a literaturii privind rolul biopsiei 

ganglionului santinelă (SLNB) după chimioterapia neoadjuvantă (NAC) în cancer mamar. SNLB este gold 

standardul  pentru stadializarea axilară la pacientele  cu ganglioni limfatici negativi clinic (cN0),  care scutește de 

disecția axilară (AD) cu potențialele sale complicații. În acest caz ANLB are o  rată de identificare ridicată (> 90%) 

și rata fals negativă  scăzută (<10%). Ratele de succes ale SLNB după chimioterapia neo adjuvantă (NAC) depind de 

statusul clinic al ganglionilor limfatici axilari pre-NAC. La pacientele cu noduli clinic negativi pre-NAC (cN0) și la 

cele cu noduli limfatici  clinic negativi post-NAC (ycN0), SLNB după chimioterapie trebuie efectuată deoarece este 

o procedură precisă și sigură. La pacienții cu noduli clinic pozitivi pre-NAC (cN +) și la restabilirea cu noduli clinic 
negativi post-NAC (ycN0), SLNB după chimioterapie ar putea fi luată în considerare datorită ratei ridicate de 

răspuns complet patologic limfonodal. Disecția axilei poate fi evitată numai dacă ganglionul santinelă este 

negativ; în schimb, până în prezent, paciențele cu ganglioni limfatici sentinelă metastatici după chimioterapie 

neoadjuvantă, chiar și numai cu celule tumorale izolate trebuie tratate prin mastectomie  cu limfadenectomie 

axilară. Cu toate acestea, NAC crește semnificativ dificultățile și complexitatea managementului chirurgical 

axilar. Autorii recomandă o abordare multidisciplinară personalizată în centre specializate care ar trebui să asigure o 

consiliere clinică precisă și o selecție a pacienților pentru SLNB post-NAC.  

F Francesco di Mola et al (Pescara) prezintă un excelent studiu comparativ al inciziei jejunale mici 

versus incizie jejunală  mare în cadrul pancreaticojejunostomiei end-to-side ducto-mucoasă  după 

duodenopancreatectomie cefalică (DPC).  Ratele fistulei pancreatice postoperatorii (POPF) după DPC sunt cuprinse 

între 5% și 30%. Patruzeci și opt de pacienți consecutivi cu DPC au fost randomizați în 2 grupuri: grupul 1 sau 

incizie jejunală mare (grup LJI) și grupul 2 sau incizie jejunală mică (grup SJI). S-au urmărit:  timpul operator, 

complicațiile postoperatorii, durata spitalizării, conținutul de amilază în lichidul de drenaj. Douăzeci și doi  pacienți 

au fost înrolați în LJI și 26 în grupul SJI. Durata intervenției nu a diferit între cele două grupuri. Grupurile au fost 

omogene în ceea ce privește vârsta pacienților, prezentarea clinică a icterului și prezența drenajului biliar percutant 
(PBD) preoperator.  S-au înregistrat fistule pancreatice postoperatorii la 3 bolnavi din 22 (13,6%) din grupul LJI și 

la un pacient din 26 (4%) din grupul  SJI (p = 0,341). Fistulele au fost 3 de grad B și respectiv una  grad 

C). Hemoragia postpancreatectomie (PPH) a apărut la 8/22 (36%) și 2/26 (8%) pacienți din grupul LJI și respectiv 

SJI (p = 0,018). Conținutul de amilază din lichidul de drenaj măsurat în ziua a 5-a post operator a arătat o valoare 

mai mare la pacienții care au suferit anastomoză LJI comparativ cu cei cu anastomoză SJI. Golirea gastrică întârziată 

(DGE) a fost similară în ambele loturi. Pe baza rezultatelor obținute autorii recomandă o abordare „orientată spre 

canalul pancreatic”: dacă canalul pancreatic este larg, se recomandă SJI-PJ; dacă Wirsungul este mai mic de 3 mm, 

trebuie preferat un LJI. Chirurgul pancreatic trebuie să aibă diferite tehnici în „armamentarium” -ul său și să 

adapteze  tehnica în funcție de  caracteristicele locale ale pancreasului pentru a permite o abordare particularizată la 

fiecare pacient. 

Alessandra Di Lascia et al (Foggia)  evaluează rezultatele chirurgicale și oncologice pe termen scurt ale 

hemicolectomiei dreapte prin  abord laparoscopic versus hemicolectomia dreaptă robotică. În perioada ianuarie 2014 

- mai 2017, cincisprezece hemicolectomii laparoscopice drepte au fost comparate cu șapte intervenții 

robotice. Principalele  date analizate au inclus timpul operator, spitalizarea, pierderea se sânge,  complicațiile și 

conversiile. În cazul tumorilor maligne au fost adăugate date suplimentare. Studiul nu a arătat nicio diferență de 

parametri între cele două grupuri, dar pierderea de sânge estimată a fost semnificativ mai mică după intervențiile 
robotice. Timp operator total a fost mai lung în cazul intervenției robotice. Securitatea oncologică (lungimea 

specimenului și numărul de ganglioni limfatici excizați) arată că procedura robotică este similară oncologic cu cea 

laparoscopică. Abordarea robotică permite efectuarea unei disecții adecvate a colonului drept cu limfadenectomie 

radicală conferind siguranța și eficacitatea oncologică a acestei tehnici, cu rezultate bune pe termen scurt.  
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Damiano Bisogni et al (Genova) , fac un  studiu observațional și retrospectiv pentru  a compara eficacitatea 

și indicațiile dispozitivului de rezecție endoscopică cu Full - thickness (FTRD) cu  clemă specială (OVESCO) pentru 

rezecția în bloc a leziunilor colo rectale de tip   adenoame, carcinoame incipiente , polipi inflamatori, tumori 

neuroendocrine. Autorii prezintă experiența lor pe 36 de cazuri. Obiectivele primare ale studiului au inclus rezecția 

în bloc, rezecția R0 și  externarea timpurie a pacientului. Obiectivele secundare au inclus evenimente adverse legate 

de procedură. Timpul mediu al procedurii ± deviația standard (SD) a fost de 19,6 ± 22,1 minute, iar spitalizarea a 

fost de  2,2 ± 1,1 zile. În general, s-a realizat o rezecție în bloc în 34 de cazuri (94,4%), cu o rată de rezecție R0 de 

91,6%. Trei pacienți care nu sunt R0, au fost îndrumați spre chirurgie. Rezecția endoscopică Full – thickness prin  

sistemul FTRD reprezintă o opțiune eficientă și sigură ori de câte ori apare o leziune recurentă într-o localizare 

dificil de abordat. Evenimentele adverse legate de procedură sunt potențial severe, astfel încât această nouă tehnică 

trebuie să fie efectuată de endoscopiști cu mare experiență. 

Volkan Tumay et al (Turcia)  au studiat utilitatea și valoarea prognostică a markerilor serici CA 19-9 și 

CEA în urmărirea pe termen lung a pacienților cu cancer colorectal (CRC).  Un lot de  315 pacienți cu CRC care au 

fost tratați într-o perioadă de  13 ani au fost incluse în acest studiu retrospectiv, urmărindu-se supraviețuirea. Au fost 

înregistrate date privind caracteristicile tumorii, nivelurile CEA și CA 19-9. Stadiul T avansat (T3-4, p <0,001), 
prezența invaziei intramurale (p = 0,019), invazia limfatică (p = 0,003) și volumul tumoral mai mare (p = 0,02) au 

fost asociate numai cu niveluri ridicate de CEA la internare. Diferențierea histologică slabă (p = 0,036) a fost 

asociată doar cu niveluri ridicate de CA 19-9 la internare. Prezența nivelurilor normale de CEA și CA 19-9 a fost 

asociată cu cel mai lung timp de supraviețuire (131,6 și, respectiv, 46,8 luni, p <0,001) și o rată la 5 ani de 

supraviețuire de 90,5%,.Rezultatele  cercetării indică o valoare prognostică  mai slabă a nivelurilor ridicate de CA 

19-9 atunci când sunt utilizate singure și sugerează că folosirea combinată a markerilor CEA și CA 19-9 în 

evaluarea prognostică și supravegherea bolnavilor cu CRC este utilă. 

Selcuk Gulmez (Istanbul) analizează valoarea prognostică a diferitelor sisteme de clasificare a 

ganglionilor limfatici la pacienții cu cancer colo rectal în stadiul III pe baza analizei unui lot de  85 de pacienți cu 

cancer colo rectal în stadiul III, operați în perioada  2013 – 2018. Analiza univariată a  factorilor care influențează 

supraviețuirea la 3 și 5 ani a pacienților a arătat că există o relație semnificativă doar între invazia perineurală (PNI) 

și supraviețuirea.  Când s-a analizat relația dintre supraviețuire  și clasificarea LNR (lymph node ratio) efectuată în 

conformitate cu sistemul de stadializare  Berger nu s-a găsit nicio relație semnificativă (p> 0,05).  

Ismail Cem Eray et al (Turcia) raportează rezultatele pe termen lung confirmate de endosonografic după  

ligatura intersfincteriană (LIFT) a  traiectului  traiectului fistulos în tratamentul  fistulele perianale complexe. Au 

fost analizați 42 de pacienți majoritatea bărbaților (n = 34,% 81), care au fost supuși procedurii LIFT. Tipurile de 

fistule confirmate de endosonografie au fost transfincteriene mari (n = 35), fistule potcoavă (n = 5) și 

suprasficteriene (n = 2). După o monitorizare mediană de 25,1 (15-36) luni, rata generală de vindecare a fost de 

57,1%, care a crescut ulterior la 85,7% cu o intervenție secundară simplă. Evaluarea pe termen lung confirmată prin 
ecografie endorectală a procedurii LIFT oferă o rată de succes acceptabilă, în special atunci când este combinată cu 

intervenții simple secundare, fără afectarea continenței sfincteriene. 

Erdogan Mutevelli Sozuer (Turcia)  propune  o abordare miniminvazivă cu cristale de fenol aplicate local 

în tratamentul fistulelor  pilonidale pe baza experienței sale pe 209 bolnavi. Rata de recuperare a fost de 89,3% la 
controalele la o lună și de 93,7% la controalele la 1 an, cu o rată de complicații de 2,8% 

Pietro Canzi et al (Pavia) au realizat un model 3D virtual al unui cap injectat cadaveric prin scanare 

tomografică computerizată (CT) de înaltă rezoluție și 3D Printed (3DP), pentru a marca topografia  sinusului lateral 
cerebral. A fost creat un model transparent de mască 3DP pentru a permite chirurgului să folosească masca ca șablon 

pentru a trasa poziția sinusurilor pe craniul pacientului. Modelul de mască 3DP a fost precis, fezabil, ușor și rapid de 

utilizat pentru implementarea unei neuronavigații fără cadru în timpul abordării sinusurilor cerebrale  Precizia sa 

este mai mare decât cea a neuronavigației de referință pe repere osoase. În cazuri selectate, masca 3DP poate fi o 

opțiune validă pentru sistemele de urmărire optică sau electromagnetică ghidate de imagine. 
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Ezio Nicola Gangemi et al  (Torino) raportează o nouă tehnică reconstructivă cu lamboul metacarpian 

dorsal periostal pediculat, practicată la un bărbat de 35 de ani care  a avut un traumatism la mâna stângă de la un 
ferăstrău circular cu o pierdere osoasă dorsală  localizată la degetul mijlociu proximal. Un lambou compozit 

vascularizat, incluzând al treilea periost metacarpian, a fost ales realizat ca tehnică reconstructivă. Urmărirea 

postoperatorie la 6 luni a confirmat regenerarea osoasă. Acest raport sugerează că tehnica poate fi utilizată ca 

lambou osos regenerativ în chirurgia reconstructivă pentru traumatismele degetelor proximale cu pierderea osoasă și 

fractură deschisă.  

Livia Palmieri et al (Roma), pe baza experienței unui caz  raportează o nouă metodă originală de 

radiologie și endoscopie  intervențională pentru montarea unui Endo - Sponge în tratamentul unei fistule 

anastomotice după rezecția anterioară de rect, adaptat la un sistem  de închidere a plăgilor asistate de vacuum 

endoscopic (E-VAC). Sub anestezie generală, s-a trecut un fir de ghidare după o mică incizie în regiunea fesieră  

stângă  și prin mușchiul ridicător anal stâng, ajungând la dehiscența anastomotică și lumenul rectal prin abcesul 

cronic. Firul de ghidaj a fost recuperat prin anus și conectat la un fir lung de mătase. Prin retragerea firului de ghid 

trans-gluteal, firul de mătase a fost tras prin abces pentru a ieși din incizia cutanată. Un fir Endo-SPONGE®  a fost 

apoi conectat la firul de mătase trans-anal. Trăgând firul de mătase transgluteal, buretele a fost poziționat în 

interiorul abcesului. După 12  înlocuiri Endo-SPONGE sub sedare, fistula s-a închis  după 35 de zile. Când nu este 

posibilă introducerea tradițională a buretelui endoscopic în fistula anastomotică acest „sistem de scripete” original s-

a dovedit eficient pentru introducerea și înlocuirea buretelui. 
Husnu Alptekin et al  (Turcia) au studiat efectele chrysinei administrate pe cale orală într-un model 

experimental pe animal mic de pancreatită acută. Un lot de  24 de șobolani  a fost împărțit aleatoriu în patru 

grupe. În grupa I, a fost administrată numai soluția vehicul (5% dimetilsulfocsid) timp de șase zile, iar în grupa II, 

chrysina dizolvată în soluția vehicul. În grupele III și IV, a fost administrată ceruleina pentru a induce pancreatită 

acută. În grupa III, s-a administrat oral timp de șase zile numai soluția vehicul, iar în grupa IV, chrysina dizolvată în 

soluția vehicul. Au fost prelevate probe de sânge  și specimenele de țesut pancreatic pentru examen histopatologic. 

Grupul III și Grupul IV, au prezentat niveluri semnificativ mai ridicate de globule albe, amilază și lipază, 

comparativ cu grupurile I și II. În grupurile cu  pancreatită indusă, valorile CRP și TOS (total oxidant status) s-au 

dovedit a fi semnificativ mai mari. În grupele II și IV, valorile TAS (total antioxidant status) au fost semnificativ 

mai mari. Cele mai mari valori OSI (oxidative stress index) calculate au fost observate în grupa III. Valorile OSI ale 

grupului IV au fost semnificativ mai mici decât cele din grupul III și chiar din grupul I. Modificări histopatologice 
vizibile au fost identificate în grupurile III și IV cu pancreatită experimentală. În comparație cu grupa III, amploarea 

și severitatea leziunilor pancreatice au fost semnificativ mai mici în grupa IV. Prezentul studiu arată că chrysina a 

redus stresul oxidativ și a ameliorat modificările      histopatologice de pancreatită, fapt ce poate demonstra eficiența 

ei în tratamentul bolilor pancreatice. 

Ioannis Lambrou et al (Grecia) raportează un studiu experimental privind efectul chimioterapiei cu 5-

fluorouracil, bleomicină și cisplatină în cicatrizarea anastomozelor colonice la  șobolani. Patruzeci de șobolani 

masculi Albino-Wistar au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri, un grup de control și un grup de chimioterapie 

(CT). La ambele, s-a efectuat o anastomoză colo - colică termino – terminală.  În grupul martor, a fost administrat 

intra peritoneal 2cmc de  soluție salină în timpul operației și zilnic post operator până la sacrificiu. În grupul CT, 

șobolanilor li s-a administrat o soluție de 5-fluorouracil (20 mg / kg greutate corporală), bleomicină (4 mg / kg 

greutate corporală) și cisplatină (0,7 mg / kg greutate corporală) într-o cantitate de 2cc intra peritoneal intra operator 

și apoi zilnic post operator până la a șaptea zi postoperatorie când au fost sacrificați. La sacrificare, s-a urmărit  

prezența aderențelor și calitatea anastomozele care au fost rezecate și examinate macroscopic și  histologic. .  Nu s-

au observat decese sau infecții ale plăgilor până la sacrificiu. Greutatea corporală a scăzut semnificativ în grupul cu 

CT (p = 0,005). Presiunile de explozie (p = 0,001)  pe colonul cu anastomoză au fost semnificativ mai mici în grupul 
de chimioterapie, în timp ce aderențele au fost semnificativ crescute (p = 0,001).  Toți parametrii histologici au 

apărut semnificativ scăzuți în grupul CT: inflamație (p <0,008), neoangiogeneză (p <0,001) și activitate fibroblastică 

(p = 0,001) și depunere de colagen (p <0,001). Autori concluzionează că utilizarea agenților chimioterapeutici a avut 

efecte negative asupra procesului de vindecare a anastomozei colonice la șobolani. În cazul administrării 

intraperitoneale de citostatice, răspunsul inflamator este mai scăzut, dehiscențele anastomotice sunt mai frecvente.  
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