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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 
 

 Într-o eră a medicinei în care progresele tehnicii chirurgicale și a terapiei 
perioperatorii a pacienților au luat un avânt considerabil, ducând astfel la îmbunătățirea 
prognosticului pacienților chirurgicali, tot mai mult teren câștigă noțiunile de  “echipă 
multidisciplinară” și “ghiduri de conduită terapeutică”. La ora actuală, afecțiunile 
chirurgicale, indiferent de apartenența lor la sfera benignă sau malignă, nu mai 
reprezintă apanajul exclusiv al chirurgului, ci sunt tratate în echipă multidisciplinară. 
 Chirurgia abdominală reprezintă una dintre cele mai complexe ramuri 
chirurgicale, fiecare pacient chirurgical putând fi asimilat unui adevărat “puzzle”, la a 
cărui “rezolvare” contribuie o multitudine de specialiști: chirurg, anestezist, 
gastroenterolog, radiolog intervenționist, nutriționist și mulți alții. 
 Experiența profesională de excepție a colectivului de autori ai acestui volum a 
demonstrat faptul că, rezultatele terapeutice sunt net superioare dacă fiecare tip de 
patologie chirurgicală este abordat după un protocol standardizat care să cuprindă toate 
elementele cheie necesare elaborării unei strategii terapeutice de succes. 

Astfel, în acest volum, foarte bine structurat și sintetic sunt tratate grupele mari 
de patologii chirurgicale abdominale. Capitolul “Generalități” oferă în sine un adevărat 
ghid de evaluare și pregătire preoperatorie a pacientului chirurgical, un adevărat 
“îndrumar” de tratare a diverselor dezechilibre și comorbidități pe care pacientul 
chirurgical le poate prezenta. Mai mult, acest capitol oferă elementele necesare 
monitorizării adecvate postoperatorii a pacientului chirurgical, sub aspectul 
diagnosticării și tratării precoce a complicațiilor postoperatorii, a asigurării unui suport 
volemic și nutrițional adecvat pacienților operați. 

Capitolele care tratează grupele mari de patologii chirurgicale abdominale se 
constituie în adevarate ghiduri de urmat cu privire la pregătirea preoperatorie specifică 
fiecărui tip de patologie chirurgicală abdominală. Sunt furnizate în același timp 
elemente cheie cu privire la managementul postoperator holistic a pacientului 
chirurgical. Într-o manieră sintetică și acurată sunt trecute în revistă complicațiile 
postoperatorii care pot să survină în funcție de tipul de patologie tratat, precum și 
maniera de manageriere a acestora. Sunt oferite soluții de tratament a complicațiilor 
postoperatorii, atât prin metode chirurgicale, cât și prin metode non-chirurgicale, în 
funcție de factori care țin de natura complicației, momentul recunoașterii ei, dar și de 
posibilitățile tehnico-tactice ale serviciului în care este tratat pacientul. 
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Elaborarea acestor “Ghiduri de conduită în chirurgia abdominală” reprezintă o 

acțiune de pionierat în domeniul chirurgiei abdominale, de deschidere a unei direcții 
noi spre abordarea unitară și sistematizată a patologiei chirurgicale abdominale. La 
baza elaborării acestui volum stă experiența profesională de invidiat a colectivului de 
autori, care merită felicitările noastre și recunoștiința tinerilor chirurgi. 

 
 

Cluj-Napoca, 2019 
 

Prof. Univ. Dr. Nadim Al Hajjar 
 



Ghiduri de conduită în chirurgia abdominală 

 7 

 
 

Gânduri și mulțumiri 
 
 
 
Primele gânduri legate de această carte au apărut în ultimul meu an de 

rezidențiat și anii  de specialitate care au urmat, ani în care, odată cu momentul din care 
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a subliniat importanța standardizării conduitei din perioada perioperatorie prin 
existența unui material bibliografic dedicat acestei activități, cu scopul obținerii unor 
rezultate optime, în favoarea pacientului. Fără să uităm că orice ghid de conduită 
trebuie privit orientativ, cu aplicare personalizată pentru fiecare pacient, sper ca 
paginile ce urmează, rezultat al unei munci de echipă, să fie de folos rezidenților și 
specialiștilor ce activează în domeniul chirurgiei abdominale și a gastroenterologiei.  

Mulțumesc echipei (medicilor rezidenți, asistentelor, personalului medical 
mediu și auxiliar), „familia” ce duce greul pe o secție chirurgicală și într-un bloc 
operator. 
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practicarea unei chirurgii de înaltă performanță ar fi imposibilă.    
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dincolo de caracterul didactic profesional, mi-a insuflat dragostea pentru această 
meserie, sentiment ce mă face tot timpul să mă gândesc la perfecționare și progres. 

Mulțumesc familiei, părinților, socrilor, celor 5 copii și soției mele Dana 
pentru sprijinul necontenit și pentru că au înțeles faptul că, atunci când vrei să te dedici 
pacienților și problemelor lor, chirurgia nu mai este doar o meserie ci devine un stil de 
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Cluj-Napoca, 2019      Adrian Bartoș 
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1. GENERALITĂŢI 

Adrian Bartoș, Caius Breazu, Călin Mitre, Daniela Ionescu 

 
1.1. Conduită la internare și în perioada preoperatorie 

Acte necesare: carte de identitate (CI), bilet de trimitere de la medicul de 
familie, dovada de asigurat (cupon de pensie, adeverință de salariat, asigurare privată / 
internațională), bilete de externare / examinări anterioare; 

Evaluare clinică la internare 
9 Anamneză / Examen obiectiv 
Vezi capitolele de patologie. 

 
!!! Obligatoriu: Indicaţie operatorie. 
!!!Obligatoriu: Alergie medicamentoasă sau alimentară în antecedente/grup sangvin / 
IMC (Î, G). 
 

Consimțământul informat al pacientului, cu explicarea investigațiilor ce se 
vor efectua, a intervenției chirurgicale, cu variantele tehnice și complicațiile posibile. 

Evaluare paraclinică la internare 
9 Hemoleucograma (indicată de rutină, dacă nu există un set de analize, nu 

mai vechi de 7 zile) 
� leucopenie: 

� imunosupresie; 
� ! poate în contextul SIRS, sepsis sau șoc septic; 

� leucocitoză / neutrofilie: 
� infecție / inflamație; 
� indicație antibioterapie dacă este cazul; 

� trombocitopenie: 
� multiple cauze: sepsis, insuficiență hepatică, boli hematologice; 
� indicație masă trombocitară: sub 75.000/ mm3; 
� se temporizează intervenția chirurgicală dacă numărul trombo-

citelor este sub 50.000/ mm3; 
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� trombocitoză: 
� multiple cauze: inflamație, stare postoperatorie, hiposplenism, 

splenectomie; 
� anemie/hemoragie;  
� indicație tratament anticoagulant / antiagregant plachetar, peste 

500.000-750.000/ mm3; 
� Hb / Ht: 

� valori scăzute - pierderi acute / cronice; 
� stabil hemodinamic? (vezi puls, TA); 
�  indicație transfuzie la Hb< 7, în condițiile unui pacient stabil 

hemodinamic (se estimează că 1U sânge integral crește valoarea 
Hb cu 0,5); 

� pacienții cu patologie cardiacă asociată vor beneficia de transfuzii 
la valori ale Hb <9 g/dl; 

 
9 Coagulograma (indicată de rutină, dacă nu există un set de analize, nu mai 

vechi de 7 zile) 
� INR 

� valori crescute (<6, fără sângerare):  
� se întrerupe eventualul tratament anticoagulant; 
� controlul INR la 6 h; 

� valori crescute (>6, fără sângerare): 
� se administrează vitamina K/PPC și factori de coagulare; 

� menținerea valorilor INR în funcție de caz:  
� la pacienții cu protezare valvulară cardiacă/stentări 

coronariene, INR-ul trebuie menținut la valoarea de 2-3; 
� APTT 

� valori crescute: tratament cu heparină, lupus, deficit al coagulării 
(hemofilie); 

9 Biochimie sangvină (indicație în funcție de boala actuală și patologia 
asociată) [1,2]: 
� Potasiu (K): 

� valori scăzute: pierderi digestive (diaree, vărsături, fistule), 
diuretice, glucocorticoizi, hiperaldosteronism, sindrom Cushing, 
alcaloză metabolică; 

� valori crescute: insuficiență renală, diuretice ce economisesc K, 
hipoaldosteronism, insuficiență suprarenală, acidoză, hemoliză 
masivă, distrugere tisulară (!! risc de aritmie);  
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� atitudine:  
� la valori ale K peste 6,5 mEq/l: Ca sau 10-15 U Insulină + 

50% dextroză sau 50 mEq bicarbonat/diuretice 
(furosemid), betamimetic inhalator (ventolin); 

� la valori ale K de 3,5-4 mEq/l, pacient asimptomatic, ce 
tolerează nutriția per os, se vor administra 40 mEq KCl 
p.o., 1 doză; nu necesită monitorizare; 

� la valori ale K de 3,5-4 mEq/l, pacient asimptomatic, ce nu 
tolerează nutriția p.o., se vor administra 20 mEq i.v./2h 
(pe abord central), 1 doză sau 10 mEq i.v./h,   2 doze 
(abord periferic); nu necesită monitorizare; 

� la valori ale K de 3-3,5mEq/l, se vor administra 20mEq 
i.v./2h, 1-2 doze (pe abord central) sau 10mEq i.v./h, 4-5 
doze (abord periferic); verificarea valorilor K la 2h după 
terminarea infuziei; 

� la valori ale K sub 3mEq/l: 20 mEq i.v./2h, 2-3 doze (pe 
abord venos central) sau 10 mEq i.v./h, 5-6 doze (abord 
periferic); verificarea valorilor K la 2h după terminarea 
infuziei; 

� rata recomandată de infuzie este 10mEq/h; rata maximă 
este de 20mEq/h; 

� se recomandă monitorizare ECG; 
� concentrația maximă pe abord central=20 mEq/ 50ml; 
� concentrația maximă pe abord periferic=10 mEq/50ml; 

� Natriu (Na) 
� valori scăzute: diaree, febră, transpirații, poliurie, diabet insipid, 

hiperaldosteronism, glucocorticoizi, diuretice, hiperhidratare; 
� valori crescute (deshidratare): vărsături, diaree, arsuri, traumatisme, 

diabet zaharat, hipoaldosteronism, porfirie, diuretice, antidiabetice, 
citostatice, sedative, antidepresive triciclice; 

� atitudine: 
� hipernatremie: administrare per os de apă sau reechilibrare 

i.v. cu soluții hipotone (glucoză); 
� hiponatremie (în funcție de volemie): reechilibrare cu ser 

fiziologic (max. 8 mmol/l pe 24h); 
� Uree 

� valori scăzute: afecțiuni hepatice severe, acidoză metabolică; 
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� valori crescute: insuficiență renală, dietă (proteine), resorbție 
sânge din tubul digestiv, catabolism, glucocorticoizi, insuficiență 
cardiacă severă, postoperator, deshidratare; 

� atitudine: hidratare, stimulare diureză; 
� Creatinina 

� valori scăzute: diminuarea masei musculare, graviditate, diabet 
juvenil; 

� valori crescute: insuficiență renală cronică, insuficiență renală 
acută, distrugeri musculare, deshidratare; 

� atitudine: hidratare, stimulare diureză; 
� TGO, TGP 

� valori crescute: hepatită acută, toxicitate hepatică acută, ciroză 
hepatică, stază hepatică, hepatită cronică activă, hepatocarcinom, 
pancreatită acută, IMA, mononucleoză infecțioasă; 

� valori scăzute la pacienți cu insuficiență hepatică severă - 
„epuizare” hepatică; 

� atitudine: tratament hepatoprotector (Lagosa), Dexametazonă 0,4 
mg-0-0,4 mg/ zi; 

� BT (icter vizibil la BT > 2-3 mg/dl): 
� valori crescute: etiologie hepatocelulară (hepatită, afectare toxică 

hepatică, ciroză, insuficiență cardiacă dreaptă severă), etiologie 
colestatică (steatoză hepatică, abces hepatic, tumori hepatice, icter 
mecanic), cauze hemolitice (anemie hemolitică, degradarea 
sângelui după hemoragii digestive, resorbție hematom, infarct 
pulmonar); 

� atitudine: 
� identificare cauză hiperbilirubinemie; 
� în caz de icter mecanic: dezobstrucție căi biliare 

(chirurgicală sau endoscopică) + profilaxia angiocolitei; 
� FA: 

� valori crescute: colestază (hepatită, icter mecanic, ciroză biliară, 
antiepileptice, clorpromazină, tiamazol, estrogeni), afecțiuni 
osoase (metastaze, vindecarea fracturilor), hiperparatiroidism, 
sindrom Cushing, insuficiență renală, carcinom renal; 

� GGT: 
� valori crescute: icter mecanic, colestază, toxicitate hepatică acută, 

hepatită cronică, ciroză hepatică, hepatocarcinom, metastazare 
hepatică difuză,  pancreatită, ficat de stază, steatoză hepatică, abuz 
cronic de etanol; 



Ghiduri de conduită în chirurgia abdominală 

 15 

� Glicemie  
� indicație consult diabetologic / ATI în caz de DZ dezechilibrat; 
� hiperglicemie: 

� diabet zaharat, sindrom Cushing, hipertiroidie, 
feocromocitom, hiperaldosteronism, tumori pancreatice, 
IMA, febră, șoc, insuficiență renală, hipotermie, 
intoxicație cu CO, diuretice, glucocorticoizi, contraceptive 
orale;  

� atitudine: administrare de insulină la valori ale glicemiei 
de peste 200 mg/dl, astfel: 

- 200-250 mg/dl, 4 U s.c; 
- 250-300 mg/dl, 6 U s.c; 
- 300-400 mg/dl, 8 U s.c; 
- 400 mg/dl, 10 U s.c. + 4 U i.v./h; 
- consult diabetologic / ATI; 

� Hipoglicemie:  
� post, sindrom malabsorbție, efort fizic, postgastrectomie, alcool, 

insuficiență hepatică, insuficiență suprarenală, hipotiroidie, 
insuficiență hipofizară, hiperinsulinemie (insulinom), antidiabetice 
orale, betablocante; 

� atitudine: administrare glucoză per os (zahăr, miere) și/sau 
parenteral (sol Glucoză 10% - 33%); 

� Calciu (Ca) 
� valori scăzute: hipoparatiroidism, hiperfosfatemie, pancreatită 

acută necrotică, furesemid, antiepileptice, glucocorticoizi;   
� valori crescute: paraneoplazic, hiperparatiroidism, imobilizare, 

sarcoidoză, vitamina D, vitamina A, boala Paget; 
� atitudine: 

� hipercalcemie: hidratare, administrare de diuretice 
(furosemid); 

� hipocalcemie: administrare gluconat de Ca, de preferat pe 
o linie venoasă centrală; poate fi administrat și pe cale 
venoasă periferică adecvată; doza maximă de administrare 
= 3g i.v./10 min; în principiu, pentru valori ale calcemiei 
de 1-1,1 mmol/l, se vor administra 1g i.v./1h (nu este 
nevoie de monitorizare), iar pentru valori de sub 1 mmol/l, 
se vor administra 2 g i.v./1h (se va verifica calcemia serica 
la 2h după administrare); 
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� Magneziu (Mg) 
� valori scăzute: nutriție parenterală, alcoolism, vărsături, diaree, 

pancreatită, sarcină, diuretice, cisplatin, idiopatic;  
� valori crescute: oligurie, insuficiență renală, hemoliză; 
� atitudine:  

� hipomagnezemie: administrare per os / iv Mg; 
� hipermagnezemie: administrare gluconat de Ca, diuretice; 

� Proteine totale (PT) / Albumină 
� valori scăzute: malnutriție, malabsorbție, maldigestie, ciroză 

hepatică, sindrom nefrotic, glomerulonefrită cronică, insuficiență 
renală, boala Menetrier, ileus mecanic, sângerare cronică, arsuri 
extinse, peritonită, hipertiroidie, hiperhidratare;  

� valori crescute: ciroză hepatică compensată, sarcoidoză, 
paraproteinemii, deshidratare; 

� atitudine: corectarea hipoproteinemiei prin regim hiperproteic 
și/sau suplimente proteice administrate per os/ parenteral (vezi 
protocol nutriție de mai jos); 

� Amilaze 
� valori crescute: pancreatită, parotidită, insuficiență renală; 
� atitudine: identificarea și tratamentul patologiei cauzatoare. 

9 Examen de urină (indicație în funcție de boala actuală și patologia 
asociată): 
� Sumar de urină: 

� eritrocite+ : hematurie (>3 eritrocite/ câmp); 
� leucocite + : inflamație/ infecție tract urinar (>3 leucocite/ câmp); 

� Urocultură/antibiogramă (în caz de infecție); 
� Amilazuria : vezi pancreatita acută; 

!!! Observaţii: dacă există analize de laborator mai vechi de 7 zile, se repetă. 
9 Explorări funcționale: 

� ECG 
� indicație dacă > 65 ani sau patologie cardiacă asociată; 
� dacă există modificări ECG, se solicită consult cardiologic/ 

ecografie cardiacă/ATI; 
 

� PFR / Spirometrie 
� indicație dacă există patologie respiratorie asociată sau în cazul 

pacienților obezi, la care se propune o intervenție majoră; 
!!! Observaţii: dacă există explorări funcţionale mai vechi de 7-14 zile, se repetă. 
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9 Explorări imagistice: 
� Ecografie abdominală: 

� indicație în funcție de boala actuală și patologia asociată; 
� pacienții nu se vor alimenta per os în ziua investigației (mai ales 

dacă examinarea vizează vezicula biliară); 
� este de preferat ca vezica urinară să nu fie evacuată înainte de 

investigație; 
� dacă pacientul este meteorizat, se poate administra simethicon 

(espumisan) în preziua examinării; 
�  pentru examinarea cu substanță de contrast, atenție la 

antecedentele alergice (vezi APP); 
� se montează cateter venos periferic; 

� Ecografie de părți moi (perete abdominal/regiune cervicală anterioară / 
scrot): 
� indicație în funcție de boala actuală și patologia asociată; 
� nu necesită pregătire specială; 

� Ecografie Doppler venoasă/arterială: 
� indicație în funcție de boala actuală și patologia asociată (boală 

varicoasă a membrelor inferioare/suspiciune de tromboflebită/ 
claudicație intermitentă); 

� nu necesită pregătire specială; 
� Rx abdominal pe gol: 

� indicație în suspiciunea unui sindrom ocluziv sau a 
pneumoperitoneului (în urgență); 

� Rx toracic/pulmonar: 
� indicație în funcție de boala actuală și patologia asociată; 

� Tranzit baritat (Rx) 
� indicație în hernia hiatală (vezi capitolul de patologie), în 

suspiciunea unor stenoze la nivelul tubului digestiv; 
� CT cu substanță de contrast, abdomen/torace/extremitate cefalică 

(atenție la eventualele reacții alergice la substanța de contrast - vezi 
APP): 
� indicație în funcție de boala actuală și patologia asociată; 
� nimic per os cu 4 h înainte de investigație (pentru CT abdomino-

pelvin); 
� verificare funcție renală (valoarea creatininei sub 1,8 mg%); 
� montare de cateter venos periferic; 
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� RMN abdomen/torace/extremitate cefalică: 
� indicație în funcție de boala actuală și patologia asociată; 
� contraindicații: pace-maker, defibrilator, proteze valvulare 

cardiace, clipuri, implanturi metalice, schije, etc; 
� Colangiografie RMN: 

� atenție la eventualele reacții alergice la substanța de contrast (vezi 
APP);  

� indicație în afecțiunile căilor biliare (vezi capitolul de patologie); 
� nimic per os cu 4 h înainte de investigație; 
� montare de cateter venos periferic; 

� Angiografie RMN / scintigrafie cu hematii marcate: 
� indicație în HDS / HDI fără sursă evidentă, în urgență; 
� nimic per os cu aproximativ 4 h înainte de investigație (dacă 

situația o permite); 
� verificare funcție renală, coagulogramă (INR); 
� montare de cateter venos periferic; 

9 Explorări endoscopice:  
� Colonoscopie 

� indicație în afecțiunile colo-rectale (vezi capitolele de patologie); 
� pregătirea presupune administrarea de purgative (Fortrans 4 

plicuri/2l lichid) în preziua investigației (începând cu ora 16);  
� se interzice consumul per os de alimente solide; ± clismă; 

� Rectosigmoidoscopie 
� indicație în afecțiunile colo-rectale (vezi capitolele de patologie); 
� pregătire: vezi colonoscopia; 

� Gastroscopie 
� indicație în afecțiunile eso-gastro-intestinale (vezi capitolele de 

patologie); 
� se interzice alimentația solidă începând cu 24h înainte de 

examinare; este permis aportul per os de lichide clare, până la 2 
ore înainte de examinare; 

� Ecoendoscopie (EDS cu ecografie/ecografie endorectală)  
� indicație în afecțiunile tubului digestiv (vezi capitolele de 

patologie); 
� pregătire: vezi gastroscopia/colonoscopia; 

� ERCP 
� indicație în afecțiunile bilio-pancreatice (vezi capitolele de 

patologie); 
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� nimic per os cu 24 h înainte de examinare (solide); este permis 
aportul per os de lichide clare, până la 2 ore înainte de examinare; 

� montare de cateter venos periferic; 
!!!În cazurile când sunt necesare mai multe investigaţii succesive, se vor respecta 
următoarele indicaţii: 
- examinările radiologice se vor efectua înaintea examinărilor endoscopice (pentru a 

nu fi limitate de aerul prezent în tubul digestiv după gastroscopie/colonoscopie); 
- după Ba pasaj, endoscopia se poate efectua la minim 3 zile distanţă (risc de 

perforaţie a tubului digestiv);  
- dacă se efectuează mai întâi endoscopia, examinarea baritată se va face după 24h; 
- după examinarea radiologică cu Ba şi gastrografin, CT-ul se face după 24h; 
 

9 Investigații specifice   
Vezi la fiecare capitol de patologie în parte. 
9 Consulturi alte specialități: 

� Consult alergologic 
� indicație dacă există antecedente de alergie medicamentoasă 

incertă/necertificată; 
� Consult cardiologic 

� indicație dacă există antecedente personale cardiologice, fără 
documentație recentă; 

� indicație dacă exista modificări la ECG efectuat la internare.  

Conduita față de medicația pe care pacientul o are prescrisă în momentul 
internării 

� dacă pacientul urmează preoperator tratament anticoagulant cu derivate 
cumarinice (Acenocumarol, Sintrom, Trombostop) se va sista tratamentul 
și se va înlocui cu fraxiparine 0,3 g (<80 kg) sau fraxiparine 0,4 g (>80 
kg), 5-7 zile preoperator (INR < 1,5); 

� tratamentul cu antiinflamatoare non-steroidiene trebuie sistat cu 1-3 zile 
preoperator în funcție de timpul de înjumătățire; 

� tratamentul antiagregant plachetar cu clopidogrelum (Plavix) se sistează cu 
minim 3 zile preoperator; 

� tratamentul antiagregant plachetar cu aspirină nu se sistează decât la 
indicația anestezistului; 

� tratamentul hipoglicemiant (antidiabetice/insulină) se va sista preoperator 
în dimineața operației sau mai devreme, după caz (nimic per os, fără 
alimentație parenterală); 

� continuă tratamentul antihipertensiv; 
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Consult preanestezic 

� Clasificarea ASA (American Society of Anesthiologists) - reprezintă o 
evaluare subiectivă a statusului fizic al pacienților pe baza anamnezei 
și examenului fizic; 

� Poate fi folosită pentru a prezice riscul apariției complicațiilor 
postoperatorii.  

 

Clasa Status preoperator Exemple 

 
 
 
 
 
ASA I 

Pacient cu stare de sănătate 
normală  
 
Patologia chirurgicală nu 
determină modificări sistemice 
 
Patologia chirurgicală este 
localizată 

Pacient sănătos, nefumător, consumă alcool 
în cantitate mică 
 
Fără patologii organice, fiziologice, 
psihiatrice 
 
Sunt excluse categoriile de vârstă extreme 
 
Ex: cura chirurgicală a herniei, biopsia 
mamară 

 
 
 
 
 
 
ASA II 

 
 
 
 
 
 
Pacient cu boală sistemică ușoară 

Pacient fumător, consumă alcool în cantitate 
moderată 
 
Fără limitări funcționale; are o boală bine 
controlată, limitată la un singur aparat 
 
Ex: obezitate, DZ controlat, HTAE 
controlată, boală pulmonară ușoară, astm, 
anemie, crize epileptice controlate, hipo-sau 
hipertriroidism tratat 

 
 
 
 
 
 
 
ASA III 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pacient cu boală sistemică severă 

Limitări funcționale; are o boală controlată 
ce afectează mai mult de un aparat sau un 
aparat major al organismului; fără risc 
imediat de deces 
 
Ex: obezitate morbidă, DZ, HTAE 
necontrolată, angina, istoric de IMA, stent 
coronarian, BPOC, dializă, hepatită activă, 
pace-maker, FE <40%, boală inflamatorie 
intestinală, post-chimioterapie, AVC în 
antecedente 

 
 
 
 
ASA IV 

 
 
 
 
Pacient cu boală sistemică severă 
amenințătoare de viață 

Cel puțin o boală severă slab controlată; 
posibil risc de deces 
 
Ex: angină instabilă, istoric recent de IMA, 
insuficiență cardiacă severă, afectare 
valvulară severă, FE <20%, afectare 
respiratorie severă, insuficiență hepato-
renală 
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ASA V 

 
 
 
 
 
Pacient muribund, fără șanse de 
supraviețuire în afara intervenției 
chirurgicale 

Mai multe boli severe slab controlate; Risc 
iminent de deces 
 
 
Ex: insuficiență multiplă de organe, sepsis, 
instabilitate hemodinamică, hipotermie, 
coagulopatie slab controlată, anevrism aortic 
rupt, hemoragie intracraniană cu efect de 
masă, ischemie mezenterică 

 
ASA VI 

Pacient aflat în moarte cerebrală 
Donator de organe 

 
- 

 

Scorul de performanță Karnovsky (pentru patologia oncologică) 
Categorie % Criterii specifice 
Capabil să desfășoare activități 
normale     

100 Status general normal; fără acuze; fără 
semne evidente de boală 

 90 Capabil să desfășoare activități normale; 
simptome minore de boală 

Nu sunt necesare îngrijiri speciale 80 Capabil să desfășoare activități normale 
la efort; câteva semne sau simptome de 
boală 

Incapabil să muncească 70 Capabil să se îngrijească; incapabil să 
desfășoare activități cotidiene sau să 
muncească 

Capabil să locuiască la domiciliu și să își 
desfășoare majoritatea activităților 

60 Are nevoie de îngrijiri speciale în mod 
ocazional; are nevoie de asistență 
medicală 

Sunt necesare îngrijiri speciale în mod 
variabil 

50 Are nevoie de îngrijiri speciale în 
permanență; are nevoie de asistență 
medicală 

Incapabil să se îngrijească 40 Dizabilitate; are nevoie de asistență 
medicală specializată 

Are nevoie de internare într-un serviciu 
medical 

30 Dizabilitate severă; se indică internarea 
într-un serviciu medical; fără risc de 
moarte iminentă 

Posibilă boală rapid evolutivă 20 Boală severă; se indică internarea într-un 
serviciu medical; tratamente suportive 

Stadiu terminal al bolii 10 Muribund; boală fatală rapid progresivă 
 0 Decedat 

Pregătire preoperatorie 

� duș în dimineața intervenției; 
� ras abdomenul (linia bimamelonară – pube); se va prefera folosirea 

unei mașini de ras; 
� fără alimente (solide sau lichide) per os în dimineața operației (sau cu 

6-8 h înainte de operație). 
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Profilaxia trombozei (medicație antitrombotică r profilaxie mecanică) [3,4] – 
indicație medic specialist chirurgie / ATI, în funcție de tipul intervenției și de prezența 
factorilor de risc; 

Factori de risc pentru tromboză: 
� Intervențiile chirurgicale sau ortopedice; 
� Traumatismele (majore sau ale membrelor inferioare); 
� Imobilizarea (>3 zile); 
� Accidentul vascular cerebral (în special asociat cu deficit motor); 
� Neoplaziile; 
� Tratamentul antineoplazic (hormono-, chimio-, sau radioterapie); 
� Antecedentele de TEV; 
� Vârsta peste 40 ani; 
� Sarcina și perioada postpartum; 
� Tratamentele hormonale: 

- Contraceptivele orale sau terapia de substituție hormonală pe bază 
de estrogeni; 

- Modulatorii selectivi de receptori estrogenici (raloxifen, tamoxifen 
etc); 

� Afecțiunile medicale acute (inclusiv acutizarea unor afecțiuni medicale 
cronice): 
� Insuficiența cardiacă sau respiratorie; 
� Infarctul miocardic acut; 
� Bolile inflamatorii intestinale; 
� Sindromul nefrotic; 

� Infecțiile acute severe; 
� Sepsisul; 
� Trombofilia ereditară sau dobândită: 

� Anticorpii antifosfolipidici; 
� Deficitul de proteina C, S, antitrombină III; 
� Rezistența la proteina C activată (factor V Leiden); 

� Afecțiunile mieloproliferative; 
� Hemoglobinuria paroxistică nocturnă; 
� Obezitatea; 
� Fumatul; 
� Varicele la membrele inferioare; 
� Cateterizarea venoasă central. 
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Profilaxia trombozei postoperatorii se face prin: mobilizare activă sau 
pasivă precoce, hidratare adecvată, metode mecanice (ciorapi elastici sau dispozitive de 
compresie pneumatică), agenți antiplachetari (aspirină), heparinele (sunt preferate 
heparinele cu greutate moleculara mică), anticoagulantele orale. 

� Ca regulă generală, profilaxia trombembolismului se face până în 
momentul în care riscul embolic se reduce sau dispare, durata fiind în 
medie de 7-10 zile.  

� Pacienții oncologici vor urma tratament profilactic al 
trombembolismului (în absența contraindicațiilor pentru anticoagulare: 
sângerare activă); în caz de intervenție chirurgicală, profilaxia se va 
începe cu 8h preoperator și se va continua cel puțin 7-10 zile 
postoperator, putându-se ajunge până la 40 zile pentru cei cu risc 
foarte înalt (tumori reziduale, trombembolism în antecedente).  

 

Afecțiuni medicale cu risc de TEV 

Insuficiență cardiacă congestivă 

Insuficiență respiratorie (severă) 

Cancer 

Infarct miocardic acut 

Boli neurologice cu deficit motor (membre inferioare) 

Boli inflamatorii intestinale 

Boli acute severe 

Mieloproliferări 

Colagenoze cu anticorpi antifosfolipidici 

Trombofilii congenitale 

Sindrom nefrotic 

Pacienți medicali in stare critică 
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Stratificare risc de trombembolism la pacientul chirurgical: 
 

         Strategia riscului de TEV 
Nivelul de risc Riscul 

aproximativ de 
TVP în absența 
tromboprofilaxie
i (%) 

Opțiuni de tromboprofilaxie 

Risc mic 
   Chirurgie minoră la pacientul mobilizat 
   Pacienți nechirurgicali cu mobilitate strată 

 
        <10 

Fără tromboprofilaxie 
specifică 
Mobilizare precoce și agresivă 

Risc moderat 
 Chirurgie generală, chirurgie deschisă 
ginecologică sau urologică 
 Pacienți nechirurgicali imobilizați la pat 
   Risc moderat de TEV + risc mare de 
sângerare 

        10-40 HGMM (doze recomandate) 
HNF bid sau tid, fondaparină 
Tromboprofilaxie mecanică 

Risc mare 
 Artroplastie de șold sau genunchi, fractură 
de șold 
    Traumatisme majore, leziuni ale măduvei 
spinării 
    Risc mare de TEV + risc mare de 
sângerare 

        40-80 HGMM ( doze recomandate), 
fondaparină, AVK ( INR 2-3) 
Tromboprofilaxie mecanică 

 
 
 

� Indicație terapeutică 
Tipul HGMM Doza și ritm de administrare 
 
Enoxaparina (Clexane) 
 

4000 UI (40 mg - 0,4 mL) /zi s.c. 

 
Dalteparina (Fragmin) 
 

5000 UI (0,4 mL) /zi s.c. 

 
Nadroparina (Fraxiparine) 
 

2850 – 5700 UI (0.3-0.6 mL/zi s.c. (în funcție de gradul de risc 
și de greutatea pacientului 

 
Tinzaparina (Innohep) 

3500 UI (0,35 mL) /zi s.c.  – pacienți cu risc moderat 
4500 UI (0,45 mL) /zi s.c.  – pacienți cu risc mare sau foarte 
mare 

 
Reviparina (Clivarin) 

4200 UI (0.6 mL) /zi s.c. – pacienți cu risc mare sau foarte mare 
1432 UI (0.25 mL) /zi s.c. – pacienți cu risc mic-moderat 
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� În caz de tulburări de coagulare, heparină pe injectomat (control 
coagulogramă); 

� Atenție: ulcere GI, colită, varice esofagiene; 

Antibioprofilaxia [5,6] 
� pacienții ce au urmat/ urmează un tratament antibiotic preoperator, nu 

vor mai necesita profilaxie antibiotică, cu condiția acoperirii spectrului 
microbian și a intervalului de timp concentrație maximă tisulară - 
incizie; 

� profilaxia endocarditei la pacienții cu risc – vezi anamneza / ghiduri 
medicină internă; 

� indicație în funcție de clasificarea Altemeir, astfel: antibioprofilaxia 
este recomandată pentru intervențiile chirurgicale din clasa Alteimer I 
și II; pentru clasele III și IV, antibioterapia are un caracter curativ;  

� prima doză se va administra cu 30-60 min înainte de incizia 
chirurgicală; calea de administrare va fi i.v.; 

� indicație în funcție de intervenția chirurgicală: 
 
 

Intervenție chirurgicală Antibiotic recomandat  
(iv; funcție renală 
nealterată) 

Alternativă în caz 
de alergie la 
penicilină 

Durata 
tratamentului 

Apendicectomie  
(fără perforație) 

Amoxicilina / Clavulanat, 
2g preop (+ 1 g dacă 
durata operației> 2h) 
 
sau 
 
Ampicilina/ Sulbactam 
(1.5 g preop, cu reinjectare 
perop 0.75 g la 2 h) 
 
sau 
 
Cefazolin (1-2 g preop, cu 
reinjectare perop 1g la 4h) 
+ Metronidazol (7 mg/kg 
preop) 

Metronidazol 
(7mg/kg preop) + 
Gentamicina (3 
mg/kg)  

1 doză 
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Chirurgie colorectală electivă Neomicină + Eritromicină 
(oral, 1g + 1g, la orele 13, 
14, 23 din preziua 
intervenției) 
 
sau 
 
Cefazolin (2g iv preop, cu 
reinjectare perop1g la 4h) 
+ Metronidazol (7 mg/kg 
preop)  
 
sau 
 
Ampicilină /Sulbactam 
(3g preop cu reinj 1.5 g la 
2h) 
 
sau 
 
Ertapenem (1g) 

 1 doză 

Chirurgie colorectală de 
urgență 

Cefazolin (1-2 g preop, cu 
reinj perop 1g la 4h) + 
Metronidazol (7 mg/kg 
preop) + Gentamicina (3 
mg/kg) 
 
sau 
 
Ampicilină /Sulbactam 
(3g preop cu reinj1.5 g la 
2h) 
 
sau 
 
Ertapenem (1g) 

Clindamicină (600 
mg) + Gentamicină 
(3 mg/kg)  
 
sau 
 
Vancomicină (15 
mg/kg) + 
Metronidazol ( 7 
mg/kg) 
+Gentamicină (3 
mg/kg) 

24 h 

Chirurgie cu risc crescut: 
esofagiană, gastro-duodenală 
sau biliară (pacienți > 70 ani, 
colecistită acută, icter mecanic, 
litiază CBP, obezitate morbidă, 
stenoză esofagiană, 
hipoaciditate gastrică, 
hipotonie gastrică). 
Chirurgia pancreasului. 
Chirurgia ficatului. 
Hernia/ eventrația cu montare 
de plasă de substituție. 

Cefazolin (1-2 g preop, cu 
reinjectare perop 1 g la 
4h) 
 
sau 
 
Cefuroxim (1.5 g preop, 
cu reinjectare perop 0.75 g 
la 2h) 

Clindamicină (600 
mg preop) + 
Gentamicină 
(3mg/kg)  
 
sau 
 
Vancomicină (15 
mg/kg preop)+ 
Gentamicină ( 3 
mg/kg) 

1 doză 
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Perforații abdominale 
traumatice 

Cefazolin (1-2 g) + 
Metronidazol (7 mg/kg) 
+Gentamicină (3 mg/ kg) 

Clindamicină (600 
mg) + Gentamicină 
(3 mg/kg)  
 
sau 
 
Vancomicină (15 
mg/kg) + 
Metronidazol 
(7mg/kg) 
+Gentamicină (3 
mg/kg) 

24 h 

Chirurgie proctologică Metronidazol (0.5 g)  1 doză 

Chirurgie vasculară Cefazolin 1g Clindamicină 600 
mg 

24 h 

 
 

� intraoperator, dacă durata intervenției se prelungește, antibioticul 
trebuie readministrat la fiecare 4 h, cu excepția vancomicinei 
(intervalul este de 12h), aminoglicozidelor (intervalul este de 8h), 
metronidazolului (intervalul este de 8h) și a fluorochinolonelor 
(intervalul este de 6h); de asemenea, readministrarea antibioterapiei 
profilactice se va face la fiecare 1500 ml de sânge pierdut sau în caz de 
hemodiluție; 

 
În cazul sindromului de citoliză, după identificarea etiologiei și înlăturarea pe 

cât posibil a factorilor declanșatori / favorizanți (drenaj biliar intern sau extern), se va 
începe un tratament cu Dexametazonă (8 mg / 24h) și hepatoprotectoare (Aspatofort, 
Lagosa); 

Reechilibrarea nutrițională [7-10] 
� vor beneficia de suport nutrițional oral, enteral sau parenteral, toți 

pacienții cu malnutriție (adult cu IMC < 18.5 sau scădere în greutate > 
10 %, în afara unei diete) sau risc de malnutriție (pacienți ce nu s-au 
alimentat corespunzător pentru mai mult de 5 zile și/ sau sunt pasibili 
de a nu se alimenta corespunzător pentru cel puțin următoarele 5 zile; 
pacienți cu necesar nutrițional crescut: catabolism, capacitate scăzută 
de absorbție, pierderi crescute de nutrienți); 

� necesar caloric: 
� în principiu, necesarul caloric trebuie acoperit după cum urmează:  

- glucoză/ carbohidrați (30-70% din total); densitatea calorică = 
3.4 kcal/g; 

- lipide (15-30% din total); densitatea calorică = 9 kcal/g;  
- proteine (10-15% din total); densitatea calorică = 4 kcal/g; 
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� în funcție de stres:  
- stres scăzut (punct de plecare pentru majoritatea pacienților): 

20 kcal/kg/zi; 
- stres moderat: 20-25 kcal/kg/zi; grăsimi = 10 kcal/kg/zi 

(1g/kg/zi); 
- stres ridicat: 25-30 kcal/kg/zi; proteine = 1.5g/kg/zi; 

� Ecuația Harris-Benedict (calculează rata metabolică bazală=RMB):  
� bărbați: RMB = 66 + (13.7 x greutatea în kg) + (5 x înălțimea în 

cm) - (6.8 x vârsta în ani) = kcal/zi; 
� femei: RMB = 655 + (9.6 x greutatea în kg) + (1.7 x înălțimea în 

cm) - (4.7 x vârsta în ani) = kcal/zi; 
� necesarul energetic efectiv se calculează prin înmulțirea RMB cu un 

factor de corecție; 
� astfel, la un individ fără stres, factorul de corecție nu va depăși 1.1; 
� la un pacient reținut în clinostatism, factorul de corecție este 1.2; 
� în caz de sindrom febril, se va corecta RMB cu 1.13 pentru fiecare 

grad peste 37; 
� în caz de intervenție chirurgicală, factorul de corecție va fi 1.1-1.2; 
� în caz de infecție, factorul va fi 1.2-1.6, în funcție de severitatea 

procesului; starea septică va fi asociată cu un factor de corecție de 1.4-
1.8; 

� în caz de traumă asociată, factorul va fi de 1.1-1.8, în funcție de 
severitate. 

 
� ca reguli generale, valorile glicemiei vor fi menținute sub 180 mg/dl iar ale 

trigliceridelor  sub 350 mg/dl; 

Reechilibrarea/menținerea volemică [11] 
� în general, necesarul de fluide poate fi estimat după necesarul de 

calorii, în raportul 1ml/calorie; de exemplu, la un aport de 2000 
calorii/zi, va fi nevoie de un aport lichidian de 2000 ml/zi; 

� necesarul de fluide poate fi estimat și după vârstă, astfel: 
� 16-55 ani = 35ml/kg/zi; 
� 56-65 ani = 30 ml/kg/zi; 
� 65 ani = 25 ml/kg/zi; 

� la calcularea necesarului hidric se va ține seama de pierderile 
pacientului (diureză, vărsături, diaree, febră) (vezi și ‘‘Program 
perfuzabil / nutriție postoperatorie’’, mai jos); 

!!! vezi pregătirea specifica pentru fiecare patologie în parte 
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1.2. Conduită postoperatorie 
Cateterismul vezical 

� indicație absolută: retenția acută de urină cu glob vezical (complicație 
precoce ce poate să apară după chirurgia abdominală -diagnostic clinic 
sau ecografic); 

� indicat la pacienții cu patologie urinară asociată, ce dezvoltă în 
perioada postoperatorie incontinență, micțiune dificilă sau la pacienții 
ce necesită monitorizarea diurezei; 

� se utilizează sonda Foley (14-16 Fr la bărbați; 16 Fr la femei), sonda 
Tiemann (de evacuare), sonda Nelaton (de evacuare); sonde Foley < 
14 Fr se pot utiliza tot în scop de evacuare;  

� când există patologie urologică asociată (stricturi ureterale, adenom de 
prostată voluminos) se indică montare de cistofix (! ecografie cu 
confirmarea globului vezical) / consult urologic;  

� sondajul vezical se menține maxim 3 zile în cazul pacienților cu 
evoluție fără complicații și la care nu este necesară monitorizarea 
diurezei;  

� în cazurile în care se impune menținerea cateterului vezical, dacă apar 
simptomele urinare, se va iniția antibioterapia specifică (Norfloxacin 
400 mg, 3-14 zile, 1-0-1/zi, per os)(în acest caz se poate indica și 
urocultură / antibiogramă); se poate lua în discuție administrarea 
profilactică, 200 mg/ zi. 

Cateter venos central (CVC) 

� indicație :tratament / alimentație parenterală prelungită, sistem venos 
periferic precar, acces venos periferic dificil, administrarea de 
medicamente inotrope, vasoactive, iritante ale venelor periferice, 
chimioterapie; 

� se montează / suprimă de către medicul ATI / chirurgie; 
� schimbarea CVC se face în funcție de o serie de factori obiectivi 

(infecție, tromboză) sau la 7 zile (data montării se notează pe banda cu 
care este menținut în poziție sau în foaia de observație; 

� îngrijire CVC: spălarea lumenelor la două zile cu heparină de 10 u/ ml, 
5 ml; 

� schimbarea pansamentului zilnic 
� prezența lui trebuie luată în calcul în cadrul diagnosticului diferențial 

al sindromului subfebril / febril postoperator, fără altă cauză evidentă / 
recoltare bacteriologie vârf cateter; 
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� suprimarea se face în salon, în decubit dorsal, respectând regulile de 
asepsie și antisepsie generale + pansament compresiv local 5-10 min; 

Linii venoase periferice 

� indicație: tratament parenteral uzual, administrare soluții de Glucoză, 
Ringer, ser fiziologic; 

� se montează / suprimă de către asistenta de chirurgie / ATI; 
� cateterul se pansează zilnic 
� se menține de regulă 48 de ore; pe banda cu care este menținut în 

poziție se notează data montării; 
� în situația în care este necesară menținerea mai îndelungată a 

cateterului periferic, se verifică zilnic starea locului de inserție și se 
evaluează simptomatologia locală a bolnavului; 

� în caz de apariție a complicațiilor locale (flebită), se suprimă cateterul, 
se recoltează pentru bacteriologie +/- tratament antibiotic și 
antiinflamator sistemic și local; 

Cateter de analgezie peridurală 

� montat de obicei preoperator, la pacienții cu intervenții chirurgicale 
mari (vezi capitolele de patologie), de către medicul specialist ATI; 

� se suprimă după reluarea tranzitului intestinal sau la maxim 5 zile 
postoperator. 

Drenaj abdominal 

� verificare zilnică a cantității secrețiilor, a aspectului acestora; 
� se verifică permeabilitatea tuburilor ori de câte ori se suspicionează 

ocluzia acestora (se utilizează ser fiziologic sau sol Metronidazol); 
� aspectul secrețiilor (seros, sangvinolent, hemoragic, fecaloid, etc) 

poate impune reintervenția chirurgicală sau tratamentul conservator al 
unei complicații postoperatorii; 

� suprimarea tuburilor se poate face la un aspect al secrețiilor seros, 
sero-citrin, cu un debit al acestora<50 ml (!!! verificare permeabilitate 
dren. 

Plaga postoperatorie 

� verificarea zilnică a pansamentelor, cu schimbarea acestora la nevoie; 
� dacă pansamentele sunt curate, se mențin până în Z2 postoperator (48 

h) după care se îndepărtează, lăsând plaga liberă; 
� în caz de acumulare subcutanată de seroame, hematoame: evacuare / 

suprimare fire de sutură, atât cât este necesar; toaleta și pansamentul 
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zilnic (de câte ori este necesar) al plăgii cu sol Betadină, sol ac boric, 
Rifampicină praf (capsule), acid boric praf; sutura secundară atunci 
când starea plăgii o permite; 

� în caz de supurație a plăgii: suprimare fire, recoltare bacteriologie, 
evacuare colecție purulentă, toaleta și pansamentul zilnic (de câte ori 
este necesar) al plăgii cu sol Betadină, sol ac boric, Rifampicină praf 
(capsule), acid boric praf; în caz de secreții purulente abundente, se 
poate opta pentru montarea în subcutan a unui sistem de lavaj-drenaj 
cu ser betadinat sau a unui sistem de aspirație/ lavaj cu presiune 
negativă (VAC); sutura secundară atunci când starea plăgii o permite; 

� se pot utiliza pansamente preformate (hidrocoloide, alginate etc), în 
funcție de caz, dacă starea plăgii o indică; 

� în caz de reintervenție chirurgicală (<10-14 zile), tegumentul nu se 
suturează, urmând să se realizeze o sutură întârziată; 

Program perfuzabil / Nutriție postoperatorie [8] 

� indicație în funcție de necesar, de pierderi, de starea pacientului; în 
principiu, vor beneficia de suport nutrițional pacienții cu probabilitate 
de a nu se alimenta corespunzător pentru cel puțin următoarele 3 zile 
și/sau pacienții cu necesar nutrițional crescut: catabolism, capacitate 
scăzută de absorbție, pierderi crescute de nutrienți; 

� calea de nutriție preferată va fi cea orală / enterală (dacă starea 
pacientului o permite); în funcție de patologia pentru care se indică 
suportul nutrițional, de starea de nutriție și de toleranța  pacientului, se 
va indica completarea suportului nutrițional pe cale enterală (în 
principiu, la pacienții la care ≥ 60 % din necesarul energetic nu poate 
fi acoperit prin nutriție enterală) [9] (vezi ghidul de nutriție 
preoperatorie); 

� dacă pacientul nu tolerează alimentația enterală, se va institui imediat 
nutriție parenterală, cu acoperirea necesarului proteic și energetic (vezi 
ghidul de nutriție preoperatorie); 

� monitorizare diureză /24h (valori normale: 40-60 ml/h sau 0.5-1 
ml/kg/h); atenție la administrarea de diuretice; 

� puls (tahicardie în caz de deshidratare);TA;  
� PVC (valori crescute în caz de încărcare volemică); 
� scaun (diaree), vărsături- pierderi de K; 
� febră, deshidratare, prezența sindromului ocluziv, sepsis, secreții tub 

de dren ( ascită, biliragie, etc), alimentație per os nereluată; 
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� pierderile mai mari de 1000 ml pe stomii vor fi compensate în raport 
1:1; 

� necesarul hidric la adult (de menținere) va fi calculat astfel: 
� 100 ml/ kg/ zi, pentru primele 10 kg din greutatea corporeală + 50 

ml/ kg/zi, pentru următoarele 10 kg (pana la 20 kg) + 20 ml/ kg/ zi, 
pentru greutatea de peste 20 kg; exemplu de calcul: femeie de 60 
kg = 10 kg x 100 ml + 10 kg x 50 ml + 40 kg x 20 ml = 1000 
ml+500 ml+800 ml=2300 ml [3] 

� în situația dezechilibrelor volemice, de primă intenție, se indică 
reechilibrare cu soluții cristaloide izotone (sol Ringer lactat, sol NaCl 
9%); indicațiile se vor face astfel: 
� cristaloidele se vor indica de primă intenție la pacienți în perioada 

postoperatorie; de asemeni, se vor indica în primă fază la pacienții 
cu șoc hemoragic, șoc septic, rezecții hepatice, hipotensiune 
indusă de dializă; în caz de ineficiență a resuscitării volemice cu 
cristaloide, se va opta pentru coloide non-proteice (Gelofusine); a 
3 - a linie de indicație va fi albumina, ce poate fi utilă la pacienții 
în vârstă, ce nu tolerează resuscitarea volemică, după paracenteză 
(≥ 4l), diaree severă (albumina ≤ 2 g/dl), sindrom nefrotic, după 
plasmafereză, la pacienții cu transplant hepatic și albumina ≤ 2.5 
g/dl [4]; 

� necesar electroliți [3]: 50-90 mEq Na/ zi ; 50-100 mEq K/ zi; 1-3g Ca/ 
zi; 20 mEq Ca/ zi; 

� programul perfuzabil v-a fi înlocuit cât mai repede cu aportul oral; 
� exemplu indicație standard: aproximativ 2500-3000 ml / zi (1000 NaCl, 1000 

Glucoză 10%, 1000 Ringer) + KCl 80 mmol/24h+ 1f Ca, 1fMg, 1fMg / 24h; 

 
Tratament antibiotic 

� în mod normal, tratamentul antibiotic profilactic nu trebuie să 
depășească 24 h postoperator; 

� pentru intervențiile chirurgicale cu complicații sau cu risc crescut de 
infecție (tub digestiv deschis), se poate continua tratamentul antibiotic 
profilactic până la 5 zile postoperator, în aceeași doză; 

� pentru cazurile cu secreții patologice, cu culturi pozitive din bilă, 
lichid peritoneal, urină, spută, etc, tratamentul se va instituii la început 
empiric (cu spectru larg), apoi conform antibiogramei; 
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Alimentație per os 

� Regim obișnuit 
� Z0: ceai; 
� Z1: lichide (ceai, supă clară– strecurată); 
� Z2: regim hidrolactozaharat (supă, ou fiert moale, brânză); 
� Z3: diversificare (Z2 + carne de pui, crenvuști de pui, șuncă de 

pui); 
� vezi capitolele de patologie pentru regimul alimentar în funcție de 

patologie și intervenția chirurgicală; 

Mobilizare 

� în principiu, pacientul va fi mobilizat din ziua 1 postoperator; 
� se întrerupe tratamentul anticoagulant la pacienții ce nu prezintă alți 

factori de risc, în momentul în care se mobilizează satisfăcător (> 70% 
din timpul de peste zi). 

Analize de laborator 

� vezi capitolele de patologie; 

Investigații imagistice 

� ecografie abdominală de control – suspiciune clinică a unei colecții 
abdominale (serom, hematom, fistulă, abces); 

� ecografie Doppler venoasă– suspiciune tromboflebită; 
� ecografie pleurală– suspiciune colecție pleurală; 
� CT abdominală– suspiciune clinică a unei colecții abdominale (serom, 

hematom, fistulă, abces); 
� Rx pulmonar – suspiciune clinică bronhopneumonie, colecție pleurală; 
� alte investigații – vezi capitolele de patologie; 

Probe funcționale 

� ECG – simptomatologie cardiacă; + consult cardiologic; 
� PFR – simptomatologie respiratorie; + consult medicină internă; 

Consulturi interdisciplinare 

� Consult nefrologic - se indică precoce în insuficiența renală, dacă 
pacientul nu răspunde la un tratament corect condus timp de 24-48 h 
(hidratare corespunzătoare, tratament diuretic); se vor urmări zilnic 
valorile serice ale: uree, creatinină (valori > 7-8 = indicație de dializă), 
clearence creatinină, PVC. 
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!!!Atenţie la cauzele de IRA: deshidratare, sepsis, medicamente nefrotoxice, reacţie la 
transfuzii etc.     

Complicații postoperatorii (comune) 
� Hemoragie 

� precoce - datorită hemostazei intraoperatorii inadecvate, derapare 
de ligatură; 

� secundară unei infecții (eroziune); 
� conduită: în funcție de hemodinamică, pierderi sangvine; 
� poate necesita reintervenții pentru hemostază; suplimentar, în caz 

de infecție se va asana focarul septic;  
� Complicații la nivelul plăgii 

� supurație, hemoragie, hematom, serom, eviscerație; 
� diferențierea între o supurație locală și o fistulă digestivă 

exteriorizată la nivelul plăgii; 
� Complicații cardiovasculare 

� IM, aritmii, tromboflebită, edem pulmonar; 
� tratament de specialitate (terapie intensivă - TI); 

� Complicații pulmonare 
� atelectazie, pneumonie de aspirație, edem pulmonar, 

trombembolism pulmonar, pneumotorace, ARDS; 
� tratament de specialitate (TI); 

 
� Complicații cerebrale 

� AVC, AIT, encefalopatie (hepatică, toxica - sevraj), hipoxie; 
� Complicații urinare 

� retenție acută de urină, insuficiență renală acută; 
 
!!!Vezi complicaţiile specifice în capitolele de patologie 
 

Situații particulare 

� DZ - monitorizare atentă a glicemiei (profil glicemic dacă este cazul), 
cu reluarea tratamentului de fond al pacientului (insulină, 
antidiabetice), odată cu reluarea alimentației orale. 
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1.3. Conduită la externare 
� pacienții cu patologie malignă vor efectua consult oncologic, 

prezentând biletul de externare și rezultatul examenului histopatologic; 
� pacienții cu patologie malignă vor reveni la control la 3-6-12 luni, 

urmând ca și conduita ulterioară să fie stabilită de medicul curant 
(examinările obligatoriu de efectuat în cadrul controlului periodic sunt 
menționate la capitolele de patologie); 

� pacienții vor prezenta la control: bilet de trimitere de la medicul de 
familie, copie după CI, dovada de asigurat (adeverință de salariat / 
cupon de pensie), biletele de externare anterioare, rezultatul 
examenului histopatologic (pentru pacienții cu patologie malignă); 

� suprimarea firelor de sutură tegumentară se va face la 7-10 zile de la 
intervenția chirurgicală; 

� pacienții își vor continua tratamentul pentru patologia asociată cu 
eventuală reevaluare la medicul de familie sau de special. 
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2. ESOFAGUL 

Adrian Bartoș, Cosmin Puia 

 
2.1. Tratamentul chirurgical al achalaziei 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 
9 Anamneza 

� disfagie pentru solide și lichide, regurgitare a alimentelor nedigerate și 
a salivei, dureri retrosternale; 

� tratament anterior al achalaziei: dilatări endoscopice cu balonaș, 
BOTOX, nitrați, blocante ale canalelor de Ca. 

9 Examen obiectiv  
� pierdere în greutate după o evoluție îndelungată a bolii. 

Diagnostic paraclinic 
9 Explorări radiologice  

� Rx - tranzit baritat esofagian: aspect tipic: “în cioc de pasăre”. 
9 Explorări funcționale 

� Manometrie esofagiană (obligatoriu în stabilirea diagnosticului): lipsa 
undelor peristaltice esofagiene, insuficientă relaxare a LES, 
hipertensiune la nivelul LES [1]; 

� EDS: obligatorie la toți pacienții pentru diagnosticul diferențial cu 
pseudoachalazie (tumoră a joncțiunii eso-gastrice, tumoră cardială); 

� Laborator: HLG (anemie - ulcer esofagian hemoragic) [1]; 
� Coagulograma; 
� Biochimie (Na, K, uree, creatinine, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie, proteine - valori scăzute în caz de evoluție îndelungată 
a bolii) [2]. 

9 Probe funcționale: dacă este cazul. 

Informarea pacientului 

� Descriere intervenție chirurgicală, cu posibilitate de conversie 
(esocardiomiotomie deschisă); 
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� Se discută alternativele terapeutice, cu ratele corespunzătoare de 
succes ale tratamentului: tratament nechirurgical (BOTOX, nitrați, 
blocante ale canalelor de Ca), endoscopic (dilatări cu balonaș, 
esomiomectomie endoscopică); 

� Riscuri intraoperatorii: leziuni vasculare, perforație esofagiană, 
pneumotorace; 

� Complicații postoperatorii: boala de reflux gastro-esofagian; 
� Număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 
� Vezi capitolul generalități / pregătire preoperatorie; 
� Reechilibrare nutrițională: pacienți status hipoproteinemic sever  (vezi 

Capitolul 1- Generalități); 
� Corectarea dezechilibrelor hidro-electolitice sau acido-bazice în cazul 

pacienților cu vărsături abundente, prelungite; 
� Dietă lichidiană 48h înainte de intervenția chirurgicală. 

Indicație operatorie 
� Miotomie chirurgicală laparoscopică: esocardiomiotomie extramucoasă - op. 

Heller, asociată cu o procedură anti-reflux: fundoplicatura parțială Dor sau 
Toupet [3]; 

� Miotomie chirurgicală - tehnica deschisă (abord abdominal sau abord toracic), 
la pacienții cu megaesofag (diametru mai mare de 8 cm), simptome 
persistente după miotomie chirurgicală [1,2] 

� Esofagectomie: rar, în caz de eșec al celorlalte modalități terapeutice. 

POSTOPERATOR 

Conduită 

� Z1-Z3: esofagografie cu gastrografin (pentru a exclude o perforație a 
mucoasei sau o stenoză) [1];  

� După ce ne-am asigurat de excluderea unor leziuni ale lumenului 
esofagian: reluare alimentație lichidiană; 

� Îndepărtarea pansamentelor în Z1; 
� Continuare dietă cu lichide și semisolide aproximativ 7 zile cu trecerea 

progresivă spre o dietă solidă (până în 14 zile, pacientul își reia 
alimentația normală); 

� Tratament perfuzabil (ser fiziologic/soluție ringer/glucoză) suprimat 
după reluarea alimentației per os (Z1-2) 

� Tratament antialgic (antialgice ușoare) la nevoie; 
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� Suprimare tuburi de dren după efectuarea esofagografiei, dacă tranzitul 
intestinal (pentru gaze)  s-a reluat și secrețiile sunt în cantitate mică (< 
50 ml), de aspect seros;  

� Externare : Z3-4 (indicație medic specialist) 

Complicații  postoperatorii  precoce 
� Perforație esofagiană/gastrică [4] 

� Diagnostic: 
- traiect fistulos evidențiat la esofagografia de control postoperatorie 

sau exteriorizare conținut alimentar/salivă pe tubul de dren; 
� Management: 

- esofagografie cu gastrografin (evidențiere traiect fistulos și 
calibrul acestuia); în cazul unei fistule drenate corespunzător pe 
tubul de dren, fără colecții intraabdominale sau  intramediastinale, 
se tentează tratament conservator: repaus digestiv total (nimic per 
os),  cu alimentație totală parenterală, tratament antisecretor 
gastric (IPP i.v.), antibioprofilaxie profilactică (Cefort 2g/zi); 

- în cazul unei fistule nedrenată corespunzător (esofagografie, 
leucocitoză, febră, colecții intraabdominale sau mediastinale) – se 
indică reintervenție chirurgicală: gastrostomie/jejunostomie. 

� Disfagie 
� Cauze:  

- montaj antireflux calibrat necorespunzător (prea strâns), edem, 
miomectomie insuficientă; 

� Management:  
- Evaluare grad de disfagie prin tranzit baritat, endoscopie; 

identificare cauză;  
- Tratament conservator dacă disfagia este datorată edemului, este 

moderată, pentru solide; în caz de disfagie totală, pentru lichide, se 
indică tratament endoscopic sau chirurgical (refacere valvă 
antireflux, completare miomectomie)  [5]; 

� Hemoragie: 
� Cauze:  

- leziuni iatrogene la nivelul ficatului, liză aderențe, traiect trocar, 
leziuni capsulare splenice; 

� Management:  
- monitorizare, transfuzii dacă este cazul; reintervenție în caz de 

instabilitate hemodinamică, semne de hemoragie activă, drenaj 
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abdominal cu exteriorizare a mai mult de 400-500 ml sânge 
proaspăt; 

� Peritonită 
� Cauze:  

- leziune iatrogenă de organ cavitar (duoden, stomac, colon); 
� Management: 

- reintervenție chirurgicală cu sutură/drenaj; 

Complicații postoperatorii tardive / sechele 
� Disfagie persistentă  

� considerată ca și normală în primele 2-3 săptămâni ce urmează inter-
venția  datorită edemului perilezional; dacă persistă peste 3 
săptămâni, sunt necesare investigații (miotomie insuficientă, calibrare 
excesivă a procedeului de reflux, procedeu corect executat însă boală 
refractară la tratament) [5]; 

� BRGE (nu permanentă)   
� în caz de procedeu Heller neasociat cu procedeu antireflux; în funcție 

de severitatea BRGE, se indică tratament conservator cu IPP sau 
intervenție chirurgicală (valvă antireflux) [3]; 

� Diverticul epifrenic: 
� rar, dezvoltat pe zona de miotomie; 

� Carcinom esofagian: 
� tratament de specialitate. 

La externare 

� bilet de externare; 
� regim dietetic timp de 2-3 săptămâni: trecere progresivă spre 

alimentație solidă; recomandare dietă preponderent semisolidă de tip 
supe, creme, hrană pasirată; 

� suprimare fire la 7 zile p.o.; 

Urmărire 

� Control gastroenterologic la 2-3 săptămâni de la externare; 
dispensarizare gastroenterologică sau prin medicul de familie. 
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2.2. Tratamentul chirurgical al tumorilor maligne ale esofagului 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic [6] 
9 Anamneza  

� Disfagie, odinofagie, hemoragie digestivă superioară, hemoptizie 
(invazie în căile respiratorii), regurgitații, scădere ponderală, disfonie; 
APP de esofag Barrett, leziuni caustice, achalazie; consum de toxice 
(fumat, alcool); 

� Examen obiectiv: sărac în informații; de obicei pacient subnutrit; în 
stadii avansate ale bolii se pot palpa adenopatii metastatice 
(supraclavicular). 

Diagnostic paraclinic [6, 7] 

� Endoscopie digestivă superioară cu biopsii și rezultat histopatologic: 
stabilește  cu certitudine diagnosticul (!distanța de la arcada dentară) și 
a se lua în considerare cromoendoscopia pentru suspiciunea unei 
displazii scuamoase. La pacienții cu rezultat HP de adenocarcinom 
(esofag inferior), se stabilește tipul Siewert, în funcție de care se va 
indica tratamentul: 
- tipul I: tumoră a esofagului inferior, cu centrul localizat între 1-5 

cm deasupra joncțiunii gastro-esofagiene; 
- tipul II: carcinom cardial, cu centrul situat între 1 cm deasupra și 2 

centimetri sub joncțiunea gastro-esofagiană; 
- tipul III: carcinom subcardial, cu centrul situat între 2-5 cm sub 

joncțiunea gastro-esofagiană, cu infiltrarea joncțiunii gastro-
esofagiene [8]. 

� Eco-endoscopie: evaluează extensia loco-regionala a procesului 
tumoral; poate fi asociată cu FNA pentru leziunile suspecte (metastaze 
ganglionare) [9,4]. 

� CT toraco-abdominal cu substanță de contrast administrată oral și 
intravenos (determinări secundare hepatice, carcinomatoză, adenopatii 
metastatice toracice sau abdominale); eventual PET CT dacă există 
suspiciunea clinică a unui stadiu M1 și examinările anterioare nu sunt 
concludente [10]. 

� Colonoscopie dacă se consideră colonul ca și variantă de reconstrucție. 
� Laparoscopie diagnostică ± lavaj peritoneal cu citologie (valoare 

prognostică) - indicată pentru adenocarcinoamele tip II-III Siewert, în 
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condițiile excluderii unei boli diseminate la distanță (se indică pentru 
evaluarea extensiei locoregionale - invazie în diafragm, 
carcinomatoză); în situația în care explorările imagistice și 
laparoscopia arată un stadiu operabil al neoplaziei, se poate converti la 
chirurgie deschisă cu efectuarea rezecției în același timp sau se poate 
programa intervenția cu intenție curativă după o eventuală pregătire 
preoperatorie. 

9 Laborator 
� HLG: poate indica anemie; 
� Coagulograma; 
� Biochimie (Na, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie, PT, albumine): poate indica hipoproteinemie cu 
hipoalbuminemie; 

� Markeri tumorali: ACE, CA 19-9; 
� Probe funcționale: PFR; 
� Consult cardiologic: ECG, ecografie cardiacă (FE); 
� Consult ORL: neoplazii sincrone? 
� Consult oncologic: terapie neoadjuvantă - chimioradioterapie 

preoperatorie. 

Informarea pacientului 

� Explicarea evoluției bolii, cu variantele de extensie tumorală; 
� Descriere intervenție chirurgicală propusă; 
� Riscuri intraoperatorii: hemoragie; 
� Complicații postoperatorii: fistulă de anastomoză cu peritonită sau 

mediastinită, necroza stomacului sau a intestinului ascensionat, 
stenoză de anastomoză, stază gastrică, etc); 

� Număr telefon aparținători; 
� Recomandarea întreruperii fumatului. 

Pregătire preoperatorie 

� Vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� Reechilibrare nutrițională: pacienți status hipoproteinemic sever – vezi 

Capitolul 1; ca și cale de administrare a produselor de reechilibrare 
nutrițională, se va opta pentru o sondă nasogastrică sau nasojejunală; 

� Gimnastică respiratorie; 
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� Corectarea dezechilibrelor hidro-electolitice sau acido-bazice în cazul 
pacienților cu vărsături abundente, prelungite; 

- Dietă lichidiană 12h înainte de intervenția chirurgicală; 
� Pregătire colon dacă se consideră colonul ca și variantă de 

reconstructive; 
� Apreciere risc chirurgical și anestezic (ASA); 
� Apreciere status performanță (Karnofsky) [11]. 

 
 
 
 

Categorie % Criterii specifice 

Capabil să desfășoare activități  
normale 
 
Nu sunt necesare îngrijiri speciale 

100 
 
 

90 
 
 

80 
 

Status general normal; fără acuze; fără semne 
evidente de boală 
 
Capabil să desfășoare activități normale; simptome 
minore de boală 
 
Capabil să desfășoare activități normale la efort; 
câteva semne sau simptome de boală 

Incapabil să muncească 
 
Capabil să locuiască la domiciliu 
și să își desfășoare majoritatea 
activităților 
 
Sunt necesare îngrijiri speciale  în 
mod variabil 

70 
 
 

60 
 
 

50 
 

Capabil să se îngrijească; incapabil să desfășoare 
activități cotidiene sau să muncească 
 
Are nevoie de îngrijiri speciale în mod ocazional; are 
nevoie de asistență medicală 
 
Are nevoie de îngrijiri speciale considerabile; are 
nevoie de asistență medicală 
 

Incapabil să se îngrijească 
 
 
Are nevoie de internare într-un 
serviciu medical 
 
Posibilă boală rapid evolutivă 

40 
 
 

30 
 
 

20 
 

Dizabilitate; are nevoie de asistență medicală 
specializată 
 
Dizabilitate severă; se indică internarea într-un 
serviciu medical; fără risc de moarte iminentă 
 
Boală severă; se indică internarea într-un serviciu 
medical; tratament activ suportiv 

Stadiu terminal al bolii 10 
 

0 
 

Muribund; boală fatală rapid progresivă 
 
Decedat 
 

 
� Stadializare TNM preoperatorie [12,4]. 



Capitolul 2. Esofagul 

 

 
 

44 

Tumora primară 
 
Tx Tumora primară nu poate fi apreciată 
T0 Fără semne de evidență a tumorii primare 
Tis Displazie de grad înalt 
T1 Tumora invadează lamina propria, muscularis mucosa sau submucoasa 
  T1a Tumora invadează lamina propria, muscularis mucosa 
  T1b Tumora invadează submucoasa 
T2 Tumora invadează muscularis propria 
T3 Tumora invadează adventiția 
T4 Tumora invadează structurile adiacente 
  T4a Tumoră rezecabilă ce invadează pleura, pericardul sau diafragmul 
  T4b Tumoră nerezecabilă ce invadează alte structuri adiacente 

Ganglioni limfatici regionali 
 
Nx Ganglionii limfatici regionali nu pot fi apreciați 
N0 Fără metastaze ganglionare regionale 
N1 1-2 metastaze ganglionare limfatice 
N2 3-6 metastaze ganglionare limfatice 
N3 ≥ 7 metastaze ganglionare limfatice 

Metastaze la distanță 
 
M0 Fără metastaze la distanță 
M1 Metastaze la distanță 

 

Indicație operatorie [4, 7,13,14] 

� Criterii de rezecabilitate: 
- T1a: rezecție mucoasă endoscopică/ablație sau esofagectomie; 
- T1b: esofagectomie 
- T1-3: esofagectomie cu limfadenctomie (dacă e cazul); în situația 

interesării mai multor stații ganglionare, indicația chirurgicală se 
va stabili în funcție de statusul pacientului (boli asociate, vârstă, 
stare de nutriție) 

- T4a: esofagectomie, în bloc cu zonele de invazie pericardică, 
pleurală sau diafragmatică. 

� Criterii de nerezecabilitate 
- Tumori T4b, cu invazia inimii, marilor vase, traheii, ficatului, 

pancreasului, plămânului sau splinei 
- Multiple blocuri ganglionare metastatice 
- Adenopatii metastatice la distanță (supraclavicular) 
- Metastaze viscerale sau peritoneale (stadiul IV) 
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- Tumorile localizate la mai puțin de 5 cm de cricofaringe. 
Pentru adenocarcinoamele tip I-II Siewert (esofag inferior) sunt acceptate 

următoarele intervenții chirurgicale: 
� Esofagogastrectomie transhiatală cu anastomoză eso-jejunală pe ansă 

Y a la Roux (de primă intenție pentru tipul II Siewert); 
� Esofagogastrectomie Ivor Lewis (laparotomie + toracotomie dreaptă) 

cu anastomoză eso-gastrică, eso-jejunală sau eso-colică. 
Pentru adenocarcinoamle tip III Siewert (considerate tumori gastrice) se vor 

aplica ghidurile terapeutice chirurgicale pentru cancerul gastric (vezi capitolul 2.2) [15]. 
Pentru tumorile esofagului mijlociu și cervical (carcinoame scuamoase) se 

indică următoarele intervenții chirurgicale [4]: 
� Esofagogastrectomie Ivor Lewis (laparotomie + toracotomie dreaptă) 

cu anastomoză eso-gastrică, eso-jejunală sau eso-colică [16]; 
� Esofagogastrectomie McKeown (laparotomie + toracotomie dreaptă + 

cervicotomie stângă) cu anastomoză cervicală eso-jejunală sau eso-
colică [17]; 

� Limfadenectomia acceptată: standard sau extinsă (în bloc); vor fi 
rezecați minim 15 ganglioni limfatici pentru o stadializare adecvată. 

Pacienții cu tumori nerezecabile vor beneficia de tratament paliativ: stentare 
endoscopică (de primă intenție), gastrostomie, jejunostomie + chimio-radioterapie 
definitivă [18, 19]. 

Tipul de abord (laparoscopic / clasic + toracoscopic/ clasic) se va indica în 
funcție de constituția pacientului, tarele asociate și experiența echipei chirurgicale. 
 
!!! Intraoperator se va monta o sondă de alimentaţie transanastomotică sau se va 
practica o jejunostomie de alimentaţie. 
 
!!! Se recomandă montarea unui catater de analgezie epidurală 

POSTOPERATOR 

� pacientul va fi transferat pe secția de terapie intensivă; se preferă detubarea 
precoce; pentru pacienții ce necesită ventilație, se va indica traheostomie 
precoce; 

� se va efectua radiografie toracică de control în Z0; 
� bronhoscopie (bronhoscop flexibil), în Z1 (se repetă la nevoie) cu aspirarea 

secrețiilor; 
� pacientul se va alimenta pe sonda transanastomotică din Z1, conform 

ghidurilor de nutriție (vezi cap 1); începând cu Z3-4 se permite alimentația cu 
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lichide clare (ceai, supă strecurată) cu înghițituri rare, reduse cantitativ; din Z4-
6 se va verifica etanșeitatea anastomozei  (tranzit Rx cu Gastrografin); dacă nu 
sunt semne de fistulă, se va suprima sonda transanastomotică și se va 
diversifica alimentația per os, treptat, începându-se cu alimente pasirate până 
în Z7-10, după care alimentația se va realiza normal; 

� pacientul va avea asociat și tratament perfuzabil (1000-1500 ml fluide i.v./ zi + 
nutriție parenterala (vezi ghiduri de nutriție - cap 1), pana la reluarea 
alimentației per os normale; monitorizare PVC; 

� pacientul va efectua gimnastică respiratorie zilnică; 
� mobilizarea pacientului începând cu Z1; 
� pansamentul plăgilor se va efectua prima dată după 24-48 h, cu condiția ca 

aspectul acestora să nu indice o altă atitudine (serom, hemoragie subcutanată, 
etc); după 48 h, dacă aspectul plăgilor nu este patologic, nu va mai fi nevoie de 
pansament; 

� se vor urmări analizele de laborator de 1-2 / zi, până în momentul când  se 
obțin constant valori normale sau alte patologii asociate nu impun un alt fel de 
monitorizare (ex: monitorizarea glicemiei serice în diabetul zaharat); 

� suprimarea tuburilor de dren abdominale la 3-4 zile de la intervenție, atunci 
când secrețiile sunt de aspect seros și volumul secrețiilor este sub 50 ml 
(indicație medic specialist); menținerea tuburilor de dren dacă secrețiile au 
aspect patologic (în această situație se poate indica citologie ± bacteriologie ± 
dozarea amilazelor); 

� suprimarea drenului toracic atunci când volumul secrețiilor este sub 50 - 100 
ml și aspectul este seros (în condiții normale, în Z5-6; control radiologic); 

� suprimarea firelor de sutură tegumentară la 10-14 zile postoperator; 
� anticoagulare profilactică până în momentul când pacientul se mobilizează 

activ; 
� antibioterapie profilactică (vezi ghidurile de antibioticoterapie - Capitolul 1); 
� suprimarea cateterului de analgezie epidurală se va realiza în Z4-5 

postoperator, analgezia realizându-se i.v. / i.m. sau oral, cu scăderea treptată a 
necesarului și a clasei administrate (vezi terapia durerii - cap 1); 

La externare 

� de obicei în Z 10-14 (indicație medic specialist).  
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Complicații / incidente postoperatorii precoce specifice [20,21] 
� Hemoragie postoperatorie intratoracică 

� Diagnostic: 
- tahicardie, hipotensiune arterială, scăderea valorilor hemoglobinei 

și hematocritului, exteriorizare sânge pe tubul de dren toracic, Rx 
toracic (colecție pleurală - hemotorace) 

� Atitudine:  
- tratament conservator dacă pacientul este stabil hemodinamic și 

exteriorizarea de sânge pe tuburile de dren toracice este < 500 ml 
(cu condiția ca o altă sursă de hemoragie, intratoracică sau 
intraabdominală să fie exclusă); 

- drenajul hemotoracelui dacă este cazul; 
- reintervenție pentru hemostază dacă situația o impune 

(exteriorizarea de sânge pe tuburile de dren toracice este > 500 ml, 
instabilitate hemodinamică); 

� Complicații respiratorii 
Complicațiile respiratorii pot fi: atelectazie, pneumonie de aspirație, 

bronhopneumonie (prin stagnarea secrețiilor, a sputei). 
� Diagnostic:  

� alterarea funcției respiratorii, raluri pulmonare, Rx pulmonar 
sugestiv; 

� Atitudine: 
� evitarea supraîncărcării lichidiene, fizioterapie respiratorie, 

analgezie corespunzătoare; 
� Suprimarea accidentală a sondei de alimentație transanastomotică 

� Atitudine: 
- repunere de către o persoană cu experiență (indicație medic 

specialist); 
� Fistulă de anastomoză cervicală 

� Diagnostic:  
- febră, leucocitoză; durere, fluctuență, eritem la nivelul plăgii 

cervicale; exteriorizarea de secreții cu aspect patologic la nivelul 
plăgii cervicale, proba cu albastru de metil, fistulografie (cu 
gastrografin); 

� Atitudine: 
- în funcție de debitul fistulei; 
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- se întrerupe alimentația per os; se instituie alimentație parenterală 
(vezi ghiduri nutriție – Capitolul 1); 

- fistule de mici dimensiuni: suprimare fire de sutura cervicală, 
toaleta și pansamentul zilnic al plăgii, aspirație continuă locală, 
drenaj de vecinătate, stentare endoscopică; 

- în caz de dehiscență: drenaj în T sau esofagostomie cervicală 
(dehiscență totală); 

- suspiciunea mediastinitei impune explorare cu drenaj mediastinal; 
- se asociază antibioticoterapie conform culturilor și antibiogramei 

de la nivelul secrețiilor; 
� Fistulă de anastomoză intratoracică 

� Diagnostic: 
- febră, leucocitoză (sepsis); alterarea stării generale, alterarea 

funcției respiratorii, exteriorizarea de secreții cu aspect patologic 
la nivelul tuburilor de dren toracic, proba cu albastru de metil, 
fistulografie (cu gastrografin), colecții pleurale; 

� Atitudine:  
- în funcție de debitul fistulei; 
- se întrerupe alimentația per os; se instituie alimentație parenterală 

(vezi ghiduri nutriție – cap. 1); 
- drenajul colecțiilor pleurale (dacă este cazul) (ghidate ecografic 

sau CT); 
- stentare endoscopică cu reluarea ulterioară a alimentației; 
- exteriorizarea în stomie a partenerilor anastomotici (în caz de 

dehiscență importantă); 
- se asociază antibioticoterapie conform culturilor și antibiogramei 

de la nivelul secrețiilor; 
� Ischemia partenerului anastomotic distal 

� Diagnostic: 
- aritmii inexplicabile, scăderea saturației O2, sepsis, endoscopie 

digestivă superioară 
� Atitudine: 

- drenaj adecvat și reconstrucție într-un alt timp, după ce sindromul 
septic este controlat; pe cazuri selecționate, atunci când aria de 
ischemie este minimă, la nivelul unui stomac ascensionat, se poate 
opta pentru rezecția zonei necrozate și reanastomozare. 
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Complicații postoperatorii tardive / sechele [22] 
� Stenoză de anastomoză 

� Diagnostic:  
- disfagie, regurgitări, tranzit Rx cu gastrografin; 

� Atitudine: 
- dilatare / stentare endoscopică; 

� Recidivă locală și la distanță 
� Diagnostic:  

- simptome în funcție de localizarea recidivei, EDS, CT; 
� Atitudine: 

- consult și dispensarizare oncologică; 

La externare 

� Bilet de externare; 
� Regim alimentar hipercaloric/hiperproteic;  
� Consult și dispensarizare oncologică; 

Urmărire 
În caz de margini de rezecție R1 / R2 se va indica chimio-radioterapie + 

observație și/sau tratament paleativ în caz de evoluție locală a bolii (stentare). 
Pacienții asimptomatici vor reveni la control la fiecare 3-6 luni în primii 1-2 

ani, odată la 6-12 luni pentru anii 3-5 de la intervenție; după 5 ani, controalele se fac 
anual. 

Controlul standard constă în:  
� examen clinic; 
� analize de laborator: biochimie, hematologie, markeri tumorali (ACE, 

CA 19-9); 
� EDS (indicație în funcție de examenul clinic și analize laborator)  [23]. 

În caz de recidivă locală, fără semne de recidivă sistemică, în funcție de 
criteriile de rezecabilitate, se va indica una din: chimio-radioterapie, chimioterapie, 
rezecție chirurgicală, tratament paleativ al stenozei esofagiene (stentare/dilatare 
endoscopică), al durerii și al hemoragiei (electrocoagulare endoscopică). 

În caz de recidivă sistemică (metastaze), în funcție de scorul de performanță 
Karnofsky, se va indica: chimioterapie (scor >60%) sau paleație a simptomelor 
descrise mai sus (scor <60%). 
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3. STOMACUL ȘI DUODENUL 

Adrian Bartoș, Dana Bartoș, Cornel Iancu 

 
3.1. Tratamentul chirurgical al ulcerului peptic gastro-duodenal 

Tratamentul electiv al ulcerului peptic se va indica în cazul eșecului 
tratamentului medicamentos, corect condus timp de 12 săptămâni.   

Diferă în funcție de tipul complicației: perforație, obstrucție (insuficiență 
evacuatorie gastrică) sau hemoragie. 

Perforația ulceroasă [1-3] 

Diagnostic clinic 
9 Simptomatologie = abdomen acut chirurgical [4,5]:  

- ≤2 h de la debut: durere intensă, lancinată, sincopală, situată inițial 
epigastric pentru ca apoi să se generalizeze, contractură 
abdominală, tahicardie, extremități reci; 

- 2 - 12 h de la debut: durere abdominală generalizată, de intensitate 
mai mică decât în faza de debut; 

- ≥ 12 h de la debut: durere abdominală (atenuată), febră, tahicardie, 
stare generală alterată; 

9 APP: ulcer peptic (durere preprandială - ulcer duodenal; durere 
postprandială - ulcer gastric), tratament cronic cu AINS, corticosteroizi, 
aspirină. 

Examen obiectiv (primele ore) 

� Inspecție - abdomen destins (perforație veche); 
� Palpare - abdomen de lemn, contractură musculară, semnul Blumberg; 
� Auscultație: lipsa zgomotelor intestinale; 
� Percuție: timpanism (ocluzie dinamică), semnul Mendel;  
� Tușeu rectal - sensibilitate la palpare fund de sac Douglas. 
9 Diagnostic imagistic [6,4] 

� Rx abdominal pe gol: pneumoperitoneu (nu este prezent în toate 
cazurile de perforație ulceroasă), nivele hidroaerice (perforație veche, 
cu ileus dinamic); 
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� Ecografie abdominală (FAST): lichid liber în cavitatea abdominală 
(spațiul Morison, firida parieto-colică dreaptă, Douglas), dificil de 
realizat datorită durerii abdominale; 

� CT abdominal cu substanță de contrast orală: în situațiile în care 
examenul clinic și Rx nu tranșează diagnosticul, indicația chirurgicală 
fiind incertă. 

9 Analize de laborator 
� Hemoleucogramă: leucocitoză cu neutrofilie; 
� Coagulogramă; 
� Biochimie: dezechilibre specifice șocului septic și / sau hipovolemic, 

valori crescute ale PCR. 

PREOPERATOR 

� echilibrare fermă, rapidă și eficientă: reechilibrare volemică, electrolitică; 
se preferă administrarea de soluții cristaloide (vezi capitolul 1); 

� sondă nazogastrică; 
� tratament antibiotic: Cefazolin (1-2 g) + Metronidazol (7 mg/kg) +  

Gentamicină (3 mg/ kg) sau Clindamicină (600 mg) + Gentamicină (3 
mg/kg) sau Vancomicina (15 mg/kg) + Metronidazol (7 mg/kg) + 
Gentamicina (3 mg/kg) (vezi capitolul1). 

Indicație operatorie [7,8] 

� ulcerul gastric se excizează și apoi suturează + rezultat HP extemporaneu; 
� ulcerul duodenal se suturează; 
� obligatoriu: recoltare lichid peritoneal pentru bacteriologie / antibiogramă; 
� obligatoriu: lavaj abundent al cavității peritoneale (10-20l); 
� tratamentul laparoscopic este fezabil în cazul pacienților cu perforații sub 

24 h, fără șoc hipovolemic, cu perforații ≤ 6 mm; 
� la pacienții cu risc crescut de nerespectare a tratamentului antisecretor 

gastric postoperator (necomplianți) care pot duce la recidivă (cazuri 
sociale, locuri de muncă izolate: ciobani, lucrători stații meteo, etc) sau în 
situația perforațiilor largi, poate intra în discuție rezecție gastrică Billroth I 
sau II. 

POSTOPERATOR 

Conduită postoperatorie: 
� dacă intraoperator se decelează peritonită, se va continua tratamentul 

antibiotic până la 5-7 zile postoperator, la început empiric (vezi cap 1), 
apoi conform antibiogramei; 



Capitolul 3. Stomacul şi duodenul 

 54 

� pansamentul plăgii postoperatorii la 24 h de la intervenție; dacă plaga are o 
evoluție fiziologică, nu mai este necesar pansarea acesteia; 

� profilaxia bolii tromboembolice la pacienții cu risc (vezi capitolul 1); 
� tratament antisecretor gastric, i.v., IPP, 40 mg/zi; 
� mobilizare activă din Z0-1; 
� alimentație cu lichide clare din Z1, cu pensarea sondei nazogastrice; 
� diversificarea alimentației din Z2, începându-se cu regim hidro-lacto-

zaharat (cu pensarea sondei nazogastrice); 
� suprimarea sondei nazogastrice după reluarea tranzitului intestinal; 
� suprimarea tuburilor de dren peritoneale, atunci când secrețiile sunt în 

cantitate mică (≤100ml) și sunt de aspect seros. 

Complicații specifice 
Precoce 
� Hemoragie intraperitoneală (prin eroziune vasculară perigastrică 

ulceroasă sau hemostază insuficientă) 
- diagnostic: exteriorizare de sânge pe drenurile peritoneale; 
- atitudine: tratament conservator dacă pacientul este stabil 

hemodinamic și pierderile sangvine sunt ≤ 500 ml; hemostază 
chirurgicală dacă pacientul devine instabil hemodinamic și/ sau 
drenajul peritoneal indică hemoragie activă.  

� Hemoragie digestivă superioară (prin ulcer de stres, prin eroziune 
vasculară gastrică ulceroasă sau hemostază insuficientă) 

- diagnostic: exteriorizare de sânge proaspăt pe sonda nazogastrică; 
- atitudine: tratament conservator, hemostază endoscopică sau 

chirurgicală, în funcție de situație (vezi Capitolul 3.2). 
� Fistulă linie sutură gastrică/duodenală sau fistulă de anastomoză 

gastroduodenală / gastrojejunală (în caz de rezecții gastrice) 
- diagnostic: exteriorizare de conținut gastric/duodenal pe tuburile 

de drenaj peritoneal sau/și abdomen acut de tip peritonitic; 
- atitudine: tratament conservator, dacă debitul fistulei este redus (≤ 

300 ml) și fistula este drenată extern (fără semene clinice și 
imagistice de colecții peritoneale); reintervenție cu toaleta cavității 
peritoneale, sutura / epiploonoplastie/refacere anastomoză și 
drenaj de vecinătate dacă fistula are debit mare (> 300 ml) sau nu 
este drenată extern (semne de peritonită).  
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Tardive 
� Recidivă ulceroasă 

� diagnostic: simptomatologia ulcerului gastro-duodenal, cu sau fără 
complicații; 

� atitudine: tratament gastroenterologic și/sau chirurgical (pentru 
ulcer recidivat după perforație cu sutură, se indică rezecție 
gastrică); 

� Insuficiență evacuatorie gastrică/duodenală: 
� prin stenoză cicatriceală ulceroasă; diagnostic endoscopic și / sau 

prin tranzit Ba; 
� atitudine: reechilibrare hidroelectrolitică și electrolitică urmată de 

tratament chirurgical (rezecție gastrică Billroth I /II sau derivație 
gastroenterală) [9]. 

La  externare 

� Tratament antisecretor gastric cu IPP, per os, 40 mg/zi, timp de 30 zile; 
tratament de eradicare al Helicobacter pylori (dacă este cazul); 

� Consult și dispensarizare gastroenterologică. 
 
!!!Urmărirea chirurgicală: nu este necesară. 

 

Insuficiență evacuatorie gastrică  (prin stenoză ulceroasă) [2,3,10,11] 

Diagnostic clinic 
9 Simptomatologie = grețuri, vărsături alimentare, fără bilă, apărute post 

prandial (până la 48 h), disconfort/durere abdominală epigastrică, balonări, 
sațietate precoce, scădere ponderală [4]; 

9 APP: ulcer peptic. 

Examen obiectiv 
9 Inspecție: abdomen destins, peristaltică vizibilă la nivelul peretelui 

abdominal, tegumente și mucoase deshidratate, pacient subponderal; 
� Palpare: sensibilitate epigastrică; 
� Auscultație: clapotaj; 
� Percuție: timpansim. 

9 Diagnostic imagistic 
� Rx abdominal pe gol: distensie gastrică, nivel hidroaeric; 
� Ba pasaj: dilatație gastrică, evidențierea stenozei gastrice; 
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� Endoscopie digestivă superioară + biopsie (se va efectua după evacuarea 
stomacului): evidențiere stenoză, cu diagnostic etiologic de certitudine 
(examen histopatologic).  

 
!!! Diagnostic diferenţial cu stenoză malignă. 
!!! Examinările paraclinice trebuie să diferenţieze pe cât posibil stenoza ulceroasă - 
cicatriceală de cea cauzată de un ulcer acut cu edem periulceros. 
 

9 Analize de laborator 
� Hemoleucogramă: valori crescute al Hb și Hct (deshidratare); 
� Coagulogramă; 
� Biochimie: alcaloză metabolică, hipocloremie, hipopotasemie, 

hipoproteinemie, valori crescute ale ureei și creatininei (deshidratare). 

PREOPERATOR 

� sondă nazogastrică; 
� sondă Foley (dacă se consideră necesară monitorizarea diurezei și 

pacientul nu este compliant); 
�  reechilibrare hidroelectrolitică și acidobazică: soluții perfuzabile izotone - 

apoi dacă diureza este corespunzătoare (25-30 ml/h) se vor administra 
electroliți (vezi cap 1); 

� monitorizare funcții vitale (TA, puls, t˚C), PVC; 
� pacientul nu se va alimenta per os; 
� tratament iv cu IPP, 40 mg/zi; 
� nutriție parenterală cu sol. Glucoză 10%; la pacienții cu simptomatologie 

veche, malnutriți, se indică reechilibrare nutrițională conform ghidurilor 
(vezi cap 1). 

Indicație operatorie 

� pacienți cu insuficiență evacuatorie gastrică, ce nu au răspuns la tratament 
conservator (decompresie nazogastrică, medicație prokinetică și 
antisecretorie gastrică) și nu tolerează alimentație lichidiană per os; 

� intervenția chirurgicală va consta în excizia zonei de stenoză ulceroasă 
prin rezecție gastrică distală / antrectomie Billroth I/II/Y a la Roux, 
asociată sau nu cu vagotomie; în cazul pacienților tarați, malnutriți, cu risc 
chirurgical crescut, se poate indica o derivație digestivă 
(gastroenteroanastomoză transmezocolică posterioară); la fel, derivația este 
de preferat în situațiile cu inflamație importantă la nivel gastro-duodenal 
[12,8]. 
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POSTOPERATOR 

� pansamentul plăgii postoperatorii la 24 h de la intervenție; dacă plaga are o 
evoluție fiziologică, nu mai este necesară pansarea acesteia; 

� profilaxia bolii trombembolice la pacienții cu risc (vezi Capitolul 1); 
� antibioterapie profilactică (vezi Capitolul 1) (maxim 1-3 doze); 
� mobilizare activă din Z0-1; 
� alimentație cu lichide clare din Z 1, cu pensarea sondei nazogastrice; 
� diversificarea alimentației din Z2, începându-se cu regim hidro-lacto-

zaharat (cu pensarea sondei nazogastrice); 
� suprimarea sondei nazogastrice în Z1-2, dacă alimentația este bine tolerată; 
� suprimarea tuburilor de dren peritoneale, atunci când secrețiile sunt în 

cantitate mică (≤100ml) și sunt de aspect seros. 

Complicații  postoperatorii 
Precoce 
� Hemoragie intraperitoneală (prin hemostază insuficientă, leziuni 

vasculare) 
� Diagnostic: exteriorizare de sânge pe drenurile peritoneale; 
� Atitudine: tratament conservator dacă pacientul este stabil 

hemodinamic și pierderile sangvine sunt ≤ 500 ml; hemostază 
chirurgicală dacă pacientul devine instabil hemodinamic și/sau 
drenajul peritoneal indică hemoragie active. 

� Fistulă anastomoză digestivă 
� Diagnostic: exteriorizare de conținut gastric/duodenal pe tuburile de 

drenaj peritoneal sau/și abdomen acut de tip peritonitic; 
� Atitudine: tratament conservator, dacă debitul fistulei este redus (≤300 

ml) și fistula este drenată extern (fără semene clinice și imagistice de 
colecții peritoneale); reintervenție cu toaleta cavității peritoneale in caz 
de peritonita, sutura + epiploonoplastie/refacere anastomozei și drenaj 
de vecinătate dacă fistula are debit mare (>300 ml) [8,13]. 

� Fistulă de bont duodenal (în cazurile tratate cu rezecție gastrică distală 
și anastomoză gastro-jejunală) 
� Diagnostic: exteriorizare de conținut duodenal/bilios pe tuburile de 

drenaj peritoneal sau/și abdomen acut de tip peritonitic; 
� Atitudine: tratament conservator, dacă debitul fistulei este redus (≤300 

ml) și fistula este drenată extern (fără semene clinice și imagistice de 
colecții peritoneale); reintervenție dacă fistula are debit mare (>300 
ml) sau nu este drenată extern (semne de peritonită) cu toaleta cavității 
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peritoneale, fistulă dirijată (pe sondă Foley sau Petzzer) și drenaj de 
vecinătate; aplicare stapler daca peretele duodenal o permite; plastie cu 
perete intestine subțire. 

Tardive 
� Sindrom dumping (după rezecții gastrice distale): precoce (15-30 min 

postprandial) sau tardiv (survine la câteva ore postprandial - 
hipoglicemie postprandială) 
� Diagnostic: simptomatologie (dureri abdominale - crampe, grețuri, 

diaree, diaforeză, palpitații, confuzie) și/sau tranzit baritat (cu 
evidențierea evacuării gastrice accelerate); 

� Atitudine: regim alimentar (mese fragmentate, fără carbohidrați), 
medicație antisecretoare (octreotid, IPP); la pacienții cu 
simptomatologie rezistentă la tratament conservator, cu persistența ≥ 
1an, se indică tratament chirurgical: conversia anastomozei Billroth II 
la ansa în Y a la Roux  [14, 15]; 

� Sindrom diareic (consecutiv secționării mușchiului vag) 
� Diagnostic: simptomatologie (diaree) instalată postoperator, cu 

persistența în timp, după ce au fost excluse celelalte cauze de diaree 
(diaree infecțioasă); 

� Atitudine: administrare de colistiramină, regim dietetic (limitarea 
ingestiei de lichide în timpul meselor, a carbohidraților); tratamentul 
chirurgical poate fi indicat în cazul simptomatologiei rezistente la 
tratament conservator și poate consta în conversia unei tehnici Bilroth 
I sau II la o gastrojejunostomie pe ansă Y a la Roux [15,16,17]; 

� Litiază veziculară (consecutiv secționării mușchiului vag) 
� Diagnostic: simptomatologie (în caz de apariție a complicațiilor litiazei 

- vezi cap. 6) și imagistică (ecografie abdominală, colangio RMN); 
� Atitudine: tratament chirurgical atunci când este indicat (vezi cap. 6). 

� Stază gastrică (prin atonie gastrică – rar) 
� Diagnostic: simptomatologie (grețuri, vărsături alimentare/bilioase, 

balonări, durere epigastrică, scădere ponderală) și tranzit baritat (cu 
evidențierea evacuării gastrice întârziate); poate fi necesară endoscopia 
digestivă superioară pentru a exclude o obstrucție mecanică; 

� Atitudine: tratament conservator (sondă nazogastrică r sondă jejunală 
de alimentație, prokinetice); în cazurile refractare la tratament 
conservator, cu simptome invalidante, cu malnutriție, se poate opta 
pentru tratament chirurgical, cu completarea rezecției gastrice pană la 
gastrectomie totală și anastomoză eso-jejunală [18]; 
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� Sindromul ansei Y a la Roux 
� Diagnostic: simptomatologie (asemănătoare cu staza gastrică) și/sau 

tranzit baritat Rx (cu evidențierea evacuării gastrice întârziate, unde 
peristaltice dinspre ansa Y înspre stomac); 

� Atitudine: tratament cu prokinetice, IPP; dacă simptomatologia 
persistă, se poate indica tratament chirurgical (reducție gastrică, până 
la gastrectomie totală, dacă simptomele sunt severe + refacere ansă în 
Y al la Roux, dacă aceasta este dilatată); 

� Sindrom de ansă aferentă (Bilroth II) 
� Diagnostic: simptomatologie (durere postprandială, localizată în 

hipocondrul drept sau epigastru, urmată de vărsături bilioase, 
neamestecate cu alimente; febră) și imagistică (CT abdominal cu 
substanță de contrast enterală, cu evidențierea ansei aferente dilatate); 

� Atitudine: conversie la gastrojejunostomie pe ansă în Y a la Roux sau 
gastro-duodenoanastomoză Bilroth I (dacă este posibil) [19]; 

� Gastrită de reflux biliar 
� Diagnostic: simptomatologie clasică pentru gastrită (grețuri, vărsături 

bilioase, dureri epigastrice postprandiale) și EDS; 
� Atitudine: tratament conservator (prokinetice, colestiramină, sucralfat) 

sau chirurgical, în caz de persistență a simptomatologiei și a leziunilor 
gastrice în pofida unui tratament medical corect condus (conversia 
unei procedurii Bilroth I sau II la o gastrojejunostomie pe ansă în Y a 
la Roux sau fistulă Braun); dacă patologia persistă și după tratamentul 
descris mai sus, se poate impune gastrectomia subtotală sau totală. 

� Recurență ulceroasă 
� Diagnostic: simptomatologie (tipică ulceroasă) și EDS; 
� Atitudine: tratament medical (IPP), endoscopic (electrocauterizare în 

caz de HDS) sau chirurgical (completarea rezecției cu includerea 
leziunilor).  

 

Tratamentul chirurgical al sindromului  Zollinger-Ellison (SZE)[20]  

Diagnostic clinic 
9 Simptomatologie = tipică pentru ulcerul peptic (durere abdominală, grețuri, 

HDS); diaree; simptome date de boala metastatică (icter, dureri osoase); 
scădere ponderală; 
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9 APP = neoplazie endocrină multiplă (MEN 1), ulcer peptic solitar sau 
ulcere multiple, refractare la tratament; leziuni ulcerative situate distal de 
duoden; 

9 AHC = neoplazie endocrină multiplă (MEN 1) [21]. 

Diagnostic paraclinic 
9 Analize de laborator 

� Concentrația gastrinei serice (a jeun): valori normale = 110 pg/mL; 
valori diagnostice = > 1000 pg/ mL, în condițiile unui pH gastric < 5.0; 
în cadrul diagnosticului, trebuie luat în considerare că pot exista 
rezultate fals negative, situație în care, dacă suspiciunea clinică este 
ridicată, se vor face testări suplimentare (testul stimulării cu secretină, 
cromogranina A, imagistică) [21,22]; 

� Testul stimulării cu secretină: se efectuează la pacienții la care se 
suspicionează SZE și nu au valori diagnostice ale gastrinei serice; util 
în diagnosticul diferențial al altor cauze de hipergastrinemie; la 
pacienții cu gastrinom, secreția de gastrină este stimulată intens de 
administrarea de secretină (> 200 pg/mL) [21,23]. 

9 Diagnostic imagistic 
� CT abdominal cu substanță de contrast: localizare tumorală; 
� Eco-endoscopie: evaluare tumori pancreatice sau duodenale, cu 

dimensiuni <1 cm; permite puncție - biopsie; [24] 
� Scintigrafia receptorilor somatostatinei: în cazul suspiciunii unor 

determinări secundare extraabdominale, dacă diagnosticarea acestora 
ar influența atitudinea terapeutică. 

 
!!! În unele situaţii, unde suspiciunea clinică este înaltă, dar investigaţiile efectuate sunt 
negative, se poate impune laparotomia/laparoscopia exploratorie cu ultrasonografie 
intraoperatorie şi/sau explorarea directă (palpare/transiluminare duoden/duodenotomie) 
a zonelor suspecte (pancreas, duoden).  

PREOPERATOR 

� pregătire specifică DPC / pancreatectomie corporeo-caudală, acolo unde 
este cazul (vezi cap 8.6); 

� medicație antisecretorie gastrică (IPP) la pacienții simptomatici. 

Indicație tratament [25,26,27] 
� SZE + MEN 1, fără tumoră decelabilă la examinările imagistice = terapie 

medicală (IPP) / eventual laparotomie exploratorie după tratamentul 
MEN1;  
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� SZE + MEN 1, cu tumoră decelabilă imagistic = tratament chirurgical, 
după tratamentul MEN 1; 

� SZE sporadic, fără metastaze = terapie chirurgicală (laparotomie + 
rezecție). 

 
!!! În principiu, sunt preferate intervenţii chirurgicale care să asigure rezecţia tumorii 
hipersecretante, cu morbiditate şi mortalitate cât mai mici; acolo unde este fezabilă 
(tumori limitate la parenchimul pancreatic, bine delimitate), se indică enucleere. 
 
!!! În situaţia în care un gastrinom sporadic nu se poate repera intraoperator, nu se 
indică rezecţia extinsă a „triunghiului gastrinomului” (duodeno-pancreatectomie 
cefalică), ci se va limita intervenţia la laparotomie şi se va supraveghea imagistic 
pacientul, la 6 luni, în vederea reperării formaţiunii tumorale.  
 

POSTOPERATOR 

� în funcție de intervenția chirurgicală efectuată: enucleere, pancreatectomie 
corporeo-caudală, DPC (vezi Capitolul 8.6); 

� după enucleere, se va indica tratament cu Sandostatin, 0.1 mg 3x1f /zi; 
� pansamentul plăgii postoperatorii la 24 h de la intervenție; dacă plaga are o 

evoluție fiziologică, nu mai este necesară pansarea acesteia; 
� profilaxia bolii trombembolice la pacienții cu risc (vezi capitolul 1); 
� antibioterapie profilactică (vezi Capitolul 1) (maxim 1-3 doze); 
� mobilizare activă din Z0-1; 
� alimentație cu lichide clare din Z1, cu pensarea sondei nazogastrice; 
� diversificarea alimentației din Z2, începându-se cu regim hidro-lacto-

zaharat (cu pensarea sondei nazogastrice); 
� suprimarea sondei nazogastrice în Z1-2, dacă alimentația este bine tolerată; 
� suprimarea tuburilor de dren peritoneale, atunci când secrețiile sunt în 

cantitate mică (≤100ml) și sunt de aspect seros. 

Complicații  postoperatorii  specifice 

� cele specifice DPC sau pancreatectomiei corporeocaudale (acolo unde este 
cazul); 

� Fistula pancreatică (după enucleere, prin lezarea ductului Wirsung sau 
Santorini) 
� Diagnostic: prezența secrețiilor pe tuburile de dren, în cantitate mai 

mare de 30 ml/zi, cu un conținut crescut în amilaze (de cel puțin 3 ori 
normalul), pentru cel puțin 3 zile consecutiv; 
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� Atitudine: administrare de octreotid (3f/zi, nu mai mult de 7 zile), 
suport nutrițional parenteral conform ghidului, menținere drenaj 
abdominal, cu verificarea zilnică a permeabilității în condițiile în care 
nu există colecții patologice intraabdominale; în cazul fistulelor cu 
debit mare, fără tendință la scădere sub tratament conservator corect 
condus, se poate indica intervenție chirurgicală cu anastomoza 
pancreatico-jejunală pe ansa Y a la Roux sau rezecție, în funcție de 
localizarea fistulei [28]. 

Sechele 
� Hipersecreție gastrică (prin numărul crescut de celule parietale gastrice 

reziduale, ca urmare a efectului trofic pe care l-a avut hipersecreția cronică 
de gastrină) 

� management: IPP; 
� Recidivă tumorală 

� management: rezecție chirurgicală; 
� Metastaze hepatice 

� management: rezecție hepatică dacă sunt îndeplinite condițiile de 
rezecabilitate, ablație cu radiofrecvență, embolizare selectivă 
artera hepatică sau transplant hepatic (vezi cap. 7); 

� Metastaze, cu alte localizări decât ficatul 
� management: consult și dispensarizare oncologică. 

Urmărire postoperatorie: 
� 3 și 6 luni postrezecție = examen clinic, nivelul gastrinei serice, imagistică 

(CT / RMN); 
� la 6 luni, până la 3 ani postrezecție = examen clinic, nivelul gastrinei 

serice, imagistică doar dacă se ridică suspiciune clinică; 
� după 3 ani, control la nevoie. 

3.2. Managementul hemoragiei digestive superioare (HDS) 
Definiție 

� hemoragie cu sediul situat oriunde între arcada dentară și ligamentul lui 
Treitz. 

Diagnostic clinic 

� În funcție de localizare și debit, exteriorizare de sânge, sub formă de: 
hematemeză și/sau melenă; în cazuri rare, în hemoragii digestive 
superioare cataclismice, sângele poate fi exteriorizat   la nivelul anusului, 
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nedigerat, prin hematochezie. Hemoragia poate fi ocultă, evidențiată la 
testele specifice din scaun la pacienții cu sindrom anemic feripriv [4]. 

 
!!! Obligatoriu, la toţi pacienţii la care se suspicionează o HDS activă, se va monta o 
sondă nazogastrică; în funcţie de secreţiile exteriorizate (sânge proaspăt, cheaguri, 
conţinut gastric-bilios), se va indica EDS, lavaj - monitorizare sau colonoscopie (vezi 
mai jos). 
 

9 APP 
9 Anamneza, atunci când starea pacientului o permite (pacient stabil 

hemodinamic), poate aduce informații importante despre etiologia 
hemoragiei: ciroză hepatică decompensată (varice esofagiene), esofagită, 
gastrită, ulcer peptic gastro-duodenal, neoplazie eso-gastro-duodenală, 
sindrom Mallory-Weiss (vărsături importante înainte de episodul de HDS), 
malformații vasculare, diverticuli duodenali, tulburări de coagulare 
preexistente. Consumul de AINS și/sau anticoagulante (heparină, Sintrom) 
trebuie documentat. 

9 Examen obiectiv 
� trebuie să stabilească dacă hemoragia este activă sau nu; 
� semne de hemoragie activă / instabilitate hemodinamică: vertij, 

hipotensiune (ortostatică), tahicardie, transpirații reci; 
� semne obiective ale sindromului anemic acut sau cronic: tegumente și 

mucoase palide; 
� tușeu rectal: scaun melenic. 

Diagnostic paraclinic 

� Endoscopie digestivă superioară: oricând se suspicionează o HDS (cronică 
sau acută); pune în evidență sursa sângerării; constituie de cele mai multe 
ori și o metodă terapeutică (hemostază endoscopică); [4] 

� Angio CT / RMN: poate evidenția surse active de hemoragie; [29] 
� Angiografie cu hematii marcate: util în situațiile când nu se poate stabili 

sursa hemoragiei prin investigațiile recomandate mai sus (cauze rare de 
HDS - hemosuculus pancreaticus); 

� Hemoleucogramă: 
� Valori scăzute ale Hb și Hct; 
� Trombocitopenie (tulburări de coagulare). 

Investigațiile vor cuprinde obligatoriu și: 
� coagulogramă: INR crescut, prelungirea PTT (tulburări de coagulare); 
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� biochimie: Na, K, uree, creatinină, GOT, GPT, amilazemie, glicemie; 
� grup sangvin / Rh; 
� teste funcționale: ECG (la pacienții cu risc cardiovascular). 

Informarea pacientului și a aparținătorilor 

� descrierea variantelor terapeutice (endoscopice/chirurgicale), cu 
complicațiile posibile ale acestora; 

� riscuri intraoperatorii; 
� necesitatea transfuziilor cu reacțiile adverse posibile; 
� consemnare număr de telefon al aparținătorilor; 
� dacă intervenția endoscopică sau chirurgicală se va face în regim de 

urgență absolută, 
� decizia terapeutică va fi stabilită în prezența a cel puțin 2 medici titular. 

Atitudine / Indicații terapeutice [30,31]  
La pacienții stabili hemodinamic, fără semne de hemoragie activă, se va 

investiga etiologia sindromului anemic (vezi examinările de mai sus), după care 
tratamentul de specialitate va fi ales în funcție de rezultat. 

Pacienții stabili hemodinamic, cu semne de hemoragie activă (exteriorizare 
de sânge proaspăt pe sonda nazogastrică, scaune melenice), vor fi monitorizați pe 
secția chirurgicală sau în secția TI (pacienți cu factori de risc). Factorii de risc pentru 
pacienții cu HDS sunt: vârsta peste 60 ani, comorbidități severe, necesitatea de a 
transfuza mai mult de 6 U masă eritrocitară, coagulopatii severe [32]: 

� se va urmării aspectul secrețiilor de pe sonda nazogastrică;  
� se va instituii lavaj pe sonda nazogastrică cu ser fiziologic rece / 

Adrenostazin; 
� montarea a 2 linii largi de abord venos periferic (14/16 ch) pe care se va 

institui reechilibrare volemică cu soluții cristaloide (Ringer, ser fiziologic); 
transfuzii indicate la valori ale Hb sub 7-8 mg/dl; valoare Ht trebuie 
menținută >30 la vârstnici și >20 la tineri; 

� administrare de IPP (Controloc), 40 mg/zi, i.v.; 
� dacă EDS va preciza sursa hemoragiei, se va institui tratament 

corespunzător: tratament endoscopic de primă intenție (ligaturi elastice ale 
varicelor esofagiene, scleroterapie, hemostază cu alcool, adrenalină,  
aplicare de clipuri) sau tratament chirurgical în caz de eșec al acestuia. 

Pacienții cu instabilitate hemodinamică vor fi transferați pe secția TI și se vor 
lua de urgență următoarele măsuri: 

� ABC-ul din ghidurile de resuscitare / intubație oro-traheală dacă este 
cazul; 
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� montarea a 2 linii largi de abord venos periferic (14/16 ch) și o linie 
centrală pe care se va instituii reechilibrare volemică cu soluții cristaloide 
(Ringer, ser fiziologic); transfuzii indicate la valori ale Hb sub 7-8 mg/dl 
sau la pacienți ce nu răspund la echilibrare volemică cu cristaloide; valoare 
Ht trebuie menținută >30 la vârstnici și >20 la tineri [32]; 

� montare sondă nazogastrică (18 ch); 
� montare cateter vezical (sondă Foley) pentru monitorizarea diurezei; 
� administrare de vit K și plasmă la pacienții cu coagulopatii; consult ATI /  

hematologie; 
� dacă pacientul răspunde la echilibrarea volemică, în momentul în care 

acesta devine stabil hemodinamic, se va efectua EDS pentru stabilirea 
sursei hemoragiei; 

� dacă pacientul nu răspunde la echilibrarea volemică, se va indica EDS 
diagnostică și terapeutică de urgență sau dacă starea pacientului nu o 
permite, se va indica intervenție chirurgicală de urgență; 

� tratament endoscopic va fi de primă intenție (ligaturi elastice ale varicelor 
esofagiene, scleroterapie, hemostază cu alcool, adrenalină,  aplicare de 
clipuri); tratament chirurgical se va indica în caz de eșec al acestuia. 
 

!!! Este necesară o strânsă colaborare între medicul endoscopist, chirurg şi de terapie 
intensivă, ce vor stabili împreună indicaţia terapeutică, după situaţie  
 

� hemoragie recidivată după tratament endoscopic = intervenție chirurgicală; 
� hemostază endoscopică dificilă (vas important în craterul ulceros, ulcer de 

mari dimensiuni) = intervenție chirurgicală; 
� hemoragie prin efracție de varice esofagiene = hemostaza 

endoscopică/sondă cu balonaș + tratament medicamentos (Sandostatin); 
� hemoragie activă, pacient instabil hemodinamic, ce nu răspunde la 

măsurile de echilibrare volemică = intervenție chirurgicală sau endoscopie 
de urgență. 

 
!!! Atunci când se indică intervenţia chirurgicală, abordul se va face prin laparotomie 
mediană largă, pentru a permite o explorare optimă. Explorarea tubului digestiv se va 
face printr-o gastro-duodenotomie longitudinală. NU se indică rezecţii cu anastomoză. 
De elecţie, tratamentul chirurgical va consta în: hemostază in situ şi ligaturi vasculare. 

 
!!! În situaţiile în care sursa HD nu poate fi decelată intraoperator, în condiţiile unei 
hemoragii active, este indicată endoscopia intraoperatorie. 
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POSTOPERATOR 

Conduită (pentru pacienții la care s-a intervenit chirurgical): 
� în funcție de volumul pierderilor sangvine și de comorbidități, pacienții vor 

fi monitorizați postoperator în serviciul de terapie intensivă; 
� continuă tratamentul de reechilibrare hidro-electrolitică și acido-bazică, 

conform ghidurilor generale (vezi cap 1); transfuzii indicate la pacienții cu 
valori postoperatorii ale Hb de ≤7 mg/dl; 

� continuă tratamentul antisecretor gastric cu IPP (Controloc, 40 mg, 1f/zi, 
i.v.); 

� tratament antibiotic profilactic, conform ghidurilor (vezi cap 1); 
� profilaxia cu heparină a trombozei venoase profunde se va efectua doar la 

pacienții cu risc foarte înalt (stent vascular); în rest, se va prefera profilaxia 
mecanică prin ciorapi elastici și mobilizare precoce;  

� se menține sonda nazogastrică; aceasta se va suprima după reluarea 
alimentației, în condiții de absență a stazei gastrice și fără semene de 
recidivă a hemoragiei (secreții gastrice-bilioase); 

� reluarea alimentației cu lichide din Z1, semisolide Z2, diversificat din Z3, 
în funcție de toleranță; 

� mobilizare pasivă din Z0; mobilizare activă, din Z1; 
� pansamentele de la nivelul plăgii chirurgicale vor fi îndepărtate la 24-48 h, 

în condițiile absenței secrețiilor patologice; 
� tuburile de drenaj abdominal se vor suprima în Z2-3, în condițiile 

secrețiilor < 100 ml, de aspect seros; 
� externarea în Z5-7, în condițiile prezenței tranzitului intestinal, a toleranței 

alimentare pentru lichide și solide, a valorilor Hb > 9-10 mg/dl și a lipsei 
semnelor de recidivă a HDS. 

Complicații postoperatorii specifice 
� Recidiva HDS 
� diagnosticată prin exteriorizarea de sânge pe sonda nazogastrică sau, dacă 

aceasta a fost suprimată, prin reapariția hematemezei / melenei; persistența 
sindromului anemic, în condițiile în care pacientul a fost transfuzat; 

- tratament: endoscopic sau chirurgical, în funcție de situație (vezi 
indicațiile de mai sus). 

� Fistulă digestivă 
� de la nivelul tranșei de gastrorafie, diagnosticată prin exteriorizarea de 

conținut gastric-bilios pe tuburile de dren plasate intraperitoneal; 
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� în cazul fistulelor cu debit mic (<300 ml), drenate extern (fără semne 
clinice și imagistice de colecții intraabdominale) se poate institui tratament 
conservator (menținerea sondei nazogastrice și a tuburilor de dren, 
alimentație totală parenterală, suport nutrițional corespunzător); 

� în cazul fistulelor cu debit mare (>300-400 ml), persistente, fără tendință la 
scădere, sau a semnelor  clinice și imagistice de colecții patologice 
intraabdominale, se indică reintervenție, cu toaleta cavității peritoneale, 
sutura fistulei r epiploonoplastie r jejunostomie de alimentație și drenaj de 
vecinătate. [33] 

Recomandări la externare 

� recomandările se vor face în funcție de boala de bază, cauză a hemoragiei; 
� în cazul HDS cauzate de boala ulceroasă peptică, se va recomanda 

tratament antisecretor gastric cu IPP (Nexium, 20 mg x 2/zi), timp 
de 1 lună, cu reevaluare gastroenterologică (endoscopie); în caz de 
recurență a bolii, în condițiile unui tratament corect condus, poate 
intra în discuție intervenția chirurgicală (rezecție gastrică cu 
anastomoză gastro-duodenală sau gastro-jejunală); 

� regim dietetic;  
� dispensarizare gastroenterologică. 

3.3 Tratamentul chirurgical al GIST (tumori stromale gastro-
intestinale) 

Definiție 

� tumori mezenchimale ale tractului gastrointestinal, ce provin din celulele 
interstițiale a lui Cajal; 

Criterii de diagnostic [34] 
� histopatologic: evidențiere proteine CD34 și CD117(KIT), mutații cKIT 

sau PDGFRA (imunohistochimie) [35]; 
� potențial malign [36]: 

- risc foarte scăzut: dimensiune < 2 cm cu indice mitotic < 5/50 HPF; 
- risc scăzut: dimensiune 2-5 cm cu indice mitotic <5/50 HPF; 
- risc intermediar: dimensiune <5 cm cu indice mitotic 6-10/50 HPF sau 

dimensiune 5-10 cm cu indice mitotic <5/50 HPF; 
- risc crescut: dimensiuni >5 cm cu indice mitotic > 5/50 HPF sau 

dimensiuni > 10 cm cu orice indice mitotic sau orice dimensiune cu 
indice mitotic >10/50 HPF. 
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Diagnostic clinic 
9 Anamneză:  
� simptomatologie în funcție de dimensiunea și localizarea tumorii. Astfel 

pacienții pot acuza disconfort sau durere abdominală (epigastric), astenie 
(consecutivă sindromului anemic posthemoragic); 

9 Examen obiectiv:  
� tumora palpabilă (pentru tumorile mari), tegumente și mucoase palide 

(pentru tumorile ce au produs hemoragie prin eroziunea mucoasei). 

Diagnostic paraclinic 

� frecvent, diagnosticul se stabilește incidental; 
� Endoscopia digestivă superioară (indicată de obicei pentru sindromul 

dispeptic nespecific sau pentru sindromul anemic hemoragic): evidențierea 
formațiunii tumorale submucoase, ce proemină în lumenul gastric. 
Ulcerații ale mucoasei pot fi prezente peritumoral; 

� Ecoendoscopie: permite vizualizarea TU și stabilirea apartenenței sale de 
peretele gastric, submucos; permite realizarea puncției-biopsie cu ac fin 
[37]; 

� CT abdominal: indicat dacă examinările de mai sus nu elucidează 
diagnosticul (apartenența de organ) sau ca primă investigație (aspect 
atipic) [38]; 

� Examinări de laborator: 
- HLG: sindrom anemic. 

Investigațiile preoperatorii vor mai cuprinde obligatoriu 

� biochimie (Na, K, uree, creatinină, glicemie, amilazemie, GOT, GPT, BT, 
BD); 

� coagulograma; 
� grupa sangvină, Rh; 
� probe funcționale (dacă este cazul). 

Indicație operatorie/ principii de tratament [39] 

� toate GIST vor beneficia de tratament chirurgical; 
� în funcție de localizare și dimensiuni, se va opta pentru o rezecție „edge” 

sau o gastrectomie subtotală; de primă intenție abdordul se va face 
laparoscopic, timpul de rezecție realizându-se cu stappler endoGIA;  

� pentru TU>10 cm, nerezecabile (avansate local sau metastatice) se indică 
consult oncologic, în vederea unui tratament neoadjuvant (Imatinib / 
Sunitinib) [36]; 
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� limfadenectomia nu este indicată de rutină, fiind utilă doar în cazul 
pacienților cu adenopatii metastatice dovedite histopatologic (examen 
extemporaneu); 

� tumorile R1, nu necesită reintervenție pentru completarea rezecției la R0 
[36, 40]; 

� tumorile recidivate vor beneficia de tratament chimioterapic (Imatinib), 
urmate sau nu de chirurgie. 

Pregătire preoperatorie 
� vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� antibioticoprofilaxie (vezi Capitolul 1); 
� întreruperea fumatului; 
� regim lichidian per os în preziua operației; 
� cateterismul vezical nu va fi efectuat de rutină, ci doar atunci când avem 

motive să credem că timpul operator va fi prelungit. 

Conduita postoperatorie 
� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din Z1; 

în Z1 nu se vor depăși 500 ml fluide per os, pentru ca în zilele următoare, 
cantitatea să crească până la aproximativ 1000 ml și să fie combinată cu 
aport oral de semisolide și solide; 

� mobilizare activă a pacientului din Z1; profilaxia bolii trombembolice 
(vezi ghid – cap. 1) se va face la pacienții cu risc sau la cei ce nu se pot 
mobiliza; 

� tratamentul de fond al pacientului (tare asociate) se va relua treptat 
(antihipertensive, antidiabetice), cu monitorizarea atentă a TA, glicemie 
serică; 

� suprimare tuburi de dren în Z2-3 dacă secrețiile sunt în cantitate mică 
(~100 ml) și sunt de aspect seros, de obicei după reluarea tranzitului pentru 
materii fecale și gaze (indicație medic specialist); 

� plaga postoperatorie se pansează în Z1, după care pansamentele se vor 
îndepărta (Z2), dacă nu sunt semne de inflamație sau infecție; 

� tratamentul perfuzabil (vezi ghid - cap 1) va fi in echilibru cu aportul per 
os și va fi  suprimat treptat o dată cu înlocuirea sa prin alimentație per os 
(Z2-3); 

� tratament antisecretor gastric acolo unde mai este cazul (IPP i.v.);  
� în funcție de statusul nutrițional al pacientului: administrare de produse 

pentru re-echilibrarea nutrițională (vezi protocol de reechilibrare 
nutrițională - cap 1); 
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� tratament antibiotic profilactic, conform ghidului (cap. 1), maxim 3 doze;  
� externare în Z4-5:  indicație medic specialist. 

Complicații postoperatorii specifice 
� Fistula digestivă  
� în cazul fistulelor cu debit mic (<300 ml), drenate extern (fără semne 

clinice și imagistice de colecții intraabdominale) se poate institui tratament 
conservator (menținerea sondei nazogastrice și a tuburilor de dren, 
alimentație totală parenterală, suport nutrițional corespunzător); 

� în cazul fistulelor cu debit mare (>300 ml), persistente, fără tendință la 
scădere sau a semnelor  clinice și imagistice de colecții patologice 
intraabdominale, se indică reintervenție, cu toaleta cavității peritoneale, sutura 
fistulei +/- epiploonoplastie +/- jejunostomie de alimentație și drenaj de 
vecinătate. [33] 

Recomandări la externare: 
� consult oncologic în vederea tratamentului adjuvant (Imatinib/ Sunitinib); 
� regim dietetic. 

Urmărire [36] 
� evaluare clinică și CT la 3, 6, 12, 18, 24 luni, apoi anual, până la 5 ani. 

3.4. Pensa aorto-mezenterică 
Definiție și considerații anatomice [41, 42] 
� Pensa aorto-mezenterică reprezintă o formă particulară, rară, de obstrucție 

intestinală înaltă. Sindromul este caracterizat prin compresia porțiunii D3 a 
duodenului datorită îngustării spațiului dintre aortă și artera mezenterică 
superioară, având ca și cauză principală scăderea cantitativă a atmosferei 
limfatico-grăsoase adiacente. Artera mezenterică superioară își are 
originea din versantul anterior al aortei abdominale la nivelul vertebrei L1 
lombare. Este înconjurată de țesut limfatic și grăsos și se extinde în direcție 
caudală într-un unghi ascuțit, ce variază între 38 și 65⁰ , menținut în mare 
parte datorită țesutului limfatico-grăsos. Unghiul se corelează cu indicele 
de masă corporală; distanța aorto-mezenterică variază normal între 10-28 
mm.  

� În cazul sindromului de arteră mezenterică superioară, unghiul poate fi 
redus până la 6°, cu distanța aorto-mezenterică de până la 2mm, fapt care 
minimizează spațiul dintre aortă și artera mezenterică superioară, ducând 
secundar la compresiune duodenala. Vena renală stângă poate de asemenea 
fi comprimată la nivelul pensei Ao-mezenterice, rezultând sindromul 
″spărgătorului de nuci″, cauza rară de hematurie [43]. 
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Diagnostic clinic 
9 Anamneza (APP):  
� boli maligne, sindroame de malabsorbție severă, SIDA, traumatisme, 

arsuri, chirurgie bariatrică, leziuni de măduvă, paraplegie, abuz de droguri, 
ședere prelungita la pat, anorexia nervoasă, esofagectomie, post intervenții 
chirurgicale pentru corectarea scoliozei cervicale (la tineri). 

9 Simptomatologie: caracteristică obstrucției intestinale înalte;  
- Pacienți cu grad ușor / moderat de obstrucție: durere epigastrică 

post-prandială, sațietate precoce; 
- Pacienți cu obstrucție severă: greață severă, vărsături bilioase, 

scădere ponderală. 
!!! Simptomele se pot ameliora daca pacientul este în clinostatism, în decubit lateral 
stâng sau în poziţie genupectorală (reduc tensiunea în mezenter şi artera mezenterica 
superioară, deschizând unghiul între Ao şi AMS) [44]. 

Examen obiectiv general 
� Tegumente și mucoase palide (sindrom anemic), țesut conjunctivo-adipos 

slab reprezentat, turgor tegumentar redus (deshidratare), exces țesut 
tegumentar (slăbire recentă marcată). 

Examen obiectiv local (abdomen): 
� nespecific, poate include distensie abdominală în etajul abdominal 

superior, zgomote intestinale de tonalitate înaltă.  

Diagnostic paraclinic 
� Rx abdominal pe gol: obstrucție intestinală înaltă + semne nespecifice: 

distensie gastrică, dilatarea porțiunii proximale a duodenului; 
� Tranzit baritat: evidențiază o progresie lentă spre segmentele distale ale 

intestinului subțire. Stomacul si duodenul proximal sunt dilatate și arată o 
retenție prelungită a substanței de contrast orale folosită. Date 
asemănătoare pot fi obținute prin entero-CT; 

� Ecografia abdominală, eco-endoscopia: modalități neinvazive de a măsura 
unghiul Ao-mezenteric și de a identifica alte anomalii loco-regionale; 

� Arteriografie - asociată de obicei cu Rx baritat; 
� Angio-CT, angio-RM tind să înlocuiască arteriografia convențională, 

având avantajul de a fi neinvazive și de a oferi detalii anatomice mai 
fidele, precum cantitatea de țesut limfatic-grăsos adiacent [45]. 

9 Criterii imagistice de diagnostic: 
� obstrucție duodenală cu întrerupere bruscă a substanței de contrast la 

nivelul porțiunii D3 a duodenului; 
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� Unghi Ao-Mez de sub 25⁰  - cel mai sensibil parametru de diagnostic, mai 
ales dacă distanța Ao-mezenterică este sub 8mm; 

� Fixarea înalta a duodenului de către ligamentul lui Treitz, origine anormal 
de joasă a arterei mezenterice superioare sau alte anomalii ale arterei 
mezenterice superioare [45]. 

9 Examinări de laborator 
� HLG : poate evidenția un sindrom anemic; 
� biochimie: diselectrolitemii (valori scăzute ale K, Na, Cl); sindrom de 

deshidratare (valori crescute ale ureii și creatininei serice), sindrom 
Darrow (hipopotasemie, hiposodemie, hipocloremie, alcaloză metabolică); 

� din bateria de investigații trebuie să facă parte și: coagulogramă, grup 
sangvin, Rh. 

9 Probe funcționale - dacă este cazul. 

Indicație operatorie [46] 
� sindrom ocluziv cronic sau sever, cu malnutriție, rezistent la tratament 

conservator (reechilibrare hidroelectrolitică și acidobazică, decompresie 
nazogastrică, suport nutrițional, administrare de prokinetice); 

� în cazul sindroamelor acute, se va tenta inițial tratament conservator; 
� abordul chirurgical se poate face clasic sau laparoscopic; 
� operația Strong: transpoziția anterioară a porțiunii D3, secționarea 

ligamentului lui Treitz și  derotarea intestinală [47] SAU 
� duodenojejunoanastomoză / gastrojejunoanastomoză [48]. 

Informarea pacientului și a aparținătorilor 
� descrierea variantelor terapeutice (endoscopice/chirurgicale), cu 

complicațiile posibile ale acestora; 
� riscuri intraoperatorii; 
� necesitatea transfuziilor cu reacțiile adverse posibile; 
� consemnare număr de telefon al aparținătorilor; 
� dacă intervenția laparoscopică sau prin laparotomie se va face în regim de 

urgență absolută, decizia terapeutică va fi stabilită în prezența a cel puțin 2 
medici titulari. 

Pregătire preoperatorie: 
� vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� antibioticoprofilaxie (vezi ghiduri specifice, cap1); 
� pregătire nutrițională pentru scăderi ponderale > 10-15% din greutatea 

ideală (vezi protocol 
� de echilibrare nutrițională - Capitolul 1); 
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� întreruperea fumatului; 
� regim lichidian per os în preziua operației; 
� sonda nazogastrică; 
� corectarea dezechilibrelor hidro-electrolitice (vezi cap 1); 
� monitorizare diureză. 

Conduită postoperatorie: 
� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din Z1; 

în Z1 nu se vor depăși 500 ml fluide per os, pentru ca în zilele următoare, 
cantitatea să crească până la aproximativ 1000 ml și să fie combinată cu 
aport oral de semisolide și solide; 

� mobilizare activă a pacientului din Z1; profilaxia bolii trombembolice 
(vezi ghid - cap 1) se va face la pacienții cu risc sau la cei ce nu se pot 
mobiliza; 

� tratamentul de fond al pacientului (tare asociate) se va relua treptat 
(antihipertensive, 

� antidiabetice), cu monitorizarea atentă a TA, glicemie serică; 
� suprimare tuburi de dren în Z3-4 daca secrețiile sunt în cantitate mică 

(~100 ml) și sunt de aspect seros, de obicei după reluarea tranzitului pentru 
materii fecale și gaze (indicație medic specialist); 

� plaga postoperatorie se pansează în Z1, după care pansamentele se vor 
îndepărta (Z2), dacă nu sunt semne de inflamație sau infecție; 

� tratamentul perfuzabil (vezi ghid - cap 1) va fi în echilibru cu aportul per 
os și va fi suprimat treptat odată cu înlocuirea prin alimentație per os (Z2-
3); 

� tratament antisecretor gastric acolo unde mai este cazul (IPP i.v.); 
� în funcție de statusul nutrițional al pacientului: administrare de produse 

pentru re-echilibrarea nutrițională (vezi protocol de reechilibrare 
nutriționala - cap 1); 

� tratament antibiotic profilactic, conform ghidului (cap 1), maxim 3 doze; 
� tratament antialgic cu antialgice ușoare (paracetamol, iv) și apoi, în funcție 

de cerințe, per os. 

Externare: indicație medic specialist. 

Complicații postoperatorii specifice 
� Fistula digestivă: 
� în caz de by pass digestiv (duodenojejunostomie / gastrojejunostomie), 

poate să apară pe fondul malnutriției cu hipoproteinemie sau sindromului 
anemic;  
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� în cazul fistulelor cu debit mic (<300-400 ml), drenate extern (fără semne 
clinice și imagistice de colecții intraabdominale)  se poate institui 
tratament conservator (menținerea sondei nazogastrice și a tuburilor de 
dren, alimentație totală parenterală, suport nutrițional corespunzător); 

� în cazul fistulelor cu debit mare (>300-400 ml), persistente, fără tendință la 
scădere sau a semnelor  clinice și imagistice de colecții patologice 
intraabdominale, se indică reintervenție, cu toaleta cavității peritoneale, 
sutura fistulei r epiploonoplastie r jejunostomie de alimentație și drenaj de 
vecinătate [33]. 

Indicații la externare: 
� regim dietetic, conform unei consilieri nutriționale, care să asigure o 

creștere ponderală optimă; 
� suprimare firelor de sutura tegumentară la 7-10 zile postoperator; 
� în caz de persistență sau recurență a simptomelor, va reveni la control unde 

se va efectua tranzit baritat pentru a evidenția gradul de evacuare a 
stomacului și eficacitatea metodei de tratament folosită. 

3.5 Tratamentul chirurgical al herniei hiatale 
Clasificare [49, 50] 
� Tipul I - Hernie prin alunecare 
� Tipul II - Hernie paraesofagiană „adevărată” (poziționare normală a 

joncțiunii gastroesofagiene, cu hernierea stomacului paraesofagian); 
� Tipul III - Hernie mixtă (prin alunecare + paraesofagiană); 
� Tipul IV - Dilatare marcată a hiatusului esofagian, cu hernierea 

transhiatală și a altor organe (splină, colon, intestin subțire) [51]. 

Diagnostic clinic 
9 Anamneza: 
� majoritatea pacienților cu hernie hiatală (>50%) sunt asimptomatici sau cu 

acuze minore, nespecifice[49]. 
9 Simptome relatate mai frecvent:  
� durere / disconfort epigastric, greață, disfagie (volvulus gastric), astenie 

(HDS cronică prin ulcerație a stomacului ulcerat, simptome respiratorii și / 
sau cardiace (dispnee, palpitații, aritmii - hernierea organelor în torace). 

9 Simptome în funcție de tipul herniei: 
� Tipul I (simptome ale bolii de reflux): regurgitări, pirozis; 
� Tipul II/III (simptome date de volumul herniei): durere epigastrică, 

senzație de plenitudine postprandială, disfagie, balonări, simptome 
respiratorii; 
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� Simptomatologie în urgență (obstrucția, strangularea, perforarea 
stomacului herniat - mai ales în cazul herniilor tip II): triada 
Borchard (dureri toracice, grețuri cu imposibilitatea de a voma, 
imposibilitatea de a introduce o sonda nazogastrică) [52]. 

Diagnostic paraclinic [53] 
� Tranzit baritat: de primă intenție; pune în evidență ascensionarea 

stomacului supradiafragmatic; 
� Endoscopie digestivă superioară: poate vizualiza hernierea stomacului; 

indicată în caz de HDS cronică, poate pune în evidență sursa (ulcerații ale 
mucoasei gastrice); indicată atunci când simptomatologia nu este specifică 
și tranzitul baritat este neconcludent (rar); utilă în diagnosticul diferențial 
al sindromului dispeptic și pentru excluderea altor patologii esogastrice 
asociate; 

9 Laborator: 
� HLG - valori scăzute ale Hb/ Hct (sindrom anemic cronic); 
� Biochimie - valori scăzute ale Fe (anemie feriprivă, în caz de HDS 

cronică); 
� Din bateria de investigații trebuie să facă parte și: biochimie completă (Na, 

K, uree, creatinină, TGO, TGP, BT, BD, amilazemie, glicemie), 
coagulograma, grup sangvin. 

Indicație operatorie 
Vor beneficia de tratament chirurgical: 
� pacienții simptomatici; 
� pacienții cu ulcerații ale mucoasei eso-gastrice; 
� pacienții cu esofagită, esofag Barett; 
� pacienții cu semne de obstrucție, strangulare sau perforație vor beneficia 

de tratament chirurgical în regim de urgență [54]. 
 

Se va prefera abordul laparoscopic, transabdominal. În cazul pacienților cu 
hernii voluminoase, vechi (sindrom aderențial între sacul de hernie și structurile 
învecinate), cu ascensionarea importantă a stomacului și/sau a altor organe în cavitatea 
toracică, se poate opta pentru laparotomie. În cazuri selecționate (obezitate morbidă, 
hernii paraesofagiene gigante, încarcerate), poate fi indicat abordul transtoracic (rar). 

Cura operatorie a herniei hiatale/paraesofagiene trebuie să cuprindă 
obligatoriu: 

� repunerea organelor herniate în cavitatea abdominală; 
� rezecția sacului de hernie (dacă este cazul - hernii paraesofagiene); 
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� recalibrarea hiatusului esofagian / închiderea defectului diafragmatic 
paraesofagian (a se lua în considerare folosirea unei proteze de întărire / 
înlocuire); 

� procedeu antireflux (fundoplicatură – Nissen / Toupet / Dor). 

Pregătire preoperatorie: 
� alimentație lichidiană cu 24 h înainte de intervenție; 
� antibioterapie profilactică conform ghidului (vezi cap 1); 
� profilaxia trombozei venoase profunde la persoanele cu risc (vezi cap 1); 
� sondă nazogastrică de evacuare a conținutului gastric (după inducerea 

anesteziei) și introducerea unei sonde Foche 36 Ch (utilă în timpul de 
recalibrare a hiatusului esofagian și în realizarea fundoplicaturii). 

Conduită postoperatorie: 
� suprimarea sondei nazogastrice în Z1; reintroducerea sondei în caz de 

suspiciune a unei fistule sau în caz de intoleranță alimentară; 
� reluarea alimentației per os, cu lichide în Z1, semisolide în Z2-3, cu 

diversificarea alimentației o dată cu reluarea tranzitului intestinal; 
� tratament antibiotic profilactic (conform ghidului - vezi cap. 1) - max 3 

doze postoperator; 
� profilaxia trombozei venoase profunde la persoanele cu risc (conform 

ghidului - vezi cap. 1) - se va prefera mobilizarea activă precoce; 
� suprimarea tuburilor de dren în condițiile absenței secrețiilor patologice 

(conținut tub digestiv/sânge), cu cantitatea secretată de sub 100 ml de 
aspect seros (de obicei în Z2-3); 

� îndepărtarea pansamentelor de la nivelul plăgilor postoperatorii în Z1-2; 
acestea nu mai sunt necesare în condiții fiziologice de vindecare a plăgilor; 

� tratament antialgic cu antialgice ușoare (paracetamol, iv) și apoi, în funcție 
de cerințe, per os; 

� cu o zi înainte de externare sau dacă pacientul prezintă disfagie sau alte 
semne ce pot indica prezența unei complicații (fistulă, stenoză prin 
calibrarea prea strânsă a hiatusului), se indică efectuarea unei examinări 
Rx cu tranzit cu Gastrografin / Odiston (nu cu Bariu - iritant în caz de 
fistulă cu peritoneul sau / și mediastinul). 

La externare:  indicație medic specialist (de obicei Z5-6). 

Complicații postoperatorii specifice: 
� Disfagie 
� de cele mai multe ori, se datorează edemului porțiunii fundice a stomacului 

(folosită la montajul antireflux); măsurile suficiente pentru ameliorarea 
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simptomelor cuprind: medicație prokinetică (Metoclopramid), evitarea 
clinostatismului postprandial, fragmentarea meselor (mai dese și reduse 
cantitativ); 

� poate apare în urma unei recalibrări necorespunzătoare a hiatusului sau a 
unui montaj antireflux prea strâmt; în astfel de situații simptomatologia 
este rezistentă la măsurile conservatorii descrise mai sus; 

� diagnosticat prin Rx cu tranzit eso-gastric cu substanță de contrast; 
� inițial, tratamentul poate consta în dilatări endoscopice; în caz de eșec, se 

poate impune reintervenția chirurgicală cu refacerea montajului antireflux / 
recalibrare hiatus esofagian [55]. 

� Fistulă esofagiană / gastrică 
� Datorita lezării intraoperatorii a esofagului (abdominal sau intratoracic) 

sau a stomacului; 
� suspiciune ridicată de exteriorizare pe tuburile de dren de conținut digestiv 

(eso-gastric); atenție la semnele de mediastinită / peritonită, în absența 
prezenței de secreții patologice pe tuburile de dren (drenaj ineficient); 

� în funcție de dimensiunea / debitul fistulei și de eficiența drenajului se va 
opta pentru tratament conservator (întreruperea alimentației orale, suport 
nutrițional), minim invaziv endoscopic (stentare) sau chirurgical (sutura 
fistulei - patch seros / epiplonoplastie) [56]. 

Indicații la externare: 
� suprimare fire de sutură tegumentară la 7-10 postoperator; 
� control endoscopic / radiologic / chirurgical la nevoie. 

3.6. Tratamentul chirurgical al tumorilor maligne ale 
stomacului 

Diagnostic clinic [4, 57] 
9 Anamneză:  
� Sindrom dispeptic nespecific (diagnostic diferențial cu ulcerul peptic), 

scădere ponderală, anorexie, sațietate precoce, durere abdominală de 
intensitate scăzută, grețuri, vărsături, balonări;  

9 HDS (hematemeză, melenă), sindrom astenic (HDS ocultă cu anemie 
cronică);  

9 Disfagie (invazie cardia); 
9 Sindroame paraneoplazice (rar): tromboflebita migratorie, acantosais 

nigricans, neuropatia periferică.  
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Examen obiectiv 

� Tegumente și mucoase palide (sindrom anemic), țesut conjunctivo-adipos 
slab reprezentat; 

� Adenopatii supraclaviculare, axilare; 
� Tumora abdominală palpabilă: local (T4), metastaze hepatice (M1), 

carcinomatoză (M1), nodul ombilical (Sister Joseph’s); 
� Tușeu rectal: materii fecale cu sânge digerat (melenă), noduli extraluminali 

- anterior (metastaze Douglas - semnul Blumer). 

Diagnostic paraclinic [4] 

� Endoscopie digestivă superioară cu biopsii: confirmare histopatologică a 
leziunii gastrice și a diagnosticului de cancer; 

� Ecografie abdominală: prezența metastazelor hepatice, a ascitei; 
� CT toraco-abdomino-pelvin cu substanță de contrast – stadializarea bolii: 

metastaze viscerale, ganglionare, ascită, TU gastrică; 
� Ecoendoscopie - evaluarea extensiei locale a tumorii, adenopatii 

locoregionale; 
9 Laborator: 
� HLG: anemie; 
� Coagulogramă; 
� Biochimie (Na, K, uree, crea, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, GGT, 

glicemie); 
� grup sangvin, Rh. 
9 Probe funcționale: 
� dacă este cazul. 
Dacă se decelează imagistic metastaze, se indică biopsierea acestora 

(laparoscopic, eco / CT ghidat); de asemeni, se indică testarea HER2-neu. 

Informarea pacientului 
� descriere intervenție chirurgicală cu variantele sale, în funcție de 

explorarea intraoperatorie: intervenție radicală vs intervenție paleativă; 
� riscuri intraoperatorii (leziuni vasculare), complicații postoperatorii (fistulă 

de anastomoză); 
� număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie: 
� vezi capitolul generalități / pregătire preoperatorie; 
� antibioticoprofilaxie; 
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� pregătire nutrițională pentru scăderi ponderale > 10-15% din greutatea 
ideală (vezi protocol de echilibrare nutrițională – cap. 1); 

� întreruperea fumatului; 
� regim lichidian per os în preziua operației; 
� montare sondă nasogastrică (stenoză cu stază gastrică); 
� cateterismul vezical nu va fi efectuat de rutină, ci doar atunci când avem 

motive să credem că timpul operator va fi prelungit (rezecții 
multiviscerale) sau când avem nevoie de acces corespunzător la nivelul 
pelvisului (tumori Krukenberg); dacă se consideră că va fi necesară o 
monitorizare a diurezei pe o perioadă mai îndelungată, se va prefera 
realizarea intraoperator a unei cistostomii minime, pe trocar (Cistofix); 

� montare cateter de analgezie epidurală (înainte de inducerea anesteziei). 
 

Tumora primară 
Tx Tumora primară nu poate fi apreciată 
T0 Fără semne de evidență a tumorii primare 
Tis Carcinom in situ: tumoră intraepitelială fără invazia laminei propria 
T1 Tumora invadează lamina propria, muscularis mucosa sau submucoasa 
     T1a Tumora invadează lamina propria sau muscularis mucosa 
     T1b Tumora invadează submucoasa 
T2 Tumora invadează muscularis propria 
T3 Tumora invadează țesutul conjunctiv subseros, fără invazia peritoneului 

visceral sau a structurilor adiacente 
T4 Tumora invadează seroasa (peritoneul visceral) sau structurile adiacente 
      T4a Tumora invadează seroasa (peritoneul visceral) 
      T4b Tumoră invadează alte structuri adiacente ca splina, mezocolonul 

transvers, ficatul, diafragmul, pancreasul, peretele abdominal, glanda 
suprarenala, rinichii, intestinul subțire sau retroperitoneul 

Ganglioni limfatici regionali 
Nx Ganglionii limfatici regionali nu pot fi apreciați 
N0 Fără metastaze ganglionare 
N1 Metastaze în 1-2 ganglioni limfatici 
N2 Metastaze în 3-6 ganglioni limfatici 
N3 Metastaze în 7 sau mai mulți ganglioni limfatici 
Metastaze la distanță 
M0 Fără metastaze la distanță 
M1 Metastaze la distanță 

 
� Tis/ T1a (fără tare asociate majore) - rezecție mucoasă endoscopică (centre 

cu experiență) sau gastrectomie; 
� Tis/ T1a (cu tare asociate majore) - rezecție mucoasă endoscopică; 
� T1b-T3 

- T1b - gastrectomie; 
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- T2 și >T2, orice N - gastrectomie sau terapie neoadjuvantă + 
gastrectomie;  

- T3 și / sau N+ (diagnostic preoperator) - se poate indica în 
prealabil laparoscopie diagnostică + lavaj peritoneal și citologie; 
prezența celulelor TU la citologia aspiratului peritoneal = stadiu 
M1; 

� T4 - gastrectomie cu rezecția în bloc a structurilor implicate [4,5]. 
Gastrectomia va presupune margini oncologice de cel puțin 4 cm; sunt 

acceptate gastrectomia distală, subtotală sau totală, cu anastomoză gastro-jejunal sau 
esojejunală pe ansă în Y a la Roux transmezocolică; în cazuri selecționate (margini 
oncologice corespunzătoare), după gastrectomie distală, se acceptă și anastomoză 
gastro-duodenală; 

Gastrectomia va fi asociată cu limfadenectomie D1/D2 (minim 15 gg). 
Extinderea limfadenectomiei se va face în funcție de localizarea tumorii (care impune 
evident tipul de gastrectomie) și de aspectul macroscopic al ganglionilor, astfel*: 

- Pentru gastrectomia subtotală sau distală, limfadenectomia D1 presupune 
îndepărtarea stațiilor ganglionare paracardiale drepte (stația 1), de la nivelul 
micii curburi (stația 3), de-a lungul arterei gastro-epiploice stângi (stația 4sb), 
de-a lungul arterei gastro-epiploice drepte (stația 4d), suprapilorice (stația 5), 
infrapilorice (stația 6) și de-a lungul arterei gastrice stângi (stația 7); 

- Pentru gastrectomia subtotală sau distală, limfadenectomia D2 presupune 
limfadenectomia D1 plus îndepărtarea ganglionilor de la nivelul arterei 
hepatice comune (stația 8a) și proprii (stația 12a), trunchiului celiac (stația 9) și 
arterei splenice (segment proximal – stația 11p); 

- Pentru gastrectomia proximală (polară superioară), limfadenectomia D1 
presupune îndepărtarea ganglionilor paracardiali drepți (stația 1), paracardiali 
stângi (stația 2), de la nivelul ramurilor din artera gastrică stângă (stația 3a), a 
vaselor scurte gastrice (stația 4sa), de la nivelul arterei gastro-epiploice stângi 
(stația 4sb) și arterei gastrice stângi (stația 7); 

- Pentru gastrectomia proximală (polară superioară), limfadenectomia D2 nu 
este necesară/aplicabilă; 

- Pentru gastrectomia totală, limfadenectomia D1 presupune îndepărtarea 
ganglionilor paracardiali (drepți/ stângi), de la nivelul micii curburi, de la 
nivelul marii curburi, suprapilorici, infrapilorici și de la nivelul arterei gastrice 
stângi (stațiile 1-7); 

                                                 
* Adaptat după „Japanese gastric cancer Association: Japanese gastric cancer treatment guidelines 2010 (ver 3), Gastric 
cancer2011; 14:113-123” 
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- Pentru gastrectomia totală, limfadenectomia D2 presupune o 
limfadenectomie D1 împreună cu ganglionii arterei hepatice comune (stația 
8a), a trunchiului celiac (stația 9), din hilul splinei (stația 10), de la nivelul 
arterei splenice (stația 11) și de la nivelul arterei hepatice proprii (stația 12a). 
Splenectomia nu este indicată de rutină, ci doar atunci când există invazie la 

nivelul parenchimului sau a hilului splenic sau atunci când limfadenectomia la nivelul 
hilului nu se poate efectua decât în această manieră. 

Jejunostomia de alimentație poate fi indicată la pacienții cu risc crescut de 
complicații postoperatorii (gastrectomie totală la malnutriți).  

Criterii de nerezecabilitate: 
� Invazie ganglionară: N3 (ligamentul hepatoduodenal, rădăcina 

mezenterului) și N4 (gg. paraaortici); 
� Invazia sau înglobarea structurilor vasculare majore abdominale (cu 

excepția vaselor splenice); 
� Metastaze viscerale sau peritoneale (inclusiv citologie peritoneală pozitivă) 

[5]. 

Tratament paleativ: 
� Hemoragie (necontrolabilă prin alte metode) - gastrectomie paleativă fără 

limfadenectomie; 
� Perforație gastrică tumorală - sutură cu epiplonoplastie sau gastrectomie 

fără epiplonoplastie; 
� Obstrucție - gastro-jejunoanastomoză sau gastrectomie sau stentare 

endoscopică. 
În stadii terminale, pot fi luate în considerare: ligaturi vasculare (hemoragie), 

gastrostomia distală de TU ocluzivă sau jejunostomia [5]. 
Pentru tumorile nerezecabile, cu scor de performanță Karnofsky > 60%, se va 

indica tratament adjuvant paleativ. 
Pentru tumorile nerezecabile, cu scor de performanță Karnofsky < 60%, se va 

indica paleația simptomatologiei. 

POSTOPERATOR 

� alimentație : per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din 
Z1; în Z1 nu se vor depășii 500 ml fluide per os, pentru ca în zilele 
următoare, cantitatea să crească până la aproximativ 1000 ml și să fie 
combinată cu aport oral de semisolide și solide; 

� mobilizare activă a pacientului din Z1; profilaxia bolii trombembolice 
(vezi ghid – Cap. 1) se va face la pacienții cu risc sau la cei ce nu se pot 
mobiliza; 
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� tratamentul de fond al pacientului (tare asociate) se va relua treptat 
(antihipertensive, antidiabetice), cu monitorizarea atentă a TA, glicemie 
serică; 

� suprimare tuburi de dren în Z3-4 dacă secrețiile sunt în cantitate mică 
(~100 ml) și sunt de aspect seros, de obicei după reluarea tranzitului pentru 
materii fecale și gaze (indicație medic specialist); 

� plaga postoperatorie se pansează în Z1, după care pansamentele se vor 
îndepărta (Z2), dacă nu sunt semne de inflamație sau infecție; 

� tratamentul perfuzabil (vezi ghid – Cap. 1) va fi in echilibru cu aportul per 
os și va fi suprimat treptat o dată cu înlocuirea sa prin alimentație per os 
(Z2-3); 

� tratament antisecretor gastric acolo unde mai este cazul (IPP i.v.); 
� în funcție de statusul nutrițional al pacientului: administrare de produse 

pentru reechilibrarea nutrițională (vezi protocol de reechilibrare 
nutrițională – Cap. 1); 

� tratament antibiotic profilactic, conform ghidului (Cap. 1), maxim 3 doze;  
� tratament antialgic pe cateterul epidural, ce va fi suprimat in Z3; se 

continua cu antialgice ușoare (paracetamol, i.v.) și apoi, în funcție de 
cerințe, per os. 

La externare:  indicație medic specialist. 

Complicații postoperatorii precoce: 
� Hemoragie intraabdominală (leziuni pediculi vasculari, derapări de 

ligaturi, liză aderențe)  
� Conduită : monitorizare, transfuzii dacă este cazul; reintervenție în caz de 

instabilitate hemodinamică, semne de hemoragie activă, drenaj abdominal 
cu exteriorizare a mai mult de 400-500 ml sânge proaspăt. 

� Dehiscență / fistulă de anastomoză: 
� Conduită: impune reintervenția în funcție de prezența sau nu a drenajului, 

de debitul fistulei și starea pacientului; în fistulele cu debit mic (<200-300 
ml), drenate extern, fără semne de peritonită, tratamentul poate fi 
conservator; în aceste situații, suportul nutrițional enteral (jejunostomie sau 
sondă transanastomotică) și parenteral este obligatoriu [58]. 

� Limforagie (exteriorizarea pe tuburile de dren de secreții caracteristice, de 
aspect lăptos; apare în urma limfadenectomiilor extinse, cu obstacole 
limfatice) 

� Conduită: conservatorie (monitorizare, permeabilizare tuburi de dren 
abdominal, drenaj ecoghidat în caz de ineficiență a drenajului abdominal). 
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� Ocluzie intestinală (volvulus): 
� Conduită: reintervenție chirurgicală. 

Complicații postoperatorii tardive / sechele  
Vezi și complicațiile descrise în cadrul tratamentului chirurgical al ulcerului 

gastro-duodenal, cap. 3.1 
� Sindromul dumping: 
� Conduită: regim igieno-dietetic, medicamentos (Octreotid), tratament 

chirurgical (pentru cazurile rebele). 
� Sindrom diareic: 
� Conduită: regim igieno-dietetic, medicamentos (antibiotic, colestiramină). 
� Sindromul de ansă aferentă: 
� Conduită: tratament chirurgical – reconversie. 
� Gastrita / Ulcerul de bont: 
� Conduită: tratament medicamentos (protectoare ale mucoasei gastrice, 

prokinetice, eradicare Helicobacter pylori), tratament chirurgical 
(schimbare montaj). 

� Cancerul de bont gastric: 
� Conduită: tratament chirurgical (dacă sunt îndeplinite criteriile de 

rezecabilitate) și oncologic. 
� Recidivă tumorală locală: 
� Conduită: tratament chirurgical (dacă sunt îndeplinite criteriile de 

rezecabilitate) sau oncologic paleativ. 
� Metastaze viscerale sau peritoneale: 
� Conduită: tratament oncologic paleativ și/sau ameliorarea 

simptomatologiei (după scorul de performanță Karnovsky). 

La externare 
� bilet de externare; 
� regim dietetic (mese fracționate); 
� suprimare fire la 7-10 zile p.o.; 
� revine după rezultatul anatomo-patologic; 
� dispensarizare prin medicul de familie; 
� consult oncologic; 
� se va discuta cu pacientul importanța controalelor periodice. 

Urmărire: 
� la  fiecare 3-6 luni pentru primii 2 ani, apoi la 6-12 luni pana la 5 ani, apoi 

anual; 
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� controalele vor consta în: 
- examen clinic; 
- hemoleucogramă, biochimie sangvină completă; 
- ecografie abdominală; 
- CT toraco-abdomino-pelvin dacă examinările de până în acel 

moment o indică. 
� în caz de recurență locală, în funcție de criteriile de rezecabilitate, se va 

indica rezecție chirurgicală sau terapie paleativă; 
� în caz de metastaze, se va indica terapie paleativă (vezi scor de 

performanță Karnovsky). 
 

3.7. Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne și maligne ale 
duodenului  

Diagnostic clinic 
� tumorile mici sunt de cele mai multe ori asimptomatice; un sindrom 

dispeptic nespecific poate fi prezent;  
� sindromul anemic secundar poate fi prezent în cazul tumorilor ulcerative, 

cu HDS cronică sau acută; 
� prezența tumorilor mari, infiltrativ-stenozante sau vegetative este însoțită 

de cele mai multe ori de un sindrom de insuficiență evacuatorie gastrică; 
� tumorile situate periampular pot să determine un sindrom icteric mecanic 

[4,59]. 

Diagnostic paraclinic 
9 Endoscopie digestivă superioară 

- de elecție, pune în evidență tumora și stabilește diagnosticul de 
certitudine prin biopsie. 

9 Analize de laborator: 
� HLG poate indica valori scăzute ale Hb și Hct; 
� Biochimie - valori scăzute ale Fe (anemie feriprivă, în caz de HDS 

cronică sau acută); 
� din bateria de investigații trebuie să facă parte și: biochimie completă 

(Na, K, uree, creatinină, TGO, TGP, BT, BD, amilazemie, glicemie, 
proteine totale), coagulograma, grup sangvin [4]. 

Indicație operatorie 
� tratamentul chirurgical al tumorilor benigne (diagnostic anatomopatologic) 

va fi ales în funcție de localizare și dimensiuni: 



Ghiduri de conduită în chirurgia abdominală 

 85 

� tumorile de la nivelul D1 - rezecție antro-duodenală, cu anastomoză 
gastro-duodenală sau gastro-jejunală; 

� tumorile de la nivelul D2, de la nivelul peretelui lateral, dacă dimensiunea 
o permite, pot beneficia de rezecții limitate, cu duodenorafie; 

� tumorile de la nivel papilar – examen histopatologic- ampulectomie; 
� tumorile de mari dimensiuni de la nivelul D2-3  vor beneficia de 

duodenopancreatectomie cefalică (DPC); 
� tumorile localizate la nivelul D3-4 pot beneficia de rezecție segmentară cu 

anastomoză duodeno-jejunală.  
Tratamentul chirurgical al tumorilor maligne duodenale, indiferent de 

localizare sau mărime, va presupune realizarea DPC [5]. 

Criterii de nerezecabilitate ale tumorilor maligne duodenale [60]: 
� metastaze viscerale; 
� metastaze limfoganglionare (examen histopatologic extemporaneu) la 

distanță; 
� invazie tumorală în structurile vasculare arteriale (artera hepatică, artera 

mezenterică, artera aortă); 
� invazie tumorală la nivelul venei cave [5]. 
 La pacienții cu tumori maligne nerezecabile, intervenția chirurgicală se va 

rezuma la gastro-jejunostomie ± derivație bilio-digestivă. 

Pregătire preoperatorie: 
� profilaxie antibiotică conform ghidurilor (vezi cap 1); 
� profilaxia trombozei venoase profunde conform ghidurilor (vezi cap 1); 
� alimentație orală lichidiană cu 24 h înainte de intervenție; 
� reechilibrare hidroelectrolitică și acidobazică la pacienții cu insuficiență 

evacuatorie gastrică; 
� reechilibrare nutrițională la pacienții malnutriți, cu sindrom de insuficiență 

evacuatorie gastrică vechi; 
� sondă nazogastrică (după inducerea anesteziei). 

Conduită postoperatorie: 
� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din Z1; 

în Z1 nu se vor depăși 500 ml fluide per os, pentru ca în zilele următoare, 
cantitatea să crească până la aproximativ 1000 ml și să fie combinată cu 
aport oral de semisolide și solide; 

� mobilizare activă a pacientului din Z1; profilaxia bolii trombembolice 
(vezi ghid - Capitolul 1) se va face la pacienții cu risc sau la cei ce nu se 
pot mobiliza; 
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� tratamentul de fond al pacientului (tare asociate) se va relua treptat 
(antihipertensive, antidiabetice), cu monitorizarea atentă a TA, glicemie 
serică; 

� suprimare tuburi de dren în Z3-4 dacă secrețiile sunt în cantitate mică 
(~100 ml) și sunt de aspect seros, de obicei după reluarea tranzitului pentru 
materii fecale și gaze (indicație medic specialist); 

� plaga postoperatorie se pansează în Z1, după care pansamentele se vor 
îndepărta (Z2), dacă nu sunt semne de inflamație sau infecție; 

� tratamentul perfuzabil (vezi ghid - cap 1) va fi in echilibru cu aportul per 
os și va fi  suprimat treptat o dată cu înlocuirea sa prin alimentație per os 
(Z2-3); 

� profilaxia ulcerelor de stres (antisecretoare gastrice, de preferat per os); 
� în funcție de statusul nutrițional al pacientului: administrare de produse 

pentru reechilibrarea nutrițională (vezi protocol de reechilibrare 
nutriționala - Capitolul 1); 

� tratament antibiotic profilactic, conform ghidului (cap 1), maxim 3 doze;  
� tratament antialgic, inițial iv apoi înlocuit cu analgezie ușoară per os.  

La externare:  indicație medic specialist 

Complicații postoperatorii specifice: (rezecții gastro-duodenale, duodenale 
segmentare, rezecții atipice, gastro-jejunostomii)  

� Fistulă de anastomoză 
� diagnosticată prin exteriorizarea pe tuburile de dren de secreții patologice 

(conținut digestiv); semne de peritonită în caz de drenaj ineficient - în 
această situație, examinările imagistice (ecografia abdominală) pot 
evidenția colecții intraabdominale (localizate sau generalizate); 

� conduită: se impune reintervenția în funcție de prezența sau nu a 
drenajului, de debitul fistulei și starea pacientului; în fistulele cu debit mic 
(<300 ml), drenate extern, fără semne de peritonită, tratamentul poate fi 
conservator; în aceste situații, suportul nutrițional enteral (jejunostomie sau 
sondă transanastomotică) și parenteral este obligatoriu. [33] 

� Fistula pancreatică 
� diagnosticată prin prezența secrețiilor pe tuburile de dren (>30ml/zi), cu 

conținut în amilaze (x3 valoare normală serică), mai mult de 3 zile[61]; 
� managementul este conservator: drenaj, octreotid (nu mai mult de 7-10 

zile), nutriție parenterală totală [62]. 
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Complicații postoperatorii specifice (duodenopancreatectomie cefalică) - 
vezi Capitolul 8 (Tratamentul chirurgical al tumorilor maligne cefalice pancreatice și 
ampulare). 

La externare: 
� suprimarea firelor de sutură la 10 zile postoperator; 
� consult și tratament oncologic (pentru pacienții cu tumori maligne). 

Urmărire: 
� necesară la pacienții cu tumori maligne (vezi schema de urmărire descrisă 

pe larg la cap. 8, Tratamentul chirurgical al tumorilor maligne cefalice 
pancreatice și ampulare). 

3.8. Tratamentul chirurgical al leziunilor iatrogene ale 
duodenului 

Diagnostic clinic 
9 Anamneză/Istoricul bolii: 
� pacient cu EDS r sfincterotomie endoscopică efectuată în ultimele zile; 
9 Simptomatologie 
� semne de abdomen acut chirurgical - iritație peritoneală (leziuni soldate cu 

perforație digestivă, liberă în cavitatea peritoneală); semne nespecifice, 
mai șterse, în caz de leziuni ale duodenului retroperitoneal (dureri 
abdominale în etajul abdominal superior, cu iradiere posterioară, febră, 
grețuri, vărsături, încetinirea sau oprirea tranzitului intestinal) [63]. 

Diagnostic paraclinic: 
� Rx abdominal pe gol: poate indica prezența pneumoperitoneului sau 

pneumoretroperitoneului; absența acestuia nu infirmă diagnosticul de 
perforație duodenală; 

� Ecografie abdominală: poate indica prezența pneumoperitoneului sau a 
pneumoretroperitoneului, precum și a colecțiilor peritoneale și 
retroperitoneale; 

� CT abdominal: indică cel mai fidel prezența colecțiilor peritoneale sau 
retroperitoneale precum și a aerului liber în cavitatea peritoneală sau 
retroperitoneu. 

9 Analize de laborator 
� HLG: leucocitoză; 
� bateria de analize trebuie să cuprindă obligatoriu și: biochimie completă 

(Na, K, uree, creatinină, TGO, TGP, BT, BD, amilazemie, glicemie, 
proteine totale), coagulograma, grup sangvin. 
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Indicație operatorie 
� vor beneficia de intervenție chirurgicală, pacienții cu pneumoperitoneu / 

retropneumoperitoneu, cu colecții intraperitoneale/retroperitoneale vizibile 
imagistic, cu semne clinice de iritație peritoneală, cu alterarea stării 
generale și cu sindrom inflamator sistemic pronunțat (leucocitoză, sindrom 
febril);  

� pacienții cu sau fără pneumoperitoneu/retropneumoperitoneu, fără colecții 
intraabdominale (imagistic) și fără răsunet clinic și paraclinic important 
vor fi monitorizați pe secția de chirurgie, atitudinea ulterioară ținând cont 
de evoluția clinică și paraclinică. 

� pacienții cu perforație duodenală pentru care se intervine chirurgical, vor 
beneficia de evacuarea colecțiilor, toaleta cavității abdominale, excluderea 
duodenului din tranzitul digestiv (aplicarea unui stapler liniar la nivelul 
D1/antru gastric) + gastro-jejunoanastomoză și hepatico-jejunoanastomoză 
pe ansă Y a la Roux (T-L) + drenaj de vecinătate. 

Pregătire preoperatorie: 
� profilaxie antibiotică conform ghidurilor (vezi cap 1); 
� profilaxia trombozei venoase profunde conform ghidurilor (vezi cap 1); 
� reechilibrare hidroelectrolitică și acidobazică fermă, în condițiile în care 

intervenția are loc în regim de urgență; 
� sondă nazogastrică (după inducerea anesteziei). 

Conduită postoperatorie: 
� dacă intraoperator se decelează peritonită, se va continua tratamentul 

antibiotic până la 5-7 zile postoperator, la început empiric (vezi cap. 1), 
apoi conform antibiogramei; 

� pansamentul plăgii postoperatorii la 24 h de la intervenție; dacă plaga are o 
evoluție fiziologică, nu mai este necesar pansarea acesteia; 

� profilaxia bolii trombembolice la pacienții cu risc (vezi cap. 1); 
� tratament antisecretor gastric, iv, IPP, 40 mg/zi; 
� mobilizare activă din Z0-1; 
� alimentație cu lichide clare din Z 1, cu pensarea sondei nazogastrice; 
� diversificarea alimentației din Z 2, începându-se cu regim hidro-lacto-

zaharat (cu pensarea sondei nazogastrice); 
� suprimarea sondei nazogastrice după reluarea tranzitului intestinal; 
� suprimarea tuburilor de dren peritoneale, atunci când secrețiile sunt în 

cantitate mică (≤100ml) și sunt de aspect seros; 
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Complicații postoperatorii specifice 
� Fistula de anastomoză gastro-jejunală 
� diagnosticată prin exteriorizarea pe tuburile de dren de secreții patologice 

(conținut digestiv); semne de peritonită în caz de drenaj ineficient - în 
această situație, examinările imagistice (ecografia abdominală) pot 
evidenția colecții intraabdominale (localizate sau generalizate); 

�   conduită: se impune reintervenția în funcție de prezența sau nu a 
drenajului, de debitul fistulei și starea pacientului; în fistulele cu debit mic 
(<300 ml), drenate extern, fără semne de peritonită, tratamentul poate fi 
conservator; în aceste situații, suportul nutrițional enteral (jejunostomie sau 
sondă transanastomotică) și parenteral este obligatoriu [33]. 

� Fistula de anastomoză hepatico-jejunală 
� diagnosticată prin exteriorizarea pe tuburile de dren de secreții patologice 

(conținut biliar); semne de peritonită biliară în caz de drenaj ineficient - în 
această situație, examinările imagistice (ecografia abdominală) pot 
evidenția colecții intraabdominale (localizate sau generalizate); 

�  conduită: se impune reintervenția (refacerea anastomozei) în funcție de 
prezența sau nu a drenajului, de debitul fistulei și starea pacientului; în 
fistulele cu debit mic (<300 ml), drenate extern, fără semne de peritonită, 
tratamentul poate fi conservator;  

� Abces subhepatic / retroperitoneal: 
� datorită secrețiilor de la nivelul fistulei duodenale sau datorită toaletei 

necorespunzătoare a cavității peritoneale sau a unei fistule biliare / 
digestive minime blocate, toate situațiile, în condițiile unui drenaj 
necorespunzător/ineficient; 

� de primă intenție, se va tenta drenajul percutan al colecțiilor;   
� în caz de eșec al drenajului și/sau în caz de apariție a sindromului 

inflamator/septic, se impune intervenția chirurgicală cu evacuarea 
colecției, drenaj și antibioterapie conform antibiogramei [64]. 
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4. INTESTINUL SUBȚIRE 

Dana Bartoș, Adrian Bartoș, Cornel Iancu 

 

4.1. Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne și maligne ale 
intestinului subțire [1] 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 
9 Simptomatologie: 
� dureri colicative, intermitente, cu localizare central abdominală, grețuri, 

vărsături, melenă(rar), semne de abdomen acut chirurgical în caz de 
perforație enterală la nivel tumoral sau diastatic. 

9 Examen obiectiv: 
� distensie abdominală (în funcție de localizarea TU și de gradul 

obstrucției); contractură/apărare musculară în caz de perforație enterală [2]. 
 
!!! La un pacient cu semne clinice de obstrucţie la nivelul intestinului subţire, fără 
hernii decelabile (încarcerare/strangulare) şi fără antecedente chirurgicale abdominale 
(sindrom aderenţial peritoneal), se va suspiciona prezenţa unei tumori intestinale.  

Diagnostic paraclinic 
9 Imagistic 
� Endoscopie digestivă superioară cu biopsii (enteroscopie):  
� vizualizarea direct a TU. Nu se indică în caz de ocluzie intestinală (risc de 

perforație, amânarea inutilă a intervenției chirurgicale); 
� Capsula endoscopică:  
� indicată doar în cazul pacienților cu hemoragie digestivă, fără modificări 

patologice evidențiate la endoscopia digestivă superioară și colonoscopie 
totală; contraindicată în cazul pacienților cu suspiciune de 
ocluzie/subocluzie intestinală; 

� CT abdominal cu substanță de contrast administrată oral (entero-CT):  
� de elecție, pune în evidență TU, modificările peritumorale (invazie locală, 

invaginație, volvulus);  evaluează extensia la distanță a neoplaziei 
(metastaze) [3]. 
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� Ecografie abdominală:  
� dilatarea anselor enterale situate în amonte de obstacol, ascită [2]. 
9 Analize de laborator: 
� HLG: anemie în caz de hemoragie digestivă acută sau cronică; 
� Biochimie: diselectrolitemie (în caz de ocluzie intestinală), retenție azotată 

(în caz de ocluzie intestinală cu sindrom de deshidratare); 
� Bateria de investigații va cuprinde obligatoriu: 
� Coagulograma; 
� Biochimie: amilaze, BT, BD, GOT, GPT, glicemie; 
9 Probe funcționale: dacă este cazul.  

Informarea pacientului 
� Descriere intervenție chirurgicală, cu posibilitate de abord laparoscopic / 

deschis; tumoră benignă/malignă; 
� Riscuri intraoperatorii: hemoragie; 
� Complicații postoperatorii: fistulă de anastomoză, recidivă tumorală 

locală/la distanță; 
� Număr telefon aparținători. 

Indicație operatorie 
� Intervenție chirurgicală de urgență pentru pacienții aflați în ocluzie 

intestinală; la aceștia, indicația operatorie este stabilită de examinarea 
clinică și de prezența nivelelor hidro-aerice (restul examinărilor amintite 
mai sus nu sunt indicate); 

� Intervenție chirurgicală în regim de programare, pentru pacienții cu tumori 
maligne sau benigne diagnosticate la examinările endoscopice sau 
imagistice, efectuate pentru simptomatologie specifică, intermitentă (vezi 
simptomatologie); 

� Tumorile benigne (certificate histopatologic): rezecție segmentară enterală 
limitată, prin abord laparoscopic sau deschis; 

� Tumorile maligne (certificate histopatologic): rezecție enterală segmentară 
cu limite oncologice enterale și mezenterice (aprox. 10 cm proximal și 
distal de TU) [2,4,5]. 

În caz de ocluzie intestinală veche, localizata la nivelul ileonului terminal, cu 
dilatare importantă a anselor enterale din amonte de TU, cu edem important la acest 
nivel, se poate indica enterostomia terminală și închiderea/abandonarea capătului 
distal; repunerea în tranzit se va face după remiterea procesului inflamator (1-3 luni). 
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În caz de peritonită prin perforație enterală tumorală sau diastatică cu 
modificări importante inflamatorii ale peretelui intestinal, capetele enterale (proximal 
și distal) pot fi exteriorizate ‘‘în țeavă de pușcă’’, sau în maniera descrisă mai sus. 
 
!!! În caz de enterostomie, atenţie la lungimea porţiunii enterale rămase în tranzit; 
jejunostomiile vor fi soldate cu pierderi importante hidroelectrolitice cu malnutriţie. 
 

Pregătire preoperatorie 
� Vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� Reechilibrare nutrițională: pacienții cu status hipoproteinemic sever –vezi 

Capitolul 1 Generalități (posibilă la pacienții cu intervenție chirurgicală 
programată); 

� Corectarea dezechilibrelor hidro-electrolitice sau acido-bazice în cazul 
pacienților cu sindrom oclusiv. 

Conduită postoperatorie [2]  
� analize de laborator (HLG, biochimie, coagulogramă): în Z1, apoi în 

funcție de necesități (funcție renală alterată, diselectrolitemie, sindrom 
anemic, sindrom inflamator/ septic, hepatocitoliză, hiperamilazemie, 
hipo/hiperglicemie); 

� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din Z1; 
în Z1 nu se vor depăși 500 ml lichide per os, pentru ca în zilele următoare, 
cantitatea să crească până la aproximativ 1000 ml și să fie combinată cu 
aport oral de semisolide și solide; 

� mobilizare activă a pacientului din Z1; profilaxia bolii trombembolice 
(vezi ghid - cap 1) se va face la pacienții cu risc sau la cei ce nu se pot 
mobiliza; 

� tratamentul de fond al pacientului (tare asociate) se va relua treptat 
(antihipertensive, antidiabetice), cu monitorizarea atentă a TA, glicemie 
serică; 

� suprimare tuburi de dren în Z3-4 dacă secrețiile sunt în cantitate mica 
(~100 ml) și sunt de aspect seros, de obicei după reluarea tranzitului pentru 
materii fecale și gaze (indicație medic specialist); 

� plaga postoperatorie se pansează în Z1, după care pansamentele se vor 
îndepărta (Z2), dacă nu sunt semne de inflamație sau infecție; 

� tratamentul perfuzabil (vezi ghid - cap 1) va fi în echilibru cu aportul per 
os și va fi suprimat treptat o dată cu înlocuirea sa prin alimentație per os 
(Z2-3); 
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� profilaxia ulcerelor de stres (antisecretoare gastrice, de preferat per os), la 
pacienții cu risc (patologie gastro-duodenală preexistentă); 

� în funcție de statusul nutrițional al pacientului: administrare de produse 
pentru re-echilibrarea nutrițională (vezi Capitolul 1 Generalități /protocol 
de reechilibrare nutrițională); 

� tratament antibiotic profilactic, conform ghidului (Capitolul 1 Generalități), 
maxim 3 doze;  

� tratament antialgic, inițial i.v. apoi înlocuit cu analgezie ușoară per os;  
� evaluare imagistică abdominală (ecografie de control) în preziua externării 

sau în caz de suspiciune a unor colecții intraabdominale; 

La externare: indicație medic specialist. 

Complicații postoperatorii specifice 
� Fistulă de anastomoză: 
� apărută pe fondul hipoproteinemiei, vascularizației necorespunzătoare 

(ischemie mezenterică cronică/acută) sau a unei tehnici chirurgicale 
necorespunzătoare; 

� diagnosticată prin prezența pe tuburile de dren a secrețiilor digestive sau 
prin apariția semnelor de abdomen acut chirurgical (fistulă nedrenată, cu 
apariția de abces peritoneal sau peritonită generalizată); 

� impune reintervenția în funcție de prezența sau nu a drenajului, de debitul 
fistulei și starea pacientului; în fistulele cu debit foarte mic, drenate extern, 
fără semne de peritonită, tratamentul poate fi conservator; în aceste situații, 
suportul nutrițional enteral și parenteral este obligatoriu; în cazul fistulelor 
cu debit mare, persistente, fără tendință la scădere sau a semnelor  clinice 
și imagistice de colecții patologice intraabdominale, se indică reintervenție, 
cu toaleta cavității peritoneale, refacerea anastomozei în funcție de 
calitatea țesuturilor sau efectuarea ileostomie [6]. 

� Ocluzie intestinală: 
� datorită unui volvulus sau hernii interne (omiterea închiderii defectului 

mezenteric rezultat după rezecție); 
� diagnosticată prin oprirea tranzitului intestinal (reluat postoperator) sau 

nereluarea tranzitului intestinal, cu simptomele tipice unei ocluzii cu 
obstacol pe intestin subțire (grețuri, vărsături, distensie abdominală); 
ecografia abdominală poate arăta anse enterale dilatate,  fără peristaltică 
sau cu peristaltică accentuată (la debutul ocluziei); 

� necesită intervenție chirurgicală (devolvulare,  rezolvarea herniei interne); 
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� Recidivă tumorală  (pentru tumorile maligne - complicație tardivă): 
� locală sau la distanță (metastaze hepatice / pulmonare); 
� diagnosticată imagistic (ecografie abdominală/CT abdominal) sau clinic 

(sindrom de hepatocitoliză, ocluzie intestinală); 
� conduită terapeutică în funcție de localizarea recidivei și de stadializare: 

rezecție chirurgicală (pentru recidivele locale, rezecabile) sau tratament 
oncologic (pentru TU nerezecabile - invazie vase mari, metastaze la 
distanță); pentru tumorile nerezecabile, ce determină ocluzie intestinală, se 
va impune o derivație digestivă internă sau o entero-stomie în amonte de 
obstacol [7,8,9]. 

La externare: 
� bilet de externare;  
� suprimare fire de sutură tegumentară la 7-10 zile postoperator; 
� consult oncologic pentru pacienții cu tumori maligne sau cu potențial 

malign (GIST). 

Urmărire: 
� pentru pacienții cu tumori maligne - control la 3 luni de la externare, apoi 

din 6 în 6 luni până la 3 ani, apoi anual până la 5 ani; 
� controlul va presupune: examen clinic, HLG, biochimie sangvină, 

imagistică abdominală (ecografie abdominală, CT abdominală- indicate în 
funcție de suspiciunile ridicate de examinarea clinic și paraclinică); 

� pentru pacienții cu tumori benigne controlul chirurgical va fi necesar doar 
la nevoie, în caz de apariție a unor complicații. 

4.2. Diverticulul Meckel [10-13] 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic: 
9 Anamneza  
� de cele mai multe ori prezența diverticulului Meckel este asimptomatică 

(dacă nu sunt prezente complicațiile: diverticulită, perforație, hemoragie 
prin ulcer al mucoasei ectopice).  

� în cazul prezenței hemoragiei cronice de la nivelul diverticulului pacienții 
pot acuza astenie, fatigabilitate (sindrom anemic) sau prezența sângelui în 
scaun (melenă). Hemoragia acută, cu instabilitate hemodinamică este rară. 
Durerile abdominale pot fi prezente în caz de diverticulită, perforație sau 
de ocluzie intestinală (prin invaginație sau volvulus - punctul de plecare 
fiind diverticulul); vărsăturile și abolirea tranzitului intestinal pot 
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semnifica instalarea ileusului dinamic (peritonită) sau mecanic 
(invaginație/ volvulus)  [14]. 

 
!!! Prezenţa diverticului Meckel, cu inflamaţie sau hemoragie, trebuie suspicionată 
atunci când simptomatologia este de apendicită acută, în condiţiile în care pacientul 
prezintă apendicectomie în antecedente. De asemenea, hemoragia de la nivelul 
mucoasei ectopice diverticulare face parte din diagnosticul diferenţial al hemoragiei 
digestive oculte, fără o altă sursă evidentă.  
 

Examen obiectiv 
� paloarea tegumentelor și mucoaselor  (hemoragie digestivă); 
� semne de iritație peritoneală (diverticulită cu perforație); 
� abdomen dureros la palpare, meteorizat (diverticulită/ocluzie intestinală 

prin invaginație);  

Diagnostic paraclinic 
9 Imagistic 
� Endoscopie digestivă superioară / inferioară:  
� indicată la cazurile cu HD; nu poate evidenția hemoragia de la nivelul 

diverticulului, dar ajută la excluderea altor surse de HD ; 
� Scintigrafia cu Tc99: 
� prezența diverticulului; sunt identificabili doar diverticulii cu mucoasă 

gastrică ectopică (25% din cazuri) [15]; 
� Angiografie CT:  
� indicată în cazurile cu HD; poate să evidențieze hemoragia de la nivelul 

diverticulului; 
� Ecografie abdominală:  
� se indică în caz de sindrom dureros abdominal, cu suspiciunea unei 

apendicite/diverticulite. Poate pune în evidență lichid liber în cavitatea 
peritoneală (peritonită); mai rar, se poate repera diverticulul inflamat [16]. 

9 Analize de laborator: 
� HLG - anemie (în caz de HD), leucocitoză (peritonită); 
� Coagulograma; 
� Biochimie: 

- PCR (valori crescute în caz de inflamație diverticulară); 
- Na, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, GGT, 

glicemie; 
9 Probe funcționale: dacă este cazul. 
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� evaluare capacitate funcțională pulmonară în caz de necesitate abord 
chirurgical toracic. 

               
!!! De multe ori, diagnosticul preoperator este de apendicită acută/diverticulită colonică 
sau boală inflamatorie intestinală. Diagnosticul de diverticul Meckel se stabileşte 
frecvent intraoperator (laparoscopie sau laparotomie), după ce inflamaţia apendicelui 
cecal a fost infirmată prin explorare, aceste situaţii impunând obligatoriu explorarea 
ileonului mijlociu/terminal.   
 

Informarea pacientului 
� Descriere intervenție chirurgicală; 
� Complicații postoperatorii: fistulă, hemoragie; 
� Număr telefon aparținători; 

Pregătire preoperatorie  
� Vezi capitolul generalități / pregătire preoperatorie; 
� Antibioterapie profilactică (vezi ghiduri de profilaxie antibiotică- cap 1); 
� Sondă nazogastrică - în cazul pacienților cu ocluzie intestinală; 
� Administrare de IPP  (40 mg/zi, i.v.) - în cazul pacienților cu HD. 

Indicație operatorie [13, 17-19] 
� Diverticul Meckel incidental, asimptomatic, diagnosticat imagistic: 
� nu se va indica rezecția; 
� Diverticul Meckel asimptomatic, diagnosticat intraoperator: 
� în cazul copiilor și tinerilor (<30 ani) se indică rezecție; 
� în cazul adulților <50 ani, dacă există semne de inflamație, hemoragie sau 

diverticulul este mai lung de 2 cm sau are o bază largă, >2 cm, se 
recomandă rezecția; 

� în cazul pacienților >50 ani, fără semne de inflamație diverticulară sau 
hemoragie, nu se indică rezecție; [20] 

� Se impune rezecția diverticulului simptomatic, ce determină: 
� hemoragie digestivă; 
� ocluzie intestinală (prin obstrucție intraluminală, bride, hernieri ale 

diverticulului (hernia Littre); 
� inflamația diverticulului (diverticulita Meckel) [21,22]. 
Rezecția diverticulului se poate efectua prin diverticulectomie (rezecție la 

bază) sau prin rezecție segmentară enterală, prin abord laparoscopic sau clasic, folosind 
sutura manuală sau mecanică. 
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Piesa de rezecție se trimite obligatoriu către departamentul de anatomie 
patologică;  

POSTOPERATOR 

Conduită postoperatorie: 
� îndepărtarea pansamentelor în Z1; acestea nu mai sunt necesare dacă nu 

există secreții patologice la nivelul plăgii;  
� mobilizare activă a pacientului din Z1; profilaxia bolii trombembolice 

(vezi Capitol 1 Generalități) se va face la pacienții cu risc sau la cei ce nu 
se pot mobiliza; 

� analize de laborator (HLG, biochimie, coagulogramă): în funcție de starea 
clinică sau de starea preoperatorie (funcție renală alterată, diselectrolitemie, 
sindrom anemic, sindrom inflamator/septic,  hepatocitoliză,  
hiperamilazemie,  hipo / hiperglicemie); 

� tratament perfuzabil (ser fiziologic/soluție ringer) suprimat după reluarea 
alimentației per os (Z1-2);  

� profilaxie antibiotică conform ghidurilor (vezi Capitolul 1 Generalități); 
� reluarea alimentației per os cu lichide (din Z0-1), cu diversificare din Z2;  
� tratamentul de fond al pacientului (tare asociate) se va relua treptat 

(antihipertensive, antidiabetice), cu monitorizarea atentă a TA,  glicemie 
serică; 

� suprimare tuburi de dren în Z3-4 dacă secrețiile sunt în cantitate mică 
(~100 ml) și sunt de aspect seros, de obicei după reluarea tranzitului pentru 
materii fecale și gaze (indicație medic specialist); 

� tratament antialgic (antialgice ușoare) la nevoie; 

Externare: de obicei în Z4-5 (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii specifice 
� Fistulă de anastomoză entero-enterală / tranșă de sutură enterală 
� apărută pe fondul hipoproteinemiei, vascularizației necorespunzătoare 

(ischemie mezenterică cronică / acută) sau a unui tehnici chirurgicale 
necorespunzătoare; 

� diagnosticată prin prezența pe tuburile de dren a secrețiilor digestive sau 
prin apariția semnelor de abdomen acut chirurgical (fistulă nedrenată, cu 
apariția de abces peritoneal sau peritonită generalizată); 

� impune reintervenția în funcție de prezența sau nu a drenajului, de debitul 
fistulei și starea pacientului; în fistulele cu debit foarte mic, drenate extern, 
fără semne de peritonită, tratamentul poate fi conservator; în aceste situații, 
suportul nutrițional parenteral este obligatoriu; 
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� în cazul fistulelor fără semne de închidere, cu debit mare sau a semnelor  
clinice și imagistice de colecții patologice intraabdominale, se indică 
reintervenție, cu toaleta cavității peritoneale și, în funcție de situație: 
refacerea anastomozei, sutura fistulei și efectuarea ileostomiei de protecție 
în amonte în situații excepționale.  

La externare: 
� bilet de externare; 
� suprimare fire la 7 zile post operator; 

Urmărire: 
� nu necesită urmărire; 

4.3. Tratamentul infarctului entero-mezenteric [23]  
!!! Etiologie infarct entero-mezenteric: 

� tromboză arterial / venoasă mezenterică; 
� embolism; 
� ischemie non-ocluzivă (șoc cardiogen, hipertensiune intraabdominală 

severă, vasoconstricție mezenterică, etc) [24]. 
!!! De cele mai multe ori există o combinaţie a elementelor cauzale de mai sus. 
 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 
9 Anamneza:  
� simptome:  

� la debut: dureri abdominale centrale; 
� în evoluție (tardiv): grețuri, vărsături, diaree, hematochezie, 

abolirea tranzitului intestinal 
� antecedente personale: istoric de „angor intestinal”; patologie cardio-

vasculară asociată (fibrilație atrială, boli valvulare, ateroscleroză); [24] 
9 Examen obiectiv 
� adesea nespecific (sensibilitate difuză la palparea abdomenului); 
� semne de iritație peritoneală (în evoluție, tardiv); 

Diagnostic paraclinic 
9 Imagistic 
� Ecografie abdominală: 

- poate evidenția ocluzia venoasă/arterială mezenterică; 
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- în caz de necroză cu perforație, pune în evidență colecții 
intraabdominale; 

- lipsa peristalticii intestinale, anse dilatate, pline cu lichid (ileus 
dinamic); 

� Rx abdominal pe gol: 
- relații normale la debut; 
- nivele hidroaerice enterale (ileus constituit); 

9 Laborator: 
� HLG: leucocitoză; 
� Coagulograma; 
� Biochimie (Na, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie): hiperamilazemie, acidoză lactică. 
9 Probe funcționale:  dacă este cazul.  

 
!!! La debut, investigaţiile de mai sus şi analizele de laborator pot indica relaţii 
normale; dacă există suspiciune clinică de infarct entero-mezenteric, CT abdominal cu 
substanţă de contrast oral şi intravenos poate tranşa diagnosticul [24]. 

Informarea pacientului 
� Descriere intervenție chirurgicală, cu variantele terapeutice în funcție de 

explorarea intraoperatorie (rezecție enterală, stomie); posibilitate rezecție 
intestin subțire în totalitate și colon ascendent, cu riscurile și urmările pe 
care aceasta le presupune; posibilitatea limitării intervenției la laparotomie 
/ laparoscopie exploratorie; 

� Complicații postoperatorii: sepsis; 
� Număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 
� Vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� Corectarea dezechilibrelor hidro-electrolitice sau acido-bazice (de 

urgență); 
� Sondă nazogastrică; 
� Cateterism vezical (sondă Foley/cistofix montat după inducerea anesteziei). 

Indicație operatorie 
� în caz de ischemie mezenterică, fără răsunet clinic major (fără semne de 

iritație peritoneală), poate intra în discuție tratamentul non-chirurgical; 
astfel, după localizarea leziunilor (angiografie CT) sau după identificarea 
factorilor ischemianți, se va tenta, după caz: tratament antispastic 
(papaverină) și/sau tratament vascular endoluminal; 
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� atunci când sunt prezente semnele de iritație peritoneală sau se 
suspicionează o ischemie/infarct enteromezenteric vechi, se va indica de 
urgență intervenția chirurgicală; 

� în caz de necroză enterală, în funcție de lungimea segmentului intestinal 
implicat, se va decide rezecția segmentară enterală / colică cu anastomoză 
sau stomie terminală; se va ține seama de resursele biologice ale 
pacientului, de bolile asociate și de discuția cu aparținătorii (corect 
informați de șansele pacientului);  

� în cele mai multe cazuri, dacă explorarea intraoperatorie decelează un 
infarct entero-mezenteric ireversibil, extins pe toată lungimea intestinului 
subțire și pe colonul ascendent (ocluzie înaltă de AMS - tromboză), se va 
limita intervenția la laparotomie exploratorie; 

� în situațiile cu necroze parcelare enterale (embolism), se impune 
explorarea întregului cadru intestinal, cu evaluarea vascularizației (puls 
arterial/întoarcere venoasă); dacă vascularizația nu este compromisă în 
totalitate, se va opta pentru rezecții segmentare, cu anastomoză și stomie 
de protecție în amonte sau exteriorizarea capetelor enterale „în țeavă de 
pușcă”; 

� în cazurile cu intestin de aspect ischemic (fără necroză), după evaluarea 
vascularizației, se va infiltra mezoul afectat, se vor reintroduce ansele în 
cavitatea abdominală și se va verifica reversibilitatea fenomenelor 
ischemice după 15-20 min. de expectativă; 

� în funcție de tipul obstrucției arteriale și de localizarea leziunilor, pot intra 
în discuție proceduri vasculare de revascularizare: by pass vascular, 
arteriotomie și embolectomie cu sondă Fogarty, injectare distal intraarterial 
de urokinază, etc. 

� intervențiile chirurgicale ce presupun anastomoze sau la care caracterul 
reversibil al ischemiei este îndoielnic, se pot încheia prin laparostomie, 
utilă în vederea unui second-look [24]. 

POSTOPERATOR  

� internare pe secția de TI; tratament specific de susținere a funcțiilor vitale, 
de prevenire / combatere a SIRS, a șocului septic;  

� transferul pe secția de chirurgie se va face atunci când pacientul nu mai 
necesită susținerea funcțiilor vitale (indicație medic specialist TI / medic 
chirurg);  

� pacienții cu rezecții majore enterale (mai mult de 1/2 din lungime) vor 
beneficia de nutriție parenterală totală; 
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� mobilizare activă a pacientului din Z1 sau de când starea acestuia o 
permite;  

� plaga postoperatorie se pansează în Z1, după care pansamentele se vor 
îndepărta (Z2), dacă nu sunt semne de inflamație sau infecție; 

� în caz de laparostomie, aceasta va fi verificată zilnic și îngrijită 
corespunzător, în funcție de modalitatea de realizare (VAC, folie cu 
fermoar, pansament, etc); 

� tratamentul perfuzabil (vezi ghid - cap 1) va fi in echilibru cu aportul per 
os și va suprimat treptat odată cu înlocuirea sa prin alimentație per os (Z2-
3); 

� profilaxia ulcerelor de stres (IPP);  
� în funcție de statusul nutrițional al pacientului: administrare de produse 

pentru re-echilibrarea nutrițională (vezi protocol de reechilibrare 
nutriționala - cap 1); 

� tratament antibiotic profilactic, conform ghidului (cap 1);  
� tratament antialgic;  
� evaluare imagistica abdominal (ecografie de control) în caz de suspiciune a 

unor colecții intraabdominale; important în evaluarea peristalticii enterale, 
a permeabilității VMS, AMS; 

� în caz de suspiciune a extinderii procesului ischemic enteral / infarct extins 
(alterare stare generală, colecții intraabdominale, lipsa peristalticii enterale, 
obstrucție AMS / VMS, ischemia enterostomiei) se va indica reintervenție 
chirurgicală / second look [24]. 

Externare:  indicație medic specialist 

Complicații postoperatorii precoce 
� Fistulă de anastomoză (dacă este cazul): 
� pot să apară pe fondul ischemiei / trombozei venoase, a anemiei, a 

hipoproteinemiei,  a defectelor de tehnică; 
� diagnosticată prin exteriorizarea pe tuburile de dren de conținut enteral; în 

cazul în care drenurile abdominale nu sunt plasate corespunzător, o fistulă 
anastomotică se va traduce prin peritonită generalizată și / sau formarea de 
abcese intraabdominale, cu simptomatologia clinic specifică; imagistica 
abdominal (ecografie abdominală) tranșează diagnosticul; 

� în funcție de debitul fistulei și de eficiența drenajului, se va opta pentru 
tratament conservator (menținere drenaj, suport nutrițional) sau 
reintervenție cu desființare anastomoză, închiderea bontului distal și 
enterostomie terminală (partenerul proximal al anastomozei) [6]. 
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� Extinderea procesului ischemic/ infarct extins mezenteric: 
� apare în situațiile în care se repetă episoadele trombembolice, se extinde 

tromboza; 
� venoasă, cu interesarea originii VMS și/sau se mențin factorii favorizanți 

/determinanți ai ischemiei sau trombozei;  
� necesită reintervenția și, în funcție de extinderea procesului ischemic poate 

presupune rezecție enterală segmentară și / sau colectomie (după 
principiile enunțate mai sus); în caz de infarct entero-mezenteric  total, 
intervenția se va limita la laparotomie exploratorie. 

Complicații postoperatorii tardive / sechele: 
� Sindrom de intestin scurt [25] 
� clinic, pacienții sunt astenici, prezintă dureri abdominale, diaree, steatoree, 

semne de deshidratare, scădere ponderală (malnutriție); 
� paraclinic: sindrom anemic; valori scăzute ale vitaminelor: A, D, E, K, 

B12; valori scăzute ale: Ca, Mg, Fe, Zn, acid folic; 
� tratament antidiareic (Loperamid); 
� suport nutrițional parenteral/enteral, cu suplimentare de vitamine, minerale, 

Glutamină; 
� tratament antisecretor gastric (IPP); 
� pe cazuri selecționate, ce necesită suport nutrițional parenteral total, se 

poate indica STEP (serial transverse enteroplasty procedure) [26]; 
� pe cazuri selecționate, poate intra în discuție transplantul intestinal; 

La externare: 
� bilet de externare; 
� se recomandă consultarea unui nutriționist / gastroenterolog; 
� suprimare firelor de sutură atunci când starea plăgii o permite (10-14 zile 

post operator). 

4.4. Tratamentul chirurgical în boala Crohn a intestinului 
subțire 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic [27-30] 
9 Anamneză:  
� Simptomatologie: dureri abdominale (caracter de crampă), diaree, HDI 

(frecvent cronică; rar caracter acut), scădere ponderală, astenie, sindrom 
febril, leziuni perianale (fistule prezente în contextul afectării 
concomitente a segmentelor terminale ale tubului digestiv), irită, uveită. 
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!!! În caz de apariţie a complicaţiilor chirurgicale ale bolii Crohn intestinale pot să 
apară manifestări specifice: 
� sindrom subocluziv/ocluziv  =  stenoze; 
� peritonită localizată/abces  =  perforaţie blocată; 
� peritonită generalizată =  perforaţie; 
� exteriorizare de conţinut enteral la nivelul unei zone de continuitate cutanate = 

fistulă entero-cutanată; 
� exteriorizare de conţinut enteral în urină = fistulă entero-urinară, cu 

simptomatologie specifică: disuria, disconfort suprapubian, pneumaturie, fecalurie; 
� diaree rebelă la tratament + malnutriţie = fistulă entero-enterală/entero-colică cu by 

pass-ul unei porţiuni lungi de tub digestive [2]. 
 

� APP: colangită sclerozantă primară, spondilită anchilozantă, artrită 
periferică, pyoderma gangrenosum, erytema nodosum. 

� AHC: boală inflamatorie intestinală. 

Examen obiectiv 
� nespecific în caz de boală Crohn fără complicații; 
� fistule perianale (leziuni extinse și la nivelul tubului digestiv distal). 

Diagnostic paraclinic [31-33] 
9 Examinări imagistice [34] 
� Enteroclysis/tranzit enteral cu substanță de contrast: ulcerații, fisuri 

(aspect de pietre de pavaj); traiecte fistuloase, neregularități ale mucoasei 
enterale, îngroșări parietale, stenoze, zone de cruțare („skip lesions”), 
lărgirea valvulei ileo-cecale; 

� CT/RMN abdominal cu contrast oral (entero CT/RMN): poate evidenția 
stenoze, fistule, îngroșări ale peretelui enteral, abcese, adenopatii 
mezenterice; nu se indică de primă intenție în algoritmul diagnostic. 

� Ecografia abdominală: poate vizualiza distensie enterală în amonte de o 
stenoză sau colecții patologice intraperitoneale (abces, peritonită prin 
perforație); util mai ales în urgență; 

� Endoscopie digestivă  inferioară (colonoscopie + ileoscopie) cu biopsii: 
poate diferenția boala Crohn de colita ulcerohemoragică; 

� Endoscopia digestiva superioară: diagnosticul bolii Crohn ce afectează și 
etajul digestiv superior (indicată atunci când se suspicionează acest lucru); 

� Enteroscopie cu capsulă video: utilizată pentru evaluarea intestinului 
neaccesibil endoscopiei clasice;  
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9 Analize de laborator 
� HLG: leucocitoză, tromocitoză; 
� VSH, PCR - valori crescute; 
� imunologie: pANCAs (anticorpii antineutrofili citoplasmatici perinucleari), 

ASCAs (anticorpii anti Saccharomyces cerevisiae). 
 
!!! Obligatoriu, analizele de laborator vor cuprinde şi: 
� Coagulograma; 
� Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, GGT, 

glicemie). 
 

9 Probe funcționale: dacă este cazul. 
  
!!! Investigaţiile preoperatorii vor fi adaptate desigur la tipul internării (urgenţă sau 
programare); în regim de urgenţă (abdomen acut chirurgical), explorarea 
intraoperatorie stabileşte diagnosticul şi extinderea procesului patologic. 
 

Indicație operatorie [33, 35] 
� pacienți la care simptomele persistă sau se agravează în condițiile unei 

terapii medicale corect conduse (> 6 luni); 
� recurența simptomelor după întreruperea tratamentului cu doze mari de 

corticosteroizi; 
� apariția complicațiilor specifice terapiei cu cortico-steroizi (Cushing 

secundar, cataractă, glaucom, hipertensiune arterială secundară, necroză 
aseptic de cap femural, miopatii, fracturi vertebrale) 

� ocluzie intestinală prin stenoze luminale; 
� fistulă cutanată, fistulă entero-vezicală, entero-ureterală sau entero-

vaginală, fistulă entero-enterală sau entero-colică (cu by pass-ul unei 
porțiuni întinse de tub digestiv); 

� abces intraabdominal; 
� perforație cu peritonită; 
� hemoragie; 
� colită fulminantă; 
� suspiciune de malignizare (rezultat histopatologic) [2]. 

 
!!! În cazul abceselor intraabdominale, se va tenta inițial drenajul percuta, după care, 
în timpul 2 se va practica rezecția intestinului afectat  [16]. 
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!!! În cazul stenozelor se va indica stricturoplastia atunci când: 
� sunt prezente una sau mai multe zone de stenoză prin fibroză, cu afectarea difuză a 

intestinului; 
� intestin rezecat în intervenții anterioare (>100 cm); 
� sindrom de intestin scurt; 
� recurență rapidă a bolii (<12 luni), cu instalarea stenozei și a ocluziei consecutive; 
� stenoze duodenale; 
� stenoze anastomotice [16]. 

 
!!! Rezecţia este indicată în stenozele ocluzive cu procese septice locale sau generale 
(abcese, peritonită generalizată), în cazul perforaţiilor, atunci când este afectat ileonul 
terminal, în cazul hemoragiilor sau a prezenţei transformării maligne. 
 
!!! În cazurile cu peritonită sau inflamaţie marcată a peretelui intestinal, nu se va opta 
pentru anastomoză, fiind preferată ileostomia terminală, cu reintegrare în tranzit la 3 
luni postoperator. Stomia temporară poate fi indicată şi în cazul pacienţilor cu risc 
crescut de apariţie a complicaţiilor după anastomoză: hipoproteinemie, tratament 
cronic cu doze mari de corticosteroizi. 

 
!!! În cazul fistulelor entero-urinare, tratamentul chirurgical este de elecţie şi 
presupune desfiinţarea fistulei, rezecţia segmentului enteral implicat şi sutura primară 
(după debridare / avivare) + sondaj Foley pentru vezică, respectiv rezecţie segmentară 
+ sutură pe tub tutore pentru ureter. 

 
!!! By pass-ul digestiv poate fi indicat în cazurile de boală Crohn ce afectează 
duodenul: gastro-jejunostomie. 

 
Abordul chirurgical poate fi laparoscopic sau prin laparotomie; se contraindică 

laparoscopia în cazul pacienților cu peritonită, ocluzie intestinală (anse dilatate), 
abdomen cicatriceal/sindrom aderențial intraabdominal, tulburări de coagulare și/sau 
hipertensiune portală cu circulație colaterală intraabdominală (varice). 
 
!!! În cazul fistulelor entero-cutanate, la care tratamentul conservator (repaus digestiv 
+ nutriţie parenterală totală) şi/sau tratamentul medical (imunomodulatoare - 
Infliximab; antisecretoare – Sandostatin) nu s-au dovedit eficiente, se impune tratament 
chirurgical ce va consta în desfiinţarea fistulei, cu rezecţia segmentară a zonei afectate 
şi anastomoză sau stomie (după situaţia locală- inflamaţie) [36]. 
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Informarea pacientului 
� descriere intervenție chirurgicală, cu limitele rezecției la nivelul tubului 

digestiv, în funcție de întinderea modificărilor macroscopice: rezecție 
segmentară enterală r colectomie; 

� se discută posibilitatea necesității unei stomii digestive temporare sau 
definitive; 

� se discută posibilitatea necesității unor intervenții chirurgicale seriate 
(rezecție/repunere în tranzit); posibilitatea extinderii leziunilor (recidiva 
bolii inflamatorii), cu necesitatea altor intervenții chirurgicale pentru  
rezecția segmentelor afectate sau plastii ale zonelor de stenoză; 

� riscuri intraoperatorii: comune intervențiilor abdominale; risc crescut de 
hemoragie (proces inflamator); 

� complicații postoperatorii: comune intervențiilor pe tubul digestiv; 
� număr  telefon  aparținători. 

Pregătire preoperatorie  
� vezi Capitolul 1 Generalități/pregătire preoperatorie; 
� reechilibrare nutrițională: la pacienții cu pierdere în greutate > 5% în 

ultimele 3 luni sau cu valori ale albuminei < 3 g/dl. Se va prefera nutriția 
enterală[27, 37]; 

� corectarea dezechilibrelor hidro-electrolitice sau acido-bazice (diaree); 
� dietă lichidiană 24-48h înainte de intervenția chirurgicală (nu se aplică 

pacienților la care se intervine în regim de urgență); 
� nu se indică pregătire mecanică a tractului digestiv[38]; 
� profilaxie antibiotică; 
� profilaxia trombozei venoase profunde. 

POSTOPERATOR 

� continuarea tratamentului medicamentos; 
� pacienții ce au urmat tratament cu corticosteroizi, perioperator, vor 

continua tratamentul [27, 39]; 
� analize de laborator (HLG, biochimie, coagulogramă) se repetă doar în 

funcție de necesități (funcție renală alterată, diselectrolitemie, sindrom 
anemic, sindrom inflamator / septic,  hepatocitoliză,  hiperamilazemie,  
hipo/hiperglicemie); 

� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din Z1; 
în Z1 nu se vor depăși 500 ml fluide per os, pentru ca în zilele următoare, 
cantitatea să crească până la aproximativ 1000 ml și să fie combinată cu 
aport oral de semisolide și solide; 
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� mobilizare activă a pacientului din Z1; profilaxia bolii tromboembolice 
(vezi ghid - cap 1) se va face la pacienții cu risc sau la cei ce nu se pot 
mobiliza; 

� tratamentul de fond al pacientului (tare asociate) se va relua treptat 
(antihipertensive, antidiabetice), cu monitorizarea atentă a TA, glicemie 
serică; 

� suprimare tuburi de dren în Z3-4 dacă secrețiile sunt în cantitate mică 
(~100 ml) și sunt de aspect seros, de obicei după reluarea tranzitului pentru 
materii fecale și gaze (indicație medic specialist); 

� plaga postoperatorie se pansează în Z1, după care pansamentele se vor 
îndepărta (Z2), dacă nu sunt semne de inflamație sau infecție; 

� tratamentul perfuzabil (vezi ghid - cap 1) va fi în echilibru cu aportul per 
os și va fi suprimat treptat o dată cu înlocuirea sa prin alimentație per os 
(Z2-3); 

� profilaxia ulcerelor de stres (antisecretoare gastrice, de preferat per os), 
doar la pacienții cu risc (tratament antiinflamator de durată, patologie 
ulcero-peptică preexistentă); 

� în funcție de statusul nutrițional al pacientului: administrare de produse 
pentru re-echilibrarea nutrițională (vezi protocol de reechilibrare 
nutriționala - Capitolul 1); 

� tratament antibiotic profilactic, conform ghidului (cap 1);  
� tratament antialgic, inițial i.v. apoi înlocuit cu analgezie ușoară per os;  
� evaluare imagistică abdominală (ecografie de control) în caz de suspiciune 

a unor colecții intraabdominale. 

La externare:  indicație medic specialist. 

Complicații postoperatorii specifice precoce 
� Fistulă de anastomoză 
� apărută pe fondul hipoproteinemiei, a inflamației partenerilor anastomotici 

sau a unui tehnici chirurgicale necorespunzătoare; 
� diagnosticată prin prezența pe tuburile de dren a secrețiilor digestive sau 

prin apariția semnelor de abdomen acut chirurgical (fistulă nedrenată, cu 
apariția de abces peritoneal sau peritonită generalizată); 

� impune reintervenția în funcție de prezența sau nu a drenajului, de debitul 
fistulei și starea pacientului; în fistulele cu debit foarte mic, drenate extern, 
fără semne de peritonită, tratamentul poate fi conservator; în aceste situații, 
suportul nutrițional este obligatoriu; 
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� în cazul fistulelor cu debit mare, persistente, fără tendință la scădere sau a 
semnelor  clinice și imagistice de colecții patologice intraabdominale, se 
indică reintervenție, cu toaleta cavității peritoneale, refacerea anastomozei 
sau efectuarea ileostomiei [2,6,]. 

� Abcese intraabdominale: 
� apărute în urma unei toalete necorespunzătoare a cavității peritoneale, a 

unei fistule anastomotice / enterale blocate; 
� diagnosticate clinic (prin alterarea stării generale, sindrom febril, pacient 

nedegajat, semene de iritație peritoneală) și paraclinic prin ecografie 
abdominală; atunci când există suspiciunea clinică și examinarea 
ecografică nu poate preciza diagnosticul, se indică CT abdominală; 

� de primă intenție, dacă localizarea o permite, se va tenta drenajul percutan 
(ghidat ecografic) al colecției; 

� dacă drenajul percutan nu este posibil sau tentativa eșuează, se va indica 
reintervenția, cu evacuarea colecției, recoltare pentru bacteriologie și 
toaleta abundentă a cavității peritoneale cu ser fiziologic; 

� dacă originea abcesului este o fistulă anastomotică sau enterală blocată, se 
poate indica o stomie proximală (în situația în care continuitatea digestivă 
este real blocată în momentul reintervenției) sau o rezecție / desființare de 
anastomoză, cu închiderea bontului distal enteral și enterostomie terminală 
[2]. 

Complicații postoperatorii specifice tardive / sechele 
� Recurența bolii inflamatorii 
� diagnosticată endoscopic la controalele programate sau prin reapariția 

simptomatologiei, a complicațiilor bolii inflamatorii (stenoză, fistulă, 
perforație); 

� tratament de specialitate medico-chirurgical în funcție de diagnostic. 
� Sindrom de intestin subțire - malnutriție (risc crescut la pacienții cu 

rezecția a cel puțin 2/3 din intestinul subțire) 
� clinic, pacienții sunt astenici, prezintă dureri abdominale, diaree, steatoree, 

semne de  deshidratare, scădere ponderală (malnutriție); 
� paraclinic: sindrom anemic; valori scăzute ale vitaminelor: A, D, E, K, 

B12; valori scăzute ale: Ca, Mg, Fe, Zn, acid folic; 
� tratament antidiareic (Loperamid); 
� suport nutrițional parenteral/enteral, cu suplimentare de vitamine, minerale, 

Glutamină; 
� tratament antisecretor gastric (IPP); 
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� pe cazuri selecționate, ce necesită suport nutrițional parenteral total, se 
poate indica STEP (serial transverse enteroplasty procedure) [25, 40]. 

La externare 
� bilet de externare; 
� suprimare fire la 7-10 zile post operator; 
� continua tratamentul bolii inflamatorii de fond (profilactic) conform 

indicațiilor medicului gastroenterolog, după încadrarea într-o grupă de risc 
(scorul Rutgeerts) [27, 41, 42]; 

� se interzice fumatul. 

Urmărire 
� control gastroenterologic/endoscopic la 6-12 luni de la externare; 
� control chirurgical la nevoie. 
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5. COLONUL ȘI RECTUL 

Adrian Bartoș, Dana Bartoș, Cornel Iancu 

 

5.1. Diverticulită colonică 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 
Simptomatologia poate fi diferită, în funcție de stadiul de evoluție al bolii: 

diverticulita acută necomplicată, diverticulită acută complicată (perforație, abces local, 
hemoragie), diverticulită cronică simptomatică(stenoză, fistulă) [1]. 

9 Anamneza: 
� APP: boală diverticulară; 
� diverticulită acută necomplicată: dureri abdominale (mai frecvent, în aria 

de proiecție a colonului sigmoid, localizarea cea mai frecventă a bolii 
diverticulare), febră, tulburări de tranzit intestinal, simptome urinare 
(disurie, imperiozitate micțională, polachiurie); 

� diverticulită acută complicată: dureri abdominale, febră sau hipotermie 
(șoc septic), rectoragie, semne de abdomen acut chirurgical (iritație 
peritoneală); 

� diverticulită cronică simptomatică: pneumaturie, fecalurie (fistulă colo-
vezicală, colo-vaginală); abolirea tranzitului intestinal (stenoză 
inflamatorie). 

 
!!!Există situații, mai ales în cazul pacienților imunodeprimați, când manifestările 
clinice ale bolii diverticulare complicate sunt nespecifice: pyoderma gangrenosum, 
fasceită necrozantă, abces fesier, gangrena Fournier, fistule perianale, osteomielită, 
epididimită, pneumoscrot, tromboză venoasă(vena femurală, vena mezenterică).  
 

9 Examen obiectiv: 
Inspecție 
� distensie abdominală(în cazurile cu ocluzie intestinală joasă); 
� emfizem subcutan (perforație); 
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Palpare 
� durere la palpare în fosa iliacă stângă (semne de iritație peritoneală locală 

în caz de diverticulită acută necomplicată sau diverticulită cronică 
simptomatică); 

� formațiune pseudotumorală (bloc inflamator/ abces); 
� semne de iritație peritoneală generalizată(în caz de diverticulită acută); 
Auscultație 
� absența zgomotelor intestinale (în cazurile cu ocluzie intestinală); 
Percuție 
� timpansim (ocluzie), sensibilitate în zonele cu inflamație (iritație 

peritoneală); 
Tușeu rectal 
� poate evidenția o zonă de împăstare în pelvis, cu durere la acest nivel 

(flegmon/ abces laterosigmoidian); 
Semnul psoasului 
� pozitiv în caz de inflamație/ abces de vecinătate. 

Diagnostic paraclinic 
Ecografie abdominală: de primă intenție, utilizată în evaluarea imagistică a 

pacientului cu simptomatologie abdominală. Poate evidenția îngroșarea peretelui 
intestinal (diverticulita/procesul de inflamație loco-regional), precum și prezența 
colecțiilor în cavitatea abdominală(abcese, lichid de peritonită generalizată). 

CT abdominală cu substanță de contrast vasculară și digestivă (angio-CT/ 
entero-CT): poate evidenția diverticulii (precizează localizarea și dimensiunile 
acestora), prezența stenozelor, a fistulelor, a perforațiilor (extravazarea substanței de 
contrast din lumenul digestiv), hemoragiile active (angio-CT), colecțiile 
intraabdominale (abcese/ peritonită) [2, 3]. 

Rx abdominal pe gol: obligatoriu în urgență, la un pacient cu semne de 
abdomen acut chirurgical, cu sau fără antecedente de boală diverticulară, la care se 
suspicionează o perforație digestivă(pneumoperitoneu) [1]. 

Fistulografie (Rx sau RMN): utilă în cazurile cu fistulă cutanată, putând 
evidenția traiectul fistulos (colo-cutanat). 

La pacienții la care se suspicionează o fistulă colo-vezicală, se indică 
efectuarea unei cistoscopii. 

 
!!! Alegerea investigațiilor imagistice diagnostice se va face în funcție de severitatea 
bolii diverticulare, stabilită pe criterii clinice [1]. Astfel, în cazul unui pacient cu 
simptome ce indică o formă ușoară/ medie a bolii (stare generală bună, afebril, fără 
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semne de iritație peritoneală), nu se indică CT sau RMN abdominal de primă intenție 
(poate fi suficientă ecografia abdominală). În cazul accentuării simptomelor și alterării 
stării generale, aceste investigații se pot impune.  
!!! Endoscopia digestivă nu este indicată în patologia diverticulară acută deoarece 
poate duce la apariția complicațiilor acesteia (perforație). Totuși, poate fi utilă la 
pacienții ce se prezintă cu hemoragie digestivă inferioară, fără semne de inflamație 
diverticulară [2]. 
 

9 Analize de laborator 
� HLG: leucocitoză(inflamație/infecție), sindrom anemic (hemoragie); 
� Coagulograma; 
� Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie): valorile pot fi modificate în funcție de starea pacientului; 
� CRP: valori crescute; 
� Sumar de urină: prezența infecției urinare (leucocite +); 
� Urocultura: prezența de microorganisme specifice tractului digestiv (fistulă 

colo-urinară). 
9 Probe funcționale:  
� dacă este cazul. 

Indicație operatorie 
Diverticulită necomplicată (sindrom dureros de fosă iliacă stângă, fără semne 

de afectare sistemică; evaluarea imagistică confirmă sindromul inflamator local, fără 
semne de complicație diverticulară): 

- tratament conservator, ce va presupune: antibioticoterapie (vezi Capitolul 1 
Generalități/antibioticoterapie ) cu acoperirea spectrului anaerob si aerob -  Bacteroides, 
Clostridium, E. Coli, Klebsiella, Proteus, Streptococcus, Enterobacter, hidratare 
adecvată, regim alimentar (dietă preponderent lichidiană/ cruțare digestivă) [3]. 
 
!!! Pacienții la care starea generală se alterează, cu intensificarea simptomatologiei, 
apariția sindromului febril și a semnelor de iritație peritoneală vor fi reevaluați 
imagistic de urgență și li se va indica tratamentul corespunzător al complicației 
diverticulare găsite. 
 

Perforație 
Clasificarea Hinchey [3]: 
� Hinchey I - abces localizat (paracolic); 
� Hinchey II - abces pelvin; 
� Hinchey III - peritonită purulentă; 
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� Hinchey IV - peritonită fecaloidă. 
Pacienții ce se încadrează în clasa I/II după Hinchey, în funcție de dimensiunea 

abcesului, vor fi tratați după cum urmează: 
� Abcese <  3-4 cm - tratament antibiotic și reevaluare clinică/ imagistică; 

 
!!! Dacă simptomatologia nu se ameliorează sau starea pacientului se deteriorează ± 
semne imagistice de creștere în dimensiuni a abcesului, se va impune drenarea colecției 
(ghidată CT/ ecografic sau chirurgical, după cum este descris mai jos) [3]. 

 
� Abcese > 4 cm - drenaj percutan (de primă intenție); evacuarea 

chirurgicală a abcesului (prin laparotomie sau laparoscopie) este indicată 
în caz de eșec al abordului percutan [3]. 
 

!!! În cazurile cu recidivă a procesului inflamator, cu reapariția abcesului, se poate 
indica drenajul acestuia, urmat de rezecția chirurgicală a porțiunii colice afectate, după 
o perioadă de  minim 1 lună de la episodul septic. 
 

Pacienții ce se încadrează în clasa III/IV după Hinchey, intervenția chirurgicală 
se impune de urgență și va consta în toaleta abundentă a cavității peritoneale (10-15 l 
ser fiziologic) și operație Hartmann. Completarea rezecției colice și repunerea în tranzit 
se vor efectua la 2-3 luni după peritonită [3,4]. 

Fistulă colo-vezicală 
� desființarea fistulei, rezecția segmentului digestiv interesat, cu anastomoză 

colo-rectală; nu este obligatorie sutura vezicală; 
� cateterismul uretral se va menține minim 7-10 zile și va fi suprimat după 

ce cistograma de control nu arată fistulă [3,5]. 
Fistulă colo-vaginală [3] 

� desființarea fistulei, rezecția segmentului digestiv interesat, cu anastomoză 
colo-rectală ± sutura defectului vaginal. 

Fistulă colo-cutanată [3] 
� desființarea fistulei, cu rezecția segmentului digestiv interesat, cu 

anastomoză colo-rectală și debridarea/excizia traiectului fistulos de la 
nivelul peretelui abdominal, cu sutura per secundam atunci când starea 
plăgii o permite. 

Stenoză inflamatorie [3] 
� atunci când pacientul se prezintă în urgență, cu abdomen acut de tip 

ocluziv, intervenția chirurgicală se impune, cu rezecția segmentului 
digestiv afectat (colon sau intestin subțire, afectat secundar de procesul 
inflamator); în funcție de calitatea țesuturilor proximal și distal de zona de 
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rezecție, se va opta pentru o anastomoză per primam (cu sau fără 
ileostomie de protecție) sau operație Hartmann, cu repunere în tranzit la 1-
3 luni; 

� atunci când sindromul inflamator este intens și nu se poate exclude o 
neoplazie, rezecția se va face în bloc, fără încercarea de lizare a 
aderențelor. 

Hemoragie [3] 
� dacă sursa hemoragiei a fost diagnosticată preoperator prin endoscopie sau 

angio-CT, se va indica rezecția digestivă, limitată la segmentul afectat; 
� dacă sursa hemoragiei nu poate fi precizată preoperator, sau debitul 

acesteia nu permite o temporizare a intervenției chirurgicale, se va explora 
intraoperator tubul digestiv; dacă intestinul subțire nu conține sânge, se va 
realiza o endoscopie intraoperatorie (de la cec până la rect); după decelarea 
sursei, se va efectua rezecția limitat cu anastomoză; 

� dacă sursa hemoragiei nu poate fi precizată prin metodele descrise mai sus, 
în condițiile în care hemoragia este activă și se exclude o sursă hemoragică 
de la nivelul intestinului subțire sau rectului, se va indica colectomia ca va 
cuprinde colonul ce prezintă diverticuli cu anastomoză ileo-colică. 

 
!!! Cu o incidență scăzută, boala diverticulară poate fi localizată și la nivelul colonului 
ascendent/cec. În această situație, durerile de la acest nivel trebuie diferențiate de 
simptomatologia din apendicită, acest lucru fiind posibil prin examinare CT și/sau 
laparoscopie diagnostică. Pentru diverticulitele cu această localizare, de primă intenție 
este tratamentul conservator (vezi mai sus). Pentru situațiile în care inflamația implică 
și baza apendicelui, apendicectomia tactică poate fi indicată. Atunci când există 
perforație colică sau este imposibil de exclus un proces neoplazic, se va indica 
colectomia, cu sau fără anastomoză (în funcție de starea țesuturilor restante) [3]. 
 

Informarea pacientului 
Pentru intervențiile minim invazive (drenajele percutane): 
� descrierea riscului hemoragic sau de lezare a altor organe interne, cu posibilitatea 

necesității intervenției chirurgicale pentru rezolvarea acestora; 
� descrierea posibilității eșecului drenajului percutan, în acest caz, fiind indicat 

abordul chirurgical; 
� descrierea posibilității recidivei abcesului sau a complicațiilor bolii diverticulare, 

cu urmările pe care aceasta le presupune. 
Pentru intervențiile chirurgicale (drenajele chirurgicale): 
� descrierea posibilității recidivei abcesului sau a complicațiilor bolii diverticulare, 

cu urmările pe care aceasta le presupune; 
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� descrierea complicațiilor generale și locale ale intervențiilor chirurgicale 
(laparotomie sau laparoscopie): hemoragie, fistulă (în caz de anastomoză), 
supurație de plagă; 

� descrierea posibilității necesității rezecției segmentare digestive, 
hemicolectomiei sau colectomiei subtotale (hemoragie), intervenții ce se 
pot solda cu ileostomie sau colostomie temporară, cu repunere în tranzit la 
1-3 luni. 

� Număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 

� Vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� Reechilibrare nutrițională: pacienții cu status hipoproteinemic sever – vezi 

Capitolul 1 Generalități; 
� Corectarea dezechilibrelor hidro-electolitice sau acido-bazice în cazul 

pacienților cu vărsături abundente, prelungite; 
� Dietă lichidiană 48h înainte de intervenția chirurgicală (atunci când 

intervenția chirurgicală se efectuează în regim de programare). 

POSTOPERATOR 

� analize de laborator (HLG, biochimie, coagulogramă): în Z1, apoi în 
funcție de necesități (funcție renală alterată, diselectrolitemie, sindrom 
anemic, sindrom inflamator/septic, hepatocitoliză, hiperamilazemie, 
hipo/hiperglicemie); 

� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din Z1; 
în Z1 nu se vor depășii 500 ml fluide per os, pentru ca în zilele următoare, 
cantitatea să crească până la aproximativ 1000 ml și să fie combinată cu 
aport oral de semisolide și solide; 

� mobilizare activă a pacientului din Z1; profilaxia bolii tromboembolice 
(vezi Capitolul 1 Generalități) se va face la pacienții cu risc sau la cei ce nu 
se pot mobiliza; 

� tratamentul de fond al pacientului (tare asociate) se va relua treptat 
(antihipertensive, antidiabetice), cu monitorizarea atentă a TA, glicemie 
serică; 

� suprimare tuburi de dren în Z3-4 dacă secrețiile sunt în cantitate mică (~50 
ml) și sunt de aspect seros, de obicei după reluarea tranzitului pentru 
materii fecale și gaze (indicație medic specialist); 

� plaga postoperatorie se pansează în Z1, după care pansamentele se vor 
îndepărta (Z2), dacă nu sunt semne de inflamație sau infecție; 
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� tratamentul perfuzabil (vezi Capitolul 1 Generalități) va fi în echilibru cu 
aportul per os și va  suprimat treptat odată cu înlocuirea sa prin alimentație 
per os (Z2-3); 

� profilaxia ulcerelor de stres (antisecretoare gastrice, de preferat per os), la 
pacienții cu risc (patologie gastro-duodenală asociată); 

� în funcție de statusul nutrițional al pacientului: suplimentarea alimentației 
cu produse pentru re-echilibrarea nutrițională(vezi protocol de 
reechilibrare nutriționala - Capitolul 1 Generalități); 

� tratament antibiotic: 
- în cazul peritonitelor localizate sau generalizate, inițial empiric (vezi 

ghid de antibioticoterapie - Capitolul 1 Generalități), apoi conform 
antibiogramei; 

- în cazul rezecțiilor pentru stenoze/ fistule, antibioprofilaxie conform 
ghidului (vezi Capitolul 1 Generalități);  

� tratament antialgic, inițial i.v. apoi înlocuit cu analgezie ușoară per os;  
� evaluare imagistica abdominală (ecografie de control) în preziua externării 

sau în caz de suspiciune a unor colecții intraabdominale; 
� externare:  indicație medic specialist; 

Complicații postoperatorii precoce 
� Fistulă de anastomoză 
� apărută pe fondul hipoproteinemiei, a inflamației marcate a țesuturilor 

partenerilor anastomotici (indicație chirurgicală necorespunzătoare) sau a 
unui tehnici chirurgicale necorespunzătoare; 

� diagnosticată prin prezența pe tuburile de dren a secrețiilor digestive sau 
prin apariția semnelor de abdomen acut chirurgical (fistulă nedrenată, cu 
apariția de abces peritoneal sau peritonită generalizată); 

� impune reintervenția în funcție de prezența sau nu a drenajului, de debitul 
fistulei și starea pacientului; în fistulele cu debit mic (<200-300 ml), 
drenate extern, fără semne de peritonită, tratamentul poate fi conservator; 
în aceste situații, suportul nutrițional enteral (jejunostomie sau sondă 
transanastomotică) și parenteral este obligatoriu; 

� în cazul fistulelor cu debit mare (>300-400 ml), persistente, fără tendință la 
scădere sau a semnelor  clinice și imagistice de colecții patologice 
intraabdominale, se indică reintervenție, cu toaleta cavității peritoneale, 
desființarea anastomozei și efectuarea colostomiei (terminale, a 
segmentului proximal sau „în țeavă de pușcă”) [6]. 
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Complicații postoperatorii tardive/sechele 
� Abcese intraabdominale 
� cauzate de o toaletă necorespunzătoare (incompletă) a cavității peritoneale 

sau de o fistulă blocată (enterală, colică, anastomotică);   
� diagnosticate imagistic (ecografie, CT abdominale), atunci când se ridică 

suspiciunea clinică (alterarea stării generale, sindrom febril). 
� Stenoză anastomoză [7] 
� cauzată de un proces recurent inflamator perianastomotic; 
� diagnosticat prin EDI; pacientul se prezintă la medic cu sindrom ocluziv 

sau subocluziv; 
� tratamentul poate consta în dilatări/stentări endoscopice sau rezecție 

chirurgicală cu refacerea anastomozei 

La externare 

� bilet de externare; 
� regim dietetic cu evitarea constipației (alimentație bogate in fibre, lichide);  
� suprimare fire la 7-10 zile post operator 

Urmărire 

� pentru pacienții ce au beneficiat de drenajul percutan al abceselor, se 
recomandă reevaluare imagistică abdominală la 1 lună sau la nevoie 
(reapariția simptomatologiei); 

� pacienții ce au beneficiat de rezecție cu anastomoză se vor prezenta la 
control doar în caz de necesitate (simptomatologie abdominală - digestivă). 

5.2. Apendicita acută 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 
9 Anamneza:  
� durere localizată inițial epigastric, ulterior în fosa iliacă dreaptă (descriere 

clasică); 
� anorexie, grețuri, vărsături (de obicei, aceste simptome apar după debutul 

durerii; atunci când preced durerea, sugerează prezența unei gastroenterite 
virale) ; 

� tulburări de tranzit intestinal (diaree sau constipație); 
� simptome urinare (în caz de apendice pelvin); 
� febră (apare tardiv, în cazurile cu perforație si/sau peritonită).  
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9 Examen obiectiv: 
� durere la palpare în fosa iliacă dreaptă (în zona de proiecție apendiculară); 
� semne de iritație peritoneală localizate în fosa iliacă dreaptă, de intensitate 

proporțională cu gradul de inflamație apendiculară; prezente în caz de 
perforație cu peritonită localizată/ abces; 

� semne de iritație peritoneală generalizată la cazurile cu perforație 
apendiculară și peritonita generalizată; 

� semnul ileopsoasului prezent în caz de inflamație a apendicelui cu 
localizare retrocecală; 

� semnul Rowsing poate fi prezent (palparea profundă la nivelul fosei iliace 
stângi provoacă durere la nivelul fosei iliace drepte); 

� hiperestezie cutanată la nivelul fosei iliace stângi [1]. 

Diagnostic paraclinic 

� Ecografie abdominală 
- poate evidenția colecții pericecale (ascită inflamatorie, abces pericecal) 

sau peritoneale generalizate (perforație cu peritonită generalizată); 
- poate evidenția o pseudotumoră inflamatorie în fosa iliacă dreaptă 

(plastronul apendicular); 
- poate evidenția apendicele cecal inflamat (semne ecografice de 

apendicită - decelarea lor depinde de calitatea ecografului și de 
experiența ecografistului); 

-  indicație limitată în cazul pacienților obezi [8]. 
� CT toraco-abdominal 

- indicat în caz de diagnostic incert, simptomatologie persistentă, 
suspiciune ridicată de abdomen acut chirurgical, suspiciunea unei alte 
patologii chirurgicale asociate cu importanță în diagnosticul diferențial 
al abdomenului acut; 

- poate evidenția prezența apendicelui inflamat, a colecțiilor patologice 
pericecale sau cu altă localizare intraperitoneală, a unei alte patologii 
intraabdominale [1]. 

9 Analize de laborator 
� HLG: leucocitoză cu neutrofilie: de obicei moderată (10-15x103); valorile 

de peste 15x103pot semnifica un proces inflamator avansat, abces 
periapendicular sau perforație; 

� Coagulograma; 
� Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie); 
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� Proteina C reactivă - poate fi solicitată suplimentar la pacienții cu 
suspiciune ridicată de apendicită acută, dar cu valori normale  ale 
hemoleucogramei (fără leucocitoză); 

� Sumar de urină: 
- poate evidenția hematurie microscopică, piurie; 
- împreună cu anamneza și examenul clinic, utilă în diagnosticul 

diferențial al apendicitei și al afecțiunilor reno-vezicale; 
� βCG (test de sarcină) - util atunci când se suspicionează prezența unei 

sarcini extrauterine. 
9 Probe funcționale: 
� dacă este cazul. 
Consult ginecologic/consult urologic – atunci când se suspicionează ca 

simptomatologia este cauza a unei patologii din sfera respectivă. 

Scorul Alvorado [9] 

� util în diagnosticul diferențial al abdomenului acut chirurgical în favoarea 
diagnosticului de apendicită acută;  

� scor clinic ce se bazează pe anamneză, examen obiectiv și analize de 
laborator; 

� criterii: majore (2p) și minore (1p); scor maxim 10p. 
�  

 
     

 
I 
 
 
 
 
 

Interpretare:  
Scor <4 exclude apendicita acută/externare 

Scor 4-7 posibil apendicită acută/investigații suplimentare (CT abdomino-
pelvin) 

Scor 7-10 apendicită acută /tratament chirurgical 

*Formula memotehnica pentru paramentrii scorului MANTRELS [10] 
M = migration to the right iliac fossa 
A = anorexia 
N = nausea/vomiting 

Criterii 
majore 

Sensibilitate la palparea fosei iliace drepte 2p 

Leucocitoză > 10.000/μl 2p 
 
 
 
Criterii 
minore 

Durere abdominală difuză - >FID 1p 

Anorexie/corpi cetonici urinari + 1p 

Grețuri/Vărsături 1p 
Semne de iritație peritoneală 1p 

Subfebrilitate (37,3°C), febră 1p 

Neutrofilie  1p 
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T = tenderness in the right iliac fossa 
R = rebound pain 
E = elevated temperature (fever) 
L = leukocytosis 
S = Shift of leukocytes to the left. 

Informarea pacientului 

� Descriere intervenție chirurgicală, cu posibilitate conversie; 
� La femei: se discută posibilitatea prezenței unei patologii asociate cu 

simptomatologie ce poate mima o apendicită acută: chist ovarian torsionat/ 
rupt, boala inflamatorie pelvină etc., cu posibilitatea prezentei unui 
apendice cecal nepatologic; 

� În caz de apendicită acută, se prezintă posibilitatea prezenței gangrenei 
apendiculare, cu peritonită  localizată sau generalizată, tiflită (situații ce 
pot necesita conversia la laparotomie); 

� Riscuri intraoperatorii: hemoragie arteră apendiculară.  
� Complicații postoperatorii: hemoragie arteră apendiculară, derapare 

ligatură bont apendicular; 
� Număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 

� Vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� Antibioterapie profilactica (vezi ghiduri MS); 
� Profilaxie trombozei la pacienții cu risc; 
� Antisecretoare gastrice; 
� Analgezie corespunzătoare. 

Indicație operatorie 

� Semne de iritație peritoneală generalizată – intervenție chirurgicală de 
urgență, prin abord laparoscopic; 

� Semne de iritație peritoneală localizate la nivelul fosei iliace drepte - 
intervenție chirurgicală de urgență, prin abord laparoscopic [1]; 

� Sindrom dureros la nivelul fosei iliace drepte + leucocitoză – intervenție 
chirurgicală in primele 8 ore de la internare, prin abord laparoscopic. 

 
!!! În situațiile cu simptomatologie atipică, când prezența altor patologii de vecinătate 
nu poate exclude o apendicită, se recomandă efectuarea CT abdominal cu substanță de 
contrast i.v. sau laparoscopie diagnostică [11]. 
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!!! La pacientele fără simptomatologie tipică de apendicită acută, cu sindrom algic de 
fosă iliacă dreaptă, cu sau fără leucocitoză, se indică efectuarea laparoscopiei 
diagnostice și tratament în funcție de diagnosticul intraoperator. 
!!! În situațiile în care se infirmă diagnosticul de apendicită acută, fără o altă cauză 
evidentă de suferință intraabdominală, se recomandă efectuarea apendicectomiei. 
!!! Abcesele pericecale cu bloc aderențial inflamator vor fi drenate, apendicectomia 
urmând a fi efectuată într-un al doilea timp (1-3 luni). 
 
POSTOPERATOR 

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție ringer) suprimat după reluarea 

alimentației per os (Z1); 
� tratament antialgic (antialgice ușoare) la nevoie; 
� mobilizare activă a pacientului din Z1; profilaxia bolii tromboembolice 

(vezi Capitolul 1 Generalități) se va face la pacienții cu risc sau la cei ce nu 
se pot mobiliza. 

Apendicită acută fără perforație/ peritonită 
� suprimare tub de dren abdominal în ziua 0-1; 
� externare: Z0-1, indicație medic specialist. 
Apendicită acută cu perforație/peritonită 
� suprimare tub de dren abdominal atunci când secrețiile nu mai sunt de 

aspect patologic (aspect sero-citrin, cantitate sub 200 ml); 
� antibioterapie conform ghidurilor MS, inițial empirică, apoi conform 

antibiogramei, dacă este cazul; 
� externare: apendicită Z2-3, în condițiile suprimării drenajului abdominal, a 

reluării tranzitului intestinal și a afebrilității (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii precoce 
� Hemoragie intraperitoneală 
� cauzată de deraparea ligaturii/electrocoagulare necorespunzătoare la 

nivelul mezoapendicelui (artera apendiculară) sau de hemoragie difuză de 
la nivelul zonelor de decolare (dacă a fost cazul – apendice retrocecal); 

� diagnosticată prin exteriorizarea de sânge pe tubul de dren intraabdominal 
± semne de soc hipovolemic/ instabilitate hemodinamica (alterarea stării 
generale, paloare, vertij, diaforeză, hipotensiune, tahicardie); 

� reintervenția pentru hemostază se impune în caz de instabilitate 
hemodinamică, rezistentă la reechilibrare volemică corespunzătoare ± 
exteriorizare pe tuburile de dren de sânge (>300 ml); 
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� tratamentul conservator, cu monitorizarea pacientului, poate fi justificat la 
un pacient stabil hemodinamic, cu exteriorizare pe tuburile de dren 
intraabdominal de <300-500 ml; 

� la cea mai mică suspiciune de hemoragie intraabdominală, se va asigura 
prezența a cel puțin 2 linii venoase periferice ± linie venoasă centrală, se 
va verifica la centrul de transfuzii prezența stocului de sânge integral 
conform grupului sangvin, se va recolta de urgență HLG și coagulograma, 
se va institui tratamentul de susținere/reechilibrare volemică (de preferat, 
soluții cristaloide + plasma expander); 

� tulburările de coagulare vor fi corectate corespunzător (vezi Capitolul 1 
Generalități); 

� transfuzia va fi indicată în cazul pacienților cu valori ale Hb <7 g/dl (stabili 
hemodinamic); în cazul pacienților cu patologie cardiacă asociată, indicația 
se va face la valori ale Hb <9-10 g/dl; de asemenea, se vor transfuza 
pacienții cu anemie simptomatică și hemoragie activă indicate de prezența 
sângelui pe tuburile de dren; 

� numărul de unități transfuzate se va indica în funcție de valorile Hb (1 U 
crește Hb cu aprox 0.5 g/dl); se va urmării HLG în dinamică; 

! atenție la permeabilitatea tuburilor de dren (cheaguri); absența sângelui pe tuburile de 
dren nu va exclude o hemoragie intraabdominală  

� se va verifica și prezența altor surse de hemoragie: HDS, HDI, hematoame 
parietale;  

� ecografia abdominală poate evidenția prezența sângelui în cavitatea 
peritoneală (hemoperitoneu). 

� Fistulă bont apendicular 
� prin deraparea ligaturii de la baza bontului apendicular +/- extensia 

procesului inflamator la nivelul cecului; 
� diagnosticată clinic prin durere abdominală localizată sau generalizată 

(semne de iritație peritoneală), sindrom febril, exteriorizarea pe tubul de 
dren laterocecal/Douglas de secreții fecaloide; analizele de laborator indică 
leucocitoză cu neutrofilie, iar imagistica (ecografie abdominală) 
evidențiază lichid localizat pericecal/Douglas (peritonită localizată) sau 
lichid liber în cavitatea peritoneală (peritonită generalizată); 

� în condițiile prezenței semnelor de iritație peritoneală, se impune 
intervenția chirurgicală de urgență, cu toaleta cavitații peritoneale și fistulă 
dirijată ± ileostomie pe baghetă. 

� Abces pericecal 
� prin toaleta necorespunzătoare a cavității peritoneale în caz de apendicită 

perforată cu peritonită sau prin fistulă blocată de bont apendicular; 
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� diagnosticată clinic prin sindrom dureros abdominal, sindrom febril și 
tulburări ale tranzitului intestinal; analizele de laborator indică leucocitoză 
cu neutrofilie, valori crescute ale PCR. Imagistic (ecografie abdominală/ 
CT abdominală) se poate pune în evidență colecția pericecală; 

� de prima intenție, se va tenta drenajul percutan al abcesului (eco sau CT 
ghidat); în caz de eșec sau de colecție inaccesibilă metodelor minim 
invazive (situată profund, spre median, interileal), se recomandă drenajul 
chirurgical al abcesului și antibioterapie conform antibiogramei [12]. 

La externare 

� bilet de externare; 
� suprimare fire la 7-10 zile postoperator. 

Urmărire 

� nu necesită urmărire. 

5.3. Tratamentul chirurgical al tumorilor  benigne și maligne ale 
apendicelui cecal 

Tumorilor benigne ale apendicelui cecal 
 PREOPERATOR 

Diagnostic 
!!! De cele mai multe ori, aceste tumori (TU) sunt asimptomatice, fiind diagnosticate 
întâmplător, la examinări efectuate pentru altă patologie/simptome sau incidental, în 
cadrul unei laparotomii/laparoscopii pentru un alt diagnostic.  

9 Anamneza: 
� simptome nespecifice (tulburări de tranzit, sensibilitate dureroasă/ 

disconfort la nivelul fosei iliace drepte [1,3]; 
� tumorile carcinoide se pot manifesta prin sindromul carcinoid: flushing, 

wheezing, diaree; 
� atunci când produc obstrucție apendiculară, pot fi prezente semnele clinice 

ale apendicitei acute (vezi Capitolul 5.2). 
9 Examen obiectiv: 
� TU palpabilă în fosa iliacă dreaptă (rar); 
� Sensibilitate dureroasă/ disconfort la palpare in fosa iliacă dreaptă; 
� Semnele obiective ale apendicitei acute (vezi Capitolul 5.2). 

Diagnostic paraclinic 

� Ecografie abdominală: evidențierea formațiunii TU la nivelul fosei iliace 
drepte; 
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� CT toraco-abdominal cu substanță de contrast i.v. și orală: evidențierea 
formațiunii TU la nivelul fosei iliace drepte; indicată atunci când ecografia 
abdominală nu este concludentă. 

� Endoscopie digestivă superioară (cu biopsie): indicată la pacienții cu 
simptomatologie nespecifică, cu tulburări de tranzit, fără TU evidențiabilă 
clinic sau imagistic [1,3]. 

9 Laborator: 
� HLG; 
� Coagulogramă; 
� Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie); 
9 Probe funcționale:  
� dacă este cazul  

Informarea pacientului 

� Descriere intervenție chirurgicală, cu posibilitate de abord laparoscopic/ 
clasic, conversie de la laparoscopie la clasic; 

� Se discută variantele tehnice: apendicectomie (TU limitată la apendice), 
hemicolectomie dreaptă limitată (TU cu extensie la cec); se va discuta 
posibilitatea reintervenției cu extensia rezecției (de la apendicectomie la 
hemicolectomie limitată), în caz de rezultat histopatologic al piesei de 
apendicectomie ce indică un proces malign; 

� Preoperator va fi nevoie de examen histopatologic extemporaneu și decizia 
terapeutică va fi luată în funcție de rezultatul intraoperator; 

� Riscuri intraoperatorii: hemoragie 
� Complicații postoperatorii: hemoragie, fistula cecală, fistula anastomoză 

(dacă este cazul); 
� Număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 

� Vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� Reechilibrare nutrițională: pacienții cu status hipoproteinemic sever –vezi 

Capitolul 1 Generalități; 

Indicație operatorie 

� Tumora benignă (rezultat histopatologic), limitată la apendicele cecal – 
apendicectomie; 

� Tumoră benignă (rezultat histopatologic), cu extensie la peretele cecal/ 
ileon terminal – hemicolectomie dreaptă; 
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� Tumoră descoperită incidental intraoperator – în funcție de extensia TU: 
apendicectomie sau hemicolectomie dreaptă; dacă rezultatul 
anatomopatologic va indica prezența malignității, intervenția se va 
completa la hemicolectomie dreaptă [13]; 

� Calea de abord va fi laparoscopică sau clasică (laparotomie mediană); în 
caz de laparotomie, se vor evita inciziile mici, de tip McBurney, mai ales 
atunci când nu este certificat diagnosticul de benignitate (risc de 
însămânțare neoplazică). 

POSTOPERATOR 

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție ringer), suprimat după reluarea 

alimentației per os (Z1); 
� tratament antialgic (antialgice ușoare) la nevoie; 
� externare: de obicei în Z2 (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii  
� Fistulă bont apendicular 
� prin deraparea ligaturii de la baza bontului apendicular ± extensia 

procesului tumoral la nivelul cecului; 
� diagnosticată clinic prin durere abdominală localizată sau generalizată 

(semne de iritație peritoneală), sindrom febril, exteriorizarea pe tubul de 
dren laterocecal/ Douglas de secreții fecaloide;  analizele de laborator 
indică leucocitoză cu neutrofilie, iar imagistica (ecografie abdominală) 
evidențiază lichid localizat pericecal/Douglas (peritonită localizată) sau 
lichid liber in cavitatea peritoneală (peritonită generalizată); 

� în condițiile prezenței semnelor de iritație peritoneală, se impune 
intervenția chirurgicală de urgență, cu toaleta cavității peritoneale și fistulă 
dirijată ± ileostomie pe baghetă; dacă fistula este cauzată de extinderea 
procesului TU la peretele cecal, se va impune hemicolectomie dreaptă [6]. 

� Abces pericecal 
� prin fistulă blocată de bont apendicular sau însămânțare peritoneală 

(toaletă necorespunzătoare a cavității peritoneale/ imunosupresie); 
� diagnosticată clinic prin sindrom dureros abdominal, sindrom febril și 

tulburări ale tranzitului intestinal; analizele de laborator indică leucocitoză 
cu neutrofilie, valori crescute ale PCR. Imagistic (ecografie abdominală/ 
CT abdominală) se poate pune în evidență colecția pericecală; 

� de prima intenție, se va tenta drenajul percutan al abcesului (eco sau CT- 
ghidat); în caz de eșec sau de colecție inaccesibilă metodelor minim 
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invazive (situată profund, spre median, interileal), se recomandă drenajul 
chirurgical al abcesului și antibioterapie conform antibiogramei [12]. 

Complicații specifice hemicolectomiei drepte 

� dacă este cazul - vezi Capitolul 5.5. 

La externare/ urmărire 

� bilet de externare; 
� suprimare fire de sutură tegumentară la 7-10 zile post operator; 
� revine după rezultatul examenului histopatologic, în funcție de care se va 

stabilii conduita următoare:  
- TU benignă, excizie completă – nu necesită urmărire; 
- TU benignă, cu risc crescut de transformare malignă, excizie 

incomplete – reintervenție cu completarea rezecției; 
- TU malignă - dacă intervenția a constat în apendicectomie, se va 

reintervenii și se va efectua hemicolectomie dreaptă. 

Tumorilor maligne ale apendicelui cecal (tumorile carcinoide, adenocarcinoame, 
mucocel apendicular) 

Diagnostic 
9 Anamneza 
� simptome nespecifice (tulburări de tranzit, sensibilitate dureroasă/ 

disconfort la nivelul fosei iliace drepte [1,3]; 
� stadiile avansate local (tumori maligne cu invazie cecală sau ilegală) pot fi 

însoțite de sindrom subocluziv/ ocluziv; 
� tumorile carcinoide se pot manifesta prin sindromul carcinoid: flushing, 

wheezing, diaree; 
� atunci când produc obstrucție apendiculara, pot fi prezente semnele clinice 

ale apendicitei acute (vezi Capitolul 5.2); 
 

9 Examen obiectiv: 
� TU palpabilă în fosa iliacă dreaptă (rar, in stadii avansate); 
� Sensibilitate dureroasă/ disconfort la palpare in fosa iliacă dreaptă; 
� Semnele obiective ale apendicitei acute (vezi Capitolul 5.2). 

Diagnostic paraclinic 

� Ecografie abdominală: evidențierea formațiunii TU la nivelul fosei iliace 
drepte; 
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� CT toraco-abdominal cu substanță de contrast i.v. și orală: evidențierea 
formațiunii TU la nivelul fosei iliace drepte; indicată atunci când ecografia 
abdominală nu este concludentă; 

� Endoscopie digestivă superioară (cu biopsie): indicată la pacienții cu 
simptomatologie nespecifică, cu tulburări de tranzit, fără TU evidențiabilă 
clinic sau imagistic; 

� Laparoscopie diagnostică: atunci când, în condițiile unui sindrom dureros 
de fosă iliacă dreaptă, investigațiile enumerate mai sus nu tranșează 
diagnosticul [1,3]. 

9 Laborator 
� HLG: leucocitoză în caz de inflamație apendiculară; 
� Coagulograma; 
� Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie). 
9 Probe funcționale:  
� dacă este cazul. 

Informarea pacientului 

� Descriere intervenție chirurgicală, cu posibilitate de abord laparoscopic/ 
clasic, conversie de la laparoscopie la clasic; 

� Se discută variantele tehnice: apendicectomie (TU limitată la apendice – 
limite oncologice asigurate), hemicolectomie dreaptă (TU cu extensie la 
cec sau la care nu se pot asigura margini de siguranță oncologică prin 
apendicectomie); se va discuta posibilitatea reintervenției cu extensia 
rezecției (de la apendicectomie la hemicolectomie dreaptă), în caz de 
rezultat histopatologic al piesei de apendicectomie ce indică margini de 
rezecție necorespunzătoare (R1-2); 

� Dacă nu există diagnostic histopatologic, se discută posibilitatea existenței 
unui proces neoplazic benign sau malign, certificat după rezultatul 
anatomopatologic; 

� Riscuri intraoperatorii: hemoragie; 
� Complicații postoperatorii: hemoragie, fistula cecală, fistula anastomoză 

(în caz de hemicolectomie cu anastomoză); 
� Număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 

� Vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� Reechilibrare nutrițională: pacienții cu status hipoproteinemic sever – vezi 

Capitolul 1 Generalități. 
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Indicație operatorie 

� Tumora malignă (rezultat histopatologic), mică, limitată la apendice, 
situată la distanță de locul de implantare cecală – apendicectomie [13]; 

� Tumoră descoperită incidental intraoperator – în funcție de extensia TU: 
apendicectomie sau hemicolectomie dreaptă; dacă rezultatul 
anatomopatologic va indica prezența malignității, intervenția se va 
completa la hemicolectomie dreaptă [13]; 

� Tumori maligne avansate, cu carcinomatoză peritoneală – citoreducție 
radicală (CR) + chimioterapie intraperitoneală hipertermică (HIPEC) [14]; 

� Calea de abord va fi laparoscopică sau clasică (laparotomie mediană).  

POSTOPERATOR 

� analize de laborator (HLG, biochimie, coagulogramă): în Z1, apoi în 
funcție de necesități (funcție renală alterată, diselectrolitemie, sindrom 
anemic, sindrom inflamator/ septic, hepatocitoliză, hiperamilazemie, 
hipo/hiperglicemie); 

� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din Z1; 
în Z1 nu se vor depăși 500 ml fluide per os, pentru ca în zilele următoare, 
cantitatea să crească până la aproximativ 1000 ml și să fie combinată cu 
aport oral de semisolide și solide; 

� mobilizare activă a pacientului din Z1; profilaxia bolii trombembolice 
(vezi Capitolul 1 Generalități) se va face la pacienții cu risc sau la cei ce nu 
se pot mobiliza; 

� tratamentul de fond al pacientului (tare asociate) se va relua treptat 
(antihipertensive, antidiabetice), cu monitorizarea atentă a TA, glicemie 
serică; 

� suprimare tuburi de dren în Z3-4 dacă secrețiile sunt în cantitate mică (~50 
ml) și sunt de aspect seros, de obicei după reluarea tranzitului pentru 
materii fecale și gaze (indicație medic specialist); 

� plaga postoperatorie se pansează în Z1, după care pansamentele se vor 
îndepărta (Z2), dacă nu sunt semne de inflamație sau infecție; 

� tratamentul perfuzabil (vezi Capitolul 1 Generalități) va fi în echilibru cu 
aportul per os și va  suprimat treptat odată cu înlocuirea sa prin alimentație 
per os (Z2-3); 

� profilaxia ulcerelor de stres (antisecretoare gastrice, de preferat per os), la 
pacienții cu risc;  



Ghiduri de conduită în chirurgia abdominală 

 135 

� în funcție de statusul nutrițional al pacientului: administrare de produse 
pentru re-echilibrarea nutrițională (vezi protocol de reechilibrare 
nutrițională - Capitolul 1 Generalități); 

� tratament antibiotic profilactic, conform ghidului (Capitolul 1 
Generalități), maxim 3 doze;  

� tratament antialgic, inițial iv apoi înlocuit cu analgezie ușoară per os;  
� evaluare imagistică abdominală (ecografie de control) în preziua externării 

sau în caz de suspiciune a unor colecții intraabdominale; 
� externare: de obicei în Z7-10 (indicație medic specialist); 

 
!!! Cazurile cu neoplazie avansată, cu carcinomatoză peritoneală, ce au beneficiat de 
CR și HIPEC, vor beneficia inițial de supraveghere in serviciul de TI.  
 

Complicații postoperatorii  
� Fistulă bont apendicular 
� prin deraparea ligaturii de la baza bontului apendicular +/- extensia 

procesului tumoral la nivelul cecului; 
� diagnosticată clinic prin durere abdominală localizată sau generalizată 

(semne de iritație peritoneala), sindrom febril, exteriorizarea pe tubul de 
dren laterocecal / Douglas de secreții fecaloide;  analizele de laborator 
indică leucocitoză cu neutrofilie, iar imagistica (ecografie abdominală) 
evidențiază lichid localizat pericecal/Douglas (peritonită localizata) sau 
lichid liber in cavitatea peritoneală (peritonită generalizată); 

� în condițiile prezenței semnelor de iritație peritoneală, se impune 
intervenția chirurgicală de urgentă, cu toaleta cavității peritoneale și fistulă 
dirijată +/- ileostomie pe baghetă; dacă fistula este cauzată de extinderea 
procesului TU la peretele cecal, se va impune hemicolectomie dreaptă; [6] 

� Abces pericecal  
� prin fistulă blocată de bont apendicular sau însămânțare peritoneală 

(toaletă necorespunzătoare a cavității peritoneale/ imunosupresie); 
� diagnosticată clinic prin sindrom dureros abdominal, sindrom febril și 

tulburări ale tranzitului intestinal; analizele de laborator indica leucocitoza 
cu neutrofilie, valori crescute ale PCR. Imagistic (ecografie abdominala/ 
CT abdominală) se poate pune in evidenta colecția pericecală; 

� de prima intenție, se va tenta drenajul percutan al abcesului (eco sau CT 
ghidat); în caz de eșec sau de colecție inaccesibilă metodelor minim 
invazive (situată profund, spre median, interileal), se recomandă drenajul 
chirurgical al abcesului și antibioterapie conform antibiogramei [12]. 
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Complicații specifice hemicolectomiei drepte  

� dacă este cazul - vezi Capitolul 5.5. 

Urmărire 

� la externare se va recomanda consult oncologic, atunci când pacientul intră 
în posesia rezultatului histopatologic; în funcție de acesta, medicul oncolog 
va recomanda sau nu tratament adjuvant;  

� control chirurgical la 3-6-12 luni, și apoi din 6 în 6 luni: imagistică/ analize 
de laborator/ examen clinic; 

� pentru tumorile carcinoide la care se ridică suspiciunea existentei 
metastazelor intraabdominale, în cazul tumorilor >2 cm, atunci când 
rezecția a fost incompletă sau există simptome sugestive pentru un 
sindrom carcinoid, se va indica efectuare scintigrafiei receptorilor 
somatostatinei (Octreoscan) + CT/RMN cu substanță de contrast (pentru 
evaluarea ficatului); 

� dozare acid 5-hidroxiindolacetic (5-HIAA): valori crescute in caz de 
sindrom carcinoid/ metastaze hepatice ale TU carcinoide; 

� pentru pacienții diagnosticați la controalele postoperatorii cu boală 
metastatică peritoneală, se va recomanda evaluare în vederea efectuării 
CR+HIPEC; 

� pentru pacienții diagnosticați la controalele postoperatorii cu metastaze 
hepatice sau la nivelul altor organe, se va recomanda evaluarea 
rezecabilității acestora. 

5.4. Rectocolita ulcerohemoragică (RCUH)  
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 
9 Anamneza:  
� antecedente familiale de boală inflamatorie intestinală, diaree, rectoragie, 

dureri abdominale (în stadii avansate ale bolii). 
9 Examen obiectiv:  
� sensibilitate abdominală, spontan și la palpare. 

Diagnostic paraclinic 

� Endoscopie digestivă inferioară cu biopsii (colonoscopie totală):  
- stabilește diagnosticul, evaluează extensia bolii și este utilă în 

diagnosticul diferențial cu alte patologii benigne sau maligne; 
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- este contraindicată în inflamația severă a colonului (episoade acute, cu 
exacerbări ale procesului inflamator); în aceste situații, examinarea 
endoscopică va fi limitată la rect și sigma [3]. 

� Examen coproparazitologic al materiilor fecale: diagnostic diferențial cu 
alte enterocolite (Clostridium difficile, Salmonella enterocolitis, 
Eschrichia coli, etc). 

�  CT abdominal: atunci când se suspicionează megacolon toxic sau 
complicații perforative/ peritonită; 

� Ecografie abdominală:  
- poate evidenția dilatarea lumenului digestiv și îngroșarea peretelui 

colic; 
- poate evidenția colecții intraabdominale (peritonită/ abcese); 
- examinator dependentă; dificil de interpretat în cazul pacienților cu 

adipozitate abdominală importantă și meteorism. 
9 Laborator 
� HLG; 
� Coagulograma; 
� Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie); 
� p-ANCA. 
9 Probe funcționale:  
� dacă este cazul. 

Informarea pacientului 

� Descriere intervenție chirurgicală, rata complicațiilor și a mortalității 
perioperatorii; posibilitatea efectuării colostomiei/ ileostomiei;   

� Complicații postoperatorii: fistula de anastomoză (dacă este cazul); 
� Număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 

� Vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� Reechilibrare nutrițională: pacienții cu status hipoproteinemic sever – vezi 

Capitolul 1 Generalități; 
� Corectarea dezechilibrelor hidro-electolitice sau acido-bazice în cazul 

pacienților cu vărsături abundente, prelungite; 
� Dietă lichidiană 48h înainte de intervenția chirurgicală. 

Indicație operatorie [15] 
Tratamentul chirurgical se impune în una din situațiile de mai jos: 
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� simptome/boală refractară la tratament conservator/medical corect condus; 
� colită fulminantă/ megacolon toxic.  
Megacolon toxic (MT) [16] 
�  stare definită ca o colită acută toxică + dilatarea (neobstructivă) a 

colonului > 6 cm diametru; 
� afecțiune cu potențial letal; 
� apariția semnelor de toxicitate sistemică; 
� poate apărea ca și complicație pentru orice formă de colită: inflamatorie, 

ischemică, infecțioasă, radică sau pseudomembranoasă; 
� simptomatologie: dureri abdominale, balonare; 
� criterii de diagnostic: 

- Dilatarea colonului (>6m) confirmată radiologic 
- Oricare 3 din următoarele criterii: febră (>38°C), tahicardie (>120 

bpm), leucocitoză (>10.000μl), anemie; 
- Unul din următoarele criterii: deshidratare, tulburări de conștiență, 

tulburări electrolitice, hipotensiune; 
� perforație; 
� hemoragie; 
� complicații extracolonice (colangită sclerozantă primară, eritem nodos, 

artrită, patologie oftalmologică) ce nu remit sub tratament conservator și 
influențează calitatea vieții; 

� suspiciunea malignității. 
 
!!! Se vor exclude obligatoriu: boala Crohn, patologiile infecțioase sau neoplaziile. 
 

În cazul pacienților malnutriți, cu doze mari de steroizi în tratamentul recent, la 
care se impune tratament chirurgical sau la pacienții cu multiple morbidități, se va opta 
pentru colectomie  subtotală sau totală cu ileostomie terminală. 

La pacienții la care se intervine în regim de urgență (hemoragie, perforație, 
megacolon toxic), se va opta pentru colectomie subtotală sau totală cu ileostomie. 

 
În cazul pacienților ce nu prezintă riscuri majore operatorii, ce au păstrată 

continența anală, se poate indica proctocolectomie totală cu rezervor ileo-anal (± 
ileostomie „pe baghetă” de protecție); în cazul pacienților cu risc anestezico-chirurgical 
ridicat, fără incontinență anală, se indică efectuarea unei colectomii totale cu 
anastomoză ileo-rectală. 

Pentru pacienții cu incontinență anală, fără riscuri anestezico-chirurgicale, se 
indică proctocolectomie totală cu ileostomie terminală; în cazul pacienților cu risc sau 
cu colită de origine incertă, se va practica colectomie totală cu ileostomie terminală. 
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POSTOPERATOR 

� analize de laborator (biochimie, HLG, coagulogramă) în Z1 și apoi, la 
solicitarea medicului curant, dacă este cazul (funcție renală alterată, 
diselectrolitemie, sindrom anemic, sindrom inflamator/septic, 
hepatocitoliză, hiperamilazemie, hipo/hiperglicemie);   

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; menținerea acestora cu toaleta zilnica a 
plăgii în caz de evoluție patologică a acesteia (serom/ hematom/ 
supurație); 

� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din Z1; 
în Z1 nu se vor depășii 500 ml lichide per os, pentru ca în zilele următoare, 
cantitatea să crească până la aproximativ 1000 ml și să fie combinată cu 
aport oral de semisolide și solide; 

� tratament perfuzabil (ser fiziologic/soluție ringer) suprimat după reluarea 
alimentației per os (Z2-3); 

� tratament antialgic, inițial i.v. apoi înlocuit cu analgezie ușoară per os (la 
nevoie); 

� mobilizare activă a pacientului din Z1; profilaxia bolii tromboembolice 
(vezi Capitolul 1 Generalități) se va face la pacienții cu risc sau la cei ce nu 
se pot mobiliza; 

� tratamentul de fond al pacientului (tare asociate) se va relua treptat 
(antihipertensive, antidiabetice), cu monitorizarea atentă a TA, glicemie 
serică; 

� profilaxia ulcerelor de stres (antisecretoare gastrice, de preferat per os), 
dacă este cazul; 

� externare: de obicei în Z 7-10 (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii precoce 
� Ocluzie intestinală [1] 
� cauzată de volvulus enteral, bride; 
� diagnosticată clinic prin lipsa tranzitului intestinal pentru gaze și materii 

fecale, grețuri vărsături; paraclinic: dezechilibre hidro-electrolitice, 
leucocitoză; imagistic: anse enterale dilatate, fără peristaltică; 

� necesită reintervenție chirurgicală, cu sancționarea cauzei obstrucției 
intestinale. 

� Supurația plăgii perineale (în caz de amputație de rect) [1] 
� cauzată de corp străin (textilom), mucoasă restantă, granulom de fir, 

contaminare locală cu materii fecale (intraoperator); 
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� diagnostic clinic prin semne celsiene locale, exteriorizare de secreții 
patologice la acest nivel, sindrom febril; 

� tratamentul presupune drenajul larg al secrețiilor, tratamentul cauzei 
(îndepărtare corp străin, excizie granulom), toaleta și pansamentul plăgii 
până la vindecare, urmat de sutura per secundam a plăgii; 

�  Fistulă de anastomoză  
� apărută pe fondul hipoproteinemiei, vascularizației necorespunzătoare 

(ischemie mezenterică cronică/ acută), a unui proces inflamator parietal 
digestiv sau a unei tehnici chirurgicale necorespunzătoare; 

� diagnosticată prin prezența pe tuburile de dren a secrețiilor digestive sau 
prin apariția semnelor de abdomen acut chirurgical (fistulă nedrenată, cu 
apariția de abces peritoneal, peritonită generalizată sau abces pelvin; 

� impune reintervenția în funcție de prezența sau nu a drenajului, de debitul 
fistulei și starea pacientului; în fistulele cu debit mic (<200-300 ml), 
drenate extern, fără semne de peritonită, tratamentul poate fi conservator; 
în aceste situații, suportul nutrițional parenteral este obligatoriu; 

� în cazul fistulelor cu debit mare (>300-400 ml), persistente, fără tendință la 
scădere sau a semnelor  clinice și imagistice de colecții patologice 
intraabdominale/ intarapelvine, se indică reintervenție, cu toaleta cavității 
peritoneale/pelvis, desființarea anastomozei și efectuarea ileostomiei 
terminale [6]. 

Complicații postoperatorii tardive/sechele 
� Disfuncții sexuale [1] 
� impotență, ejaculare retrogradă (la bărbat); dispareunia (femei); 
� consult urologic. 
� Complicații ale ileostomiei [1] 
�  deshidratare; necesită un aport corespunzător de lichide (per os sau dacă 

este cazul, suplimentare parenterală); 
� tegumente iritate peristomal; necesită aplicarea de topice peristomal, 

îngrijirea corespunzătoare a tegumentelor peristomale; 
� stenoza stomală; necesită dilatări, plastie sau chiar refacerea stomei; 
� prolaps; poate necesita rezecția excesului și refixarea ansei la peretele 

abdominal; 
� eventrație peristomală; poate necesita cură operatorie cu proteză de 

înlocuire/ întărire. 
� Stenoza anastomozei ileo-anale [1] 
� datorată unui defect de tehnică sau a unei vindecări vicioase (fibroză) în 

urma unui proces inflamator anastomotic/ ulcer de anastomoză; 
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� diagnostic clinic prin prezența sindromului ocluziv/subocluziv și 
obiectivarea stenozei la tușeul rectal;  

� tratamentul inițial include dilatări; excizia transanală a stricturii poate fi o 
soluție în cazurile în care dilatările nu sunt eficiente. 

� Inflamația rezervorului ileal (pouchită) [1] 
� sindrom febril, diaree, hemoragie, dureri abdominale, stare generală 

alterată (toxică); 
� diagnostic clinic și endoscopic; 
� tratament medicamentos (metronidazol/ ciprofloxacin/ probiotic) sau 

ileostomie ± excizia rezervorului; 
� recurența fenomenelor poate ridica suspiciunea bolii Crohn. 

La externare 

� bilet de externare; 
� regim dietetic, consult nutrițional; 
� consult și supraveghere gastroenterologică;  
� suprimare fire la 7-10 zile post operator (plagă abdominală), 14 zile (plagă 

perineală – dacă este cazul) și 21 zile (stomie – dacă este cazul). 

Urmărire 

� supraveghere gastroenterologică; 
� consult chirurgical la nevoie. 

5.5 Tratamentul chirurgical al bolii Crohn  
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 

9 Anamneza 
� AHC:  boală Crohn (risc de 20 ori mai mare); 
� APP: vom aminti câteva manifestări extradigestive ale bolii Crohn, ce pot 

să ridice suspiciunea diagnosticului, înainte ca acesta să fie stabilit prin 
investigațiile de mai jos: pyoderma gangrenosum, uveită, spondilită 
anchilozantă, colangită sclerozantă primară, dezvoltare fizică întârziată 
(copii); 

� Toxice: fumatul 
9 Simptomatologie: 
� disconfort abdominal; 
� dureri abdominale cu caracter intermitent, însoțite de diaree; 
� hemoragie digestivă inferioară: hematochezie, melenă (rar); 
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� dureri perianale, secreții patologice la acest nivel (în caz de boală Crohn cu 
localizare perineală); 

� stadiile avansate de boală se pot manifesta prin hemoragii digestive 
inferioare severe, abdomen acut chirurgical prin perforație colonică, 
ocluzie intestinală (prin stricturi colonice) sau colită fulminantă; 

� fecalurie, în caz de manifestare perianală a bolii, cu fistulă recto-vaginală; 
� colită fulminantă/ megacolon toxic: febră, tahicardie, stare generală mult 

alterată (instabilitate hemodinamică); 
9 Examen obiectiv: 
� semne de iritație peritoneală, în caz de peritonită consecutivă perforației; 
� timpanism la percuția abdomenului, lipsa zgomotelor abdominale la 

auscultație, în condițiile unui abdomen destins, la un pacient fără tranzit 
intestinal – în cazurile manifestate cu ocluzie intestinală; 

� perianal: fisuri anale, stricturi anale, fistule recto-vaginale (fecalurie) – în 
cazurile cu manifestare perinelă a bolii Crohn; 

� colita fulminantă/ megacolon toxic: tahicardie, instabilitate hemodinamică. 
[1,3]. 

Diagnostic paraclinic 

� Endoscopie digestivă inferioară:  
- de elecție; 
- permite evidențierea directă a mucoasei (aspect tipic – ‘‘pietre de 

pavaj’’, zone inflamate, alternând cu zone sănătoase – ‘‘skip lesions’’) 
și biopsie; 

- doar 1/3 cu boală Crohn vor avea leziuni granulomatoase evidențiate 
histopatologic; 

� CT abdominală cu substanță de contrast i.v. și per os 
- completare diagnostică/ evaluare; 
- poate evidenția extinderea afecțiunii inflamatorii la nivelul tubului 

digestiv (îngroșarea peretelui colonic/ intestinal), cu rol în diagnosticul 
diferențial cu rectocolita ulcero-hemoragică; 

- poate evidenția prezența abceselor intraabdominale [1,3]. 
 

!!! În cazul suspiciunii unui puseu acut, se va prefera efectuarea CT și nu a 
colonoscopiei. 
 
!!! În condiții de urgență, la un pacient ce se prezintă la medic cu ocluzie intestinală, 
Rx abdominal pe gol, cu evidențierea nivelelor hidroaerice și a cadrului colic destins, 
poate fi singura examinare necesară pentru a stabilii indicația operatorie. 
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9 Examen coproparazitologic 
� pentru a exclude originea altor cauze infecțioase sau parazitare ale 

simptomatologiei descrise mai sus;  
9 Analize de laborator 
� Imunologie (anticorpi specifici): pANCAs (anticorpii antineutrofili 

citoplasmatici perinucleari), ASCAs (anticorpii anti Saccharomyces 
cerevisiae); rol diagnostic – în serviciul de gastroenterologie; 

� HLG – leucocitoză; aceasta poate lipsii la pacienții aflați sub tratament cu 
corticosteroizi; 

� Biochimie - (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 
GGT, glicemie, albuminã serică p, proteine totalep); 

� Coagulogramă. 
9 Probe funcționale:  
� dacă este cazul. 

 
!!! Investigațiile preoperatorii vor fi adaptate desigur la tipul internării (urgență sau 
programare); în regim de urgență (abdomen acut chirurgical), explorarea 
intraoperatorie stabilește diagnosticul și extinderea procesului patologic. 
 

Informarea pacientului 

� Descriere intervenție chirurgicală, rata complicațiilor și a mortalității 
perioperatorii; posibilitatea efectuării colostomiei/ ileostomiei, a 
colectomiei totale;   

� Complicații postoperatorii: fistulă de anastomoză (dacă este cazul), 
supurație/ dehiscență a plăgii perineale (la pacienții cu proctocolectomie 
totală), cu vindecare per secundam; 

� Posibilitate recurență boală inflamatorie, cu complicațiile pe care le 
presupune; rata cea mai mare de recurență o prezintă rezecțiile segmentare 
cu anastomoză și pacienții la care s-a practicat ileo-recto-anastomoză 
(incidența recurenței = 40-50%). În aceste cazuri poate fi necesară 
completarea proctocolectomiei și practicarea unei ileostomii terminale. 
Proctocolectomia totală cu ileostomie terminală are rata de recurență a 
bolii inflamatorii cea mai scăzută;  

� Număr telefon aparținători. 

Indicație operatorie 

� Eșecul tratamentului medicamentos corect condus (consult 
gastroenterologic obligatoriu):  
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- progresia bolii, în pofida tratamentului administrat (doze mari de 
corticosteroizi, anticorpi monoclonali); 

- fără răspuns terapeutic timp de 3-6 luni; 
� Ocluzie intestinală: 

- cauzată de prezența stricturilor/ stenozelor la nivelul colonului sau 
intestinului subțire; 

� Perforație intestinală 
- acută – cu peritonită generalizată – intervenția chirurgicală se impune 

de urgență; 
- cronică – cu formarea de fistule (entero-colice, entero-colo-vezicale, 

entero-enterale), abcese sau flegmoane; 
- în cazul abceselor intraabdominale (diagnostic CT), se va opta în 

primă fază pentru repaus digestiv, tratament antibiotic și drenaj 
percutan (ecografic sau CT ghidat) al colecției purulente; 

- în caz de eșec al tratamentului percutan sau dacă localizarea abcesului 
nu permite din start abordul minim invaziv, se va opta pentru drenarea 
chirurgicală a acestuia; 

- în cazul unei fistule ileo-colice (cel mai frecvent: ileo-sigmoidiene) 
sau entero-vezicale, se va practica desființarea fistulei, rezecție ileo-
colică (hemicolectomie dreaptă) și sutura primară a orificiului fistulos 
restant (sigmoidian sau vezical); se va prefera protecția suturii cu 
ileostomie terminală (în cazul fistulei ileo-sigmoidiene) și cateterism 
vezical menținut 14-21 zile (în cazul fistulelor entero-vezicale) [1,3]. 

� Hemoragie digestivă inferioară 
- de primă intenție va fi tratamentul conservator medical și endoscopic; 
- chirurgia este indicată în cazul pacienților instabili hemodinamic sau 

care au necesitat mai mult de 2 unități de sânge transfuzat/ 24 h (eșec 
al tratamentului conservator/ endoscopic); 

- rectul se va examina endoscopic obligatoriu înainte sau în timpul 
intervenției (endoscopie intraoperatorie) pentru a exclude o sursă de 
hemoragie de la acest nivel; 

- în cazul în care sursa de hemoragie nu poate fi identificată la nivelul 
colonului, în condițiile în care este exclusă o sursă rectală, se va indica 
colectomie totală (împreună cu ileonul afectat macroscopic inflamator 
sau cu conținut sangvin) cu ileostomie terminală; în condițiile unui 
pacient stabil hemodinamic, fără o sursă decelabilă a hemoragiei, în 
încercarea de a limita rezecția colonică, este indicată endoscopia 
intraoperatorie [1,3]; 
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�  Colită fulminantă/ Megacolon toxic (vezi criteriile de diagnostic mai sus – 
Capitolul 5.4) 
- tratamentul de primă intenție este suportiv, de terapie intensivă; 
- pacientul va fi internat pe secția TI unde se va instituii de urgență 

tratament de reechilibrare hidroelectrolitică, tratament antibiotic, ± 
corticoterapie, decompresie gastrică, monitorizarea diurezei. 

- nu se indică utilizarea vasopresoarelor (accentuează ischemia de la 
nivelul mucoasei); 

- se va indica intervenție chirurgicală (colectomie cu ileostomie 
terminală) în cazul pacienților ce nu răspund la tratamentul de TI 
(agravare sub tratament, hipotensiune arterială) sau în cazul riscului 
crescut de apariție a complicațiilor specifice (perforație iminentă) 
[16,3]. 

  
!!! În condiții de urgență (perforație, ocluzie, hemoragie), dacă nu se poate aprecia cu 
siguranță întinderea bolii inflamatorii la nivelul colonului, se va opta pentru o 
colectomie subtotală cu ileostomie terminală. 
 
!!! Atunci când segmentul afectat de boala inflamatorie este bine delimitat, se va opta 
pentru rezecții limitate. În funcție de starea peretelui intestinal și a mezourilor, se va 
opta pentru  ileostomie sau anastomoza ± stomie de protecție.  
 

Anastomoza ileo-rectală poate fi o opținue la pacienții la care situația locală o 
permite (în regim de programare, fără inflamație locală, status nutrițional bun) și/sau 
care nu acceptă stomia: 

� preoperator, se va evalua obligatoriu gradul de continență recto-anală: 
tușeu rectal (tonus sfincterian, rectoscopie (grad de distensie la insuflare), 
manometrie sfincteriană; dace există cea mai mică suspiciune că 
continența anală nu este corespunzătoare, se va contraindica anastomoza 
ileo-rectală. 

Proctocolectomia totală cu ileostomie terminală [3] 
� se indică la pacienții cu pancolită și/sau manifestări perianale ale bolii 

Crohn, la pacienții cu boală inflamatorie multirecidivată și la cei cu risc 
crescut de malignizare a leziunilor (displazie confirmată histopatologic). 

Pregătire preoperatorie 

� vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie;  
� în cazul pacienților cu sindroame ocluzive/ subocluzive, se va monta o 

sondă nazogastrică, se vor corecta dezechilibrele hidro-electrolitice (vezi 
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Capitolul 1 Generalități) și se va începe suportul nutrițional (vezi Capitolul 
1 și Capitolul 4); 

� dietă lichidiană per os, cu 24-48h înainte de intervenția chirurgicală (nu se 
aplică pacienților la care se intervine în regim de urgență); 

� nu se indică pregătire mecanică a tractului digestiv; 
� profilaxie antibiotică pentru a acoperii spectrul Gram - și anaerob (vezi  

Capitolul 1 Generalități), înainte de incizie; se repetă dacă intervenția 
durează mai mult de 4 h; 

� profilaxia trombozei venoase profunde (vezi Capitolul 1 Generalități); 
� se va marca locul de efectuare al colostomiei/ ileostomiei, după alegerea 

acestuia, cu pacientul în clino și ortostatism. 

POSTOPERATOR 

� analize de laborator (HLG, biochimie, coagulogramă): în Z1, apoi în 
funcție de necesități (funcție renală alterată, diselectrolitemie, sindrom 
anemic, sindrom inflamator/septic, hepatocitoliză, hiperamilazemie, 
hipo/hiperglicemie); 

� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din Z1; 
în Z1 nu se vor depășii 500 ml lichide per os, pentru ca în zilele următoare, 
cantitatea să crească până la aproximativ 1000 ml și să fie combinată cu 
aport oral de semisolide și solide; 

� mobilizare activă a pacientului din Z1; profilaxia bolii tromboembolice 
(vezi Capitolul 1 Generalități) se va face la pacienții cu risc sau la cei ce nu 
se pot mobiliza; 

� tratamentul de fond al pacientului (tare asociate) se va relua treptat 
(antihipertensive, antidiabetice), cu monitorizarea atentă a TA, glicemiei 
serice; 

� suprimare tuburi de dren în Z3-4 dacă secrețiile sunt în cantitate mică (~50 
ml) și sunt de aspect seros, de obicei după reluarea tranzitului pentru 
materii fecale și gaze (indicație medic specialist); 

� plaga postoperatorie se pansează în Z1, după care pansamentele se vor 
îndepărta (Z2), dacă nu sunt semne de inflamație sau infecție; 

� monitorizarea diurezei la pacienții care au prezentat în preoperator 
dezechilibre  hidroelectrolitice prin stare septică, ocluzie intestinală; 

� sonda nazogastrică (dacă este cazul) se va suprima în Z1, în condițiile în 
care pacientul tolerează aportul per os de lichide și nu sunt semne de stază 
gastrică; 
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� cateterul Foley (dacă a fost montat preoperator) va fi suprimat în Z1 sau 
atunci când pacientul se poate mobiliza activ; în caz de fistulă digestivo-
vezicală, cateterul va fi menținut 14-21 zile; 

� tratamentul perfuzabil (vezi Capitolul 1 Generalități) va fi în echilibru cu 
aportul per os și va  suprimat treptat odată cu înlocuirea sa prin alimentație 
per os (Z2-3); 

� profilaxia ulcerelor de stres (antisecretoare gastrice, de preferat per os);  
� în funcție de statusul nutrițional al pacientului: administrarea de produse 

pentru re-echilibrarea nutrițională, enteral și /sau parenteral poate continua 
și postoperator până pacientul se alimentează activ, în condițiile tranzitului 
intestinal prezent și a valorilor PT/ albumina serică în limite normale  (vezi 
protocol de reechilibrare nutrițională - Capitolul 1 Generalități); 

� tratament antibiotic profilactic, conform ghidului (Capitolul 1 
Generalități), maxim 3 doze;  

� evaluare imagistică abdominală (ecografie de control) în preziua externării 
sau în caz de suspiciune a unor colecții intraabdominale; 

�  externare (Z7-10):  indicație medic specialist; 

Complicații postoperatorii precoce 
� Ocluzie intestinală [3] 
� cauzată de volvulus enteral, bride; 
� diagnosticată clinic prin lipsa tranzitului intestinal pentru gaze și materii 

fecale, grețuri vărsături; paraclinic: dezechilibre hidro-electrolitice, 
leucocitoză; imagistic: anse enterale dilatate, fără peristaltică; 

� necesită reintervenție chirurgicală. 
 

� Supurația/ dehiscența plăgii perineale (în caz de amputație de rect) [3] 
� cauzată de corp străin (textilom), mucoasă restantă, granulom de fir, 

contaminare locală cu materii fecale (intraoperator), inflamație locală 
preexistentă; 

� diagnostic clinic prin semne celsiene locale, exteriorizare de secreții 
patologice la acest nivel, sindrom febril; 

� tratamentul presupune drenajul larg al secrețiilor, tratamentul cauzei 
(îndepărtare corp străin, excizie granulom), toaleta și pansamentul plăgii 
până la vindecare, urmat de sutura per secundam a plăgii. 

�   Fistulă de anastomoză  
� apărută pe fondul hipoproteinemiei, a inflamației parietale digestive sau 

mezenterice sau a unei tehnici chirurgicale necorespunzătoare; 
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� diagnosticată prin prezența pe tuburile de dren a secrețiilor digestive sau 
prin apariția semnelor de abdomen acut chirurgical (fistulă nedrenată, cu 
apariția de abces peritoneal, peritonită generalizată sau abces pelvin; 

� impune reintervenția în funcție de prezența sau nu a drenajului, de debitul 
fistulei și starea pacientului; în fistulele cu debit mic (<200-300 ml), 
drenate extern, fără semne de peritonită, tratamentul poate fi conservator; 
în aceste situații, suportul nutrițional parenteral este obligatoriu; 

� în cazul fistulelor cu debit mare (>300-400 ml), persistente, fără tendință la 
scădere sau a semnelor  clinice și imagistice de colecții patologice 
intraabdominale/ intarapelvine, se indică reintervenție, cu toaleta cavității 
peritoneale/pelvis, desființarea anastomozei și efectuarea ileostomiei 
terminale [6]. 

Complicații postoperatorii tardive/sechele 
� Complicații ale ileostomiei [1] 
� deshidratare; necesită un aport corespunzător de lichide (per os sau dacă 

este cazul, suplimentare parenterală); 
� tegumente iritate peristomal; necesită aplicarea de topice peristomal, 

îngrijirea corespunzătoare a tegumentelor peristomale; 
� stenoza stomală; necesită dilatări, plastie sau chiar refacerea stomei; 
� prolaps; poate necesita rezecția excesului și refixarea ansei la peretele 

abdominal; 
� eventrație peristomală; poate necesita cura operatorie cu proteză de 

înlocuire/ întărire. 
� Recidiva bolii inflamatorii [1,3] 
� diagnosticată la controalele gastroenterologice periodice (endoscopie de 

control) și/sau prin reapariția simptomelor specifice descrise mai sus;  
� indicații chirurgicale: în caz de rezistență/ agravare a bolii în condițiile 

tratamentului medical sau în caz de apariție a complicațiilor specifice 
(ocluzia, perforația, hemoragia); 

� în cazul antecedentelor de rezecții segmentare colice, se va completa 
rezecția la colectomie totală sau proctocolectomie totală cu ileostomie 
terminală; 

� în cazul antecedentelor de colectomie totală, se va completa rezecția cu 
amputația recto-anală. 
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Urmărire 

� consult gastroeneterologic cu continuarea tratamentului imunomodulator 
(mai ales în cazul pacienților cu rezecții segmentare, la care mai există 
colon); 

� consult chirurgical la nevoie. 

5.6 Tratamentul chirurgical al tumorilor maligne ale colonului 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 
Simptomatologie în funcție de localizarea tumorii si stadiul bolii. 
9 Anamneza: 
� Colon ascendent: sindrom anemic (astenie, fatigabilitate), diaree (invazie 

valvei ileo-cecale), durere (stadii avansate, invazie perete abdominal), 
hemoragie digestivă inferioară; 

� Colon transvers: simptomatologie nespecifică ("de împrumut", prin 
proximitatea cu organele din jur: căi biliare extrahepatice, stomac, 
pancreas, intestin subțire), sindrom Konig; 

� Colon descendent: sindroame ocluzive si subocluzive, hemoragie digestivă 
inferioară (rectoragii - sângele este amestecat cu materiile fecale), 
simptome urinare (invazia vezicii urinare sau a ureterului), sindrom Konig. 
[1,3]. 

� APP: Rectocolită ulcero-hemoragică, boală Crohn, polipoză adenomatoasă 
familială (PAF), polipi malignizați, modificări în circuitul acizilor biliari 
(colecistectomie, derivații bilio-digestive ), uretero-colo-stomii; [1,3] 

� AHC: PAF, sindromul Lynch 1, Lynch 2 [3]. 

Cancer colorectal nonpolipozic ereditar (HNPCC)  

� reprezintă 2-5% din totalul cancerelor colorectale; 
� cea mai frecventă formă de cancer colorectal ereditar; 
� debutul este precoce, vârsta medie de apariție este de 45 de ani; 
� 2/3 din cancere au localizare proximal de flexura splenică a colonului; 
� identificarea istoricului familial pozitiv: criteriile Amsterdam I si II; 
� testele moleculare/genetice se vor efectua pacienților care îndeplinesc cel 

puțin unul din criteriile Bethesda; 

Sindromul Lynch 1 = cancer de colon familial [3] 
Diagnostic: istoric familial pozitiv de CCR, confirmarea tumorii, teste genetice 

și moleculare; 
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� Criteriile Amsterdam I [3]: 3 sau mai mulți membri ai unei familii cu 
diagnostic de certitudine de HNPCC, dintre care unul este ruda de gradul I 
cu ceilalți doi; 
- 2 generații succesive afectate; 
- 1 sau mai multe persoane diagnosticate cu tumori maligne de colon 

înainte de vârsta de 50 ani. 

Sindromul Lynch 2= CCR + alte tipuri de cancere GI sau ginecologice [3] 

� cancer endometrial: riscul de apariție este de 30-40% până la vârsta de 70 
de ani, vârstă medie a diagnosticării este de 46 de ani; 

� cancer ovarian: riscul de apariție este de 9-12% până la vârsta de 70 de ani, 
vârsta medie de diagnostic este de 45 de ani; aproximativ 30% din tumori 
apar înaintea vârstei de 40 de ani; 

� cancerul gastric: riscul de a dezvolta este de 13%, cu o vârstă medie de 
diagnostic de 56 de ani; 

� cancere uroteliale: apar în special la nivelul tractului urinar superior 
(ureter, pelvis renal), dar pot apărea și la nivelul vezicii urinare; riscul de a 
dezvolta această patolologie asociată este de 4-10%; 

� adenocarcinom al duodenului și jejunului; 
� glioblastom: asocierea acestui tip de cancer este cunoscută sub denumirea 

de Sindrom Turcot;  
� afectare cutanată: adenom sebaceu. 
� Criteriile Amsterdam II  [1] 

- 3 sau mai mulți membri ai unei familii diagnosticați cu cancere 
asociate cu HNPCC (colorectale, endometriale, de intestin subțire, 
ureter sau pelvis renal, gastric, ovarian, tumori cerebrale – sindromul 
Turcot), dintre care unul este rudă de gradul I cu ceilalți doi; 

- afectarea trebuie să includă cel puțin două generații; 
- 1 sau mai multe persoane diagnosticate cu tumori maligne de colon 

înainte de vârsta 50 ani; 
- polipoza adenomatoasă familială trebuie exclusă. 

Criteriile Bethesda revizuite (2004) [1,17] 

� Cancer colorectal diagnosticat la un pacient mai tânăr de 50 ani; 
� Prezența cancerului colorectal sincron sau metacron sau alte tumori 

asociate cu HNPCC, indiferent de vârstă; 
� Cancerul colorectal cu o histologie MSI pozitivă diagnosticat la un pacient 

înainte de vârsta de 60 ani; 
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� Cancer colorectal diagnosticat la una sau mai multe rude de gradul I 
afectate de tumori asociate cu HNPCC, având un cancer diagnosticat 
înainte de vârsta de 50 ani; 

� Cancer colorectal diagnosticat la două sau mai multe rude de gradul unu 
sau doi, indiferent de vârstă 

9 Examen obiectiv: 
� tegumente și mucoase palide (sindrom anemic/sindrom de impregnare 

malignă);  
� tumoră palpabilă (rar); 
� sindroame paraneoplazice [18]: 

- Nespecifice: febră (cel mai frecvent), scădere în greutate, cașexie, 
astenie, fatigabilitate; 

- Reumatologice: Poliartrită reumatică, Polimialgia (cc. colon, pancreas, 
prostate), Sclerodermia (cc. mamar, uter, plămâni), Lupus sistemic 
eritematos (limfom, cc. de plămâni, mamar, gonade), Amiloidoză 
secundară; 

- Afectare renală: Hipopotasemie, Hipo/hipernatremie, Hiperfosfatemie, 
Sindrom nefrotic (LH, LNH, leucemie, melanom, cc. de colon, 
plămân, mamar, ovar, cefalopancreatic), Amiloidoză secundară; 

- Afectare gastrointestinală: Diaree (mielom, cc. ovar) 
- Afectare hematologică: Anemie, Trombocitoză, CID, Leucopenie, 

Crioglobulinemie, Policitemie  
- Afectare endocrinologică: Sindrom Cushing (cc. pulmonar cu celule 

mici, tu. neuroendocrină pulmonară, cc medular tiroidian, pancreatic, 
timom), SIADH (cc. pulmonar cu celule mici, mezoteliom, cc ureteral, 
endometrial, prostatic, limfom, sarcom Ewing), Hipercalcemie (cc 
pulmonar, mamar, renal, mielom multiplu), Hipoglicemie 
(mezoteliom, fibrosarcom, insulinom, HCC), Hipeladosteronism; 

- Afectare dermatologică: Acathosis nigricans (cc. stomac, ficat, ovar, 
plămâni), Ichtioză (LH, leucemie, sarcom Kaposi, tu. mamară, tu. 
pulmonară), Acrocheratoză (cancere scuamoase orale, cc. esofag, 
plămâni, colon), Pityriasis rotunda (cc. hepatobiliar, gastric, limfom, 
leucemie, prostată), Dermatomiozită (cc pancreas, gastric, colorectal, 
bronșic), Eritem migrator (cc. pancreas, jejunal, rectal), Sindrom 
carcinoid (cc gastrice, pancreatice), Sindrom Trousseau (= 
tromboflebita migratorie); 

- Afectare neurologică: miastenia gravis, sindromul Lambert-Eaton 
(LEMS), afectare SNC, neuropatie senzorială, encefalită limbică: 
depresie, iritabilitate, epilepsie, pierderi de memorie. 
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� metastaze ganglionare (Virchou Troisier); 
� tușeu rectal (obligatoriu!!!): materii fecale amestecate cu sânge; ampulă 

rectală goală în caz de ocluzie; 

Diagnostic paraclinic 

� Endoscopie digestivă inferioară cu biopsii (colonoscopie totală):  
- pune în evidență neoplazia; 
- diagnostic anatomo-patologic (de certitudine); [1,3] 

� Ecografie abdominală: 
- poate evidenția determinări secundare hepatice, noduli de 

carcinomatoză (rar), ascită (prezența ascitei ridică suspiciunea 
prezenței carcinomatozei peritoneale), adenopatii metastatice [1,3]; 

� CT toraco-abdomino-pelvin cu substanță de contrast orala/ iv [1,3]: 
- util pentru stadializarea loco-regională și la distanță: determinări 

secundare hepatice/ pulmonare, peritoneale, adenopatii metastatice, 
extensia loco-regională a tumorii; 

- la pacienții ce nu pot efectua CT se va opta pentru RMN cu substanță 
de contrast; 

� Rx toraco-pulmonar: 
- poate ridica suspiciunea prezenței determinărilor secundare 

pulmonare. 
 
!!! În prezența unei formațiuni TU  decelate la EDI, ecografia abdominală și Rx toraco-
pulmonar pot fi suficiente pentru evaluarea imagistică preoperatorie. Dacă acestea nu 
sunt concludente și se ridică suspiciunea prezenței uneori modificări patologice ce ar 
putea modifica conduita terapeutică inițială, se indică efectuarea examinării CT/RMN.   
 

9 Analize de laborator 
� HLG: anemie feriprivă; 
� Coagulograma; 
� Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie): modificări probe hepatice în caz de metastaze la acest 
nivel; 

� Markeri tumorali: CEA; 
� Determinări genetice RAS (KRAS/ NRAS) și BRAF - la cazurile 

certificate cu boala metastatica (M1). 
9 Probe funcționale 
� dacă este cazul. 
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Informarea pacientului 

� Descriere intervenție chirurgicală cu variante de tratament cu viză radical 
(rezecție/ limfadenectomie) sau paleativă (derivație interna/ stomie), în 
funcție de relațiile intraoperatorii;  

� Posibilitatea realizării unei colostomii temporare sau definitive sau a unei 
ileostomii de protecție; 

� Posibilitate tratament adjuvant;  
� Riscuri intraoperatorii: lezare ureter, leziuni vasculare; 
� Complicații postoperatorii: fistula de anastomoză, ocluzie, hemoragie; 
� Număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 

� Vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� Reechilibrare nutrițională: pacienții cu status hipoproteinemic sever –vezi 

Capitolul 1 Generalități; 
� Corectarea dezechilibrelor hidro-electolitice sau acido-bazice în cazul 

pacienților cu ocluzie intestinală; 
� Pregătire tip "fast track": regim hidric 24-48 de ore înainte de operație, 

antibioterapie profilactică (1 doză cefalosporină i.v. cu 12 ore înainte de 
operație și 1 doză cu o oră înainte de operație, 6-8 comprimate 
Metronidazol per os cu 12-16 ore înainte de operație), 200 ml. Glucoză per 
os cu 2-3 ore înainte de operație [3]. 

� La pacienții la care tratamentul propus este o rezecție radicală cu 
anastomoză, ce prezintă patologie pulmonară asociată (cu risc de 
complicații respiratorii postoperatorii) se va indica montarea unui cateter 
epidural pentru analgezie continuă. 

Indicație operatorie  [1,3] 

� Tumori cec, colon ascendent - hemicolectomie dreaptă cu anastomoză 
ileo-transverso-colică latero-laterală; 

� Tumori unghi hepatic - hemicolectomie dreaptă lărgită cu anastomoză ileo-
transverso- colică latero-laterală; 

� Tumori colon transvers (treime proximală) - hemicolectomie dreaptă 
lărgită cu anastomoză ileo-transverso-colică latero-laterală; 

� Tumori colon transvers (treime medie) - colectomie segmentară cu 
anastomoză colo-colică termino-terminală sau latero-laterală; 

� Tumori colon transvers (treime distală) - hemicolectomie stângă lărgită cu 
anastomoză colo-sigmoidiană sau colo-rectală termino-terminală, termino-
laterală sau latero-terminală; 
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� Tumori de unghi splenic - hemicolectomie stângă sau hemicolectomie 
stângă lărgită (în funcție de limitele oncologice) cu anastomoză colo-
sigmoidiană sau colo-rectală termino-terminală, termino-laterală sau 
latero-terminală; 

� Tumori colon descendent - hemicolectomie stângă cu anastomoză colo-
rectală termino-terminală sau latero-terminală; 

� Tumori colon sigmoid - hemicolectomie stângă cu anastomoză colo-rectală 
termino-terminală sau latero-terminală sau rezecție segmentară 
sigmoidiană (în funcție de limitele oncologice) cu anastomoză colo-colică 
termino-terminală, termino-laterală, latero-terminală sau latero-laterală. 

 
!!! În funcție de extensia loco-regională a tumorii primare se pot impune rezecții multi-
viscerale în bloc (fără disecția tumorii) pentru a asigura margini de rezecție R0; (ex: 
poate intra în discuție și o DPC, pentru tumori invadante în duoden-pancreas dacă 
starea biologică a pacientului o permite). 
 
!!! Limfadenectomia va cuprinde obligatoriu stațiile ganglionare epi-colice, para-colice 
și intermediare; în cazul interesării macroscopice a ganglionilor centrali 
limfadenectomia se va realiza si la acest nivel. 
 

Nu este obligatorie ligatura primară vasculară cu condiția evitării manipulării 
tumorale; în cazul efectuării limfadenectomiei stațiilor intermediare-centrale, ligatura 
vasculară se va face la nivelul originii arteriale, respectiv a abușării venoase [3]. 

Suturile colo-colice se vor face după preferință, manuale în unu sau două 
straturi cu fire separate sau surjet sau cu sutură mecanică. Firele folosite vor fi 
resorbabile/ lent resorbabile de tip vicril (3-0) sau PDS (3-0). 

Pentru anastomozele mecanice se vor folosi [3]: 
� pentru închiderea bontului colonic sau enteral: stapplere lineare TL 60 sau 

TL 45, cartuș albastru sau verde (după grosimea peretelui enteral/ colic); 
� pentru anastomoze latero-laterale: stappler cutter linear TLC 60 sau TLC 

45, cartuș albastru sau verde; 
� pentru anastomoze colo-rectale: stappler circular cu diametru ales în 

funcție de lumenul digestiv (29-32 mm). 
Calea de abord:  
� laparotomie sau laparoscopie; 
� nu este indicat abordul laparoscopic pentru tumorile voluminoase, ce 

depășesc seroasa (risc crescut de diseminare) sau în cazul prezenței 
adenopatiilor loco-regionale. 
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În cazul prezenței tumorilor sincrone se vor efectua rezecții corespunzătoare, 
putându-se combina hemicolectomie dreaptă, cu hemicolectomie stângă, cu rezecție 
segmentară sau colectomia totală [3]. 

În cazul prezenței metastazelor hepatice sincrone rezecabile (vezi capitolul 
tumori hepatice) se poate opta pentru rezecție hepatica în același timp cu colectomia; o 
altă variantă este realizarea colectomiei și apoi la un interval de 2-3 luni, după 
tratament chimioterapic, impunându-se rezecția hepatică [3]. 

Prezența metastazelor pulmonare rezecabile nu reprezintă o contraindicație a 
rezecției tumorii primare; rezecția pulmonară se va efectua într-un serviciu de 
specialitate la 2-3 luni de la rezecția tumorii primare și după urmarea tratamentului 
oncologic. 

În cazul pacienților cu diseminări secundare peritoneale, pe cazuri selecționate, 
intră în discuție citoreducţie tumorală (CR) (R0), urmată în aceeași ședință de  
chimioterapie intraperitonealã hipertermică (HIPEC): 

� pacienții nu trebuie să aibă semne evidente de boală neoplazică sistemică: 
metastaze la distanță (pulmonare, osoase, hepatice nerezecabile – nu mai 
mult de bisegmentectomie); 

� indice Karnofsky > 50; 
� trebuie  să fie posibilă o citoreducţie completă (CC score = 0) [14]. 
Criterii de nerezecabilitate: 

- prezența metastazelor pulmonare sau hepatice inoperabile; în aceste 
situații, pacienții vor fi îndrumați către chimioterapie, cu recomandarea 
reevaluării o dată la 2 luni pentru o eventuală conversie la 
rezecabilitate a neoplaziei.  

 
!!! În situațiile pacienților cu boală neoplazică inoperabilă radical, ce prezintă 
hemoragii necontrolabile endoscopic sau ocluzie intestinală, se va indica intervenție 
chirurgicală paleativă: rezecție limitată, derivație internă, stomie în amonte de obstacol; 
în cazul stenozelor tumorale, în funcție de localizarea tumorală și de statusul 
pacientului, poate intra în discuție stentarea endoscopică. 
 

POSTOPERATOR 

� dacă pacientului i s-a montat intraoperator o sondă nazogastrică, aceasta va 
fi suprimată în Z0-1, dacă nu există alte indicații pentru a o menține (ulcer 
hemoragic asociat etc.); 

� analize de laborator (HLG, biochimie, coagulogramă): în funcție de 
necesități (funcție renală alterată preoperator, diselectrolitemie, sindrom 
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anemic, sindrom inflamator/septic, hepatocitoliză, hiperamilazemie, 
hipo/hiperglicemie) sau de suspiciune clinică (fenomene inflamatorii etc.); 

� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din Z1; 
în Z1 nu se vor depășii 500 ml lichide per os, pentru ca în zilele următoare, 
cantitatea să crească până la aproximativ 1000 ml și să fie combinată cu 
aport oral de semisolide și solide; 

� pacienții cu hipoproteinemie preoperatorie vor continua tratamentul de 
reechilibrare nutrițională început, prin administrare per os de produse 
hiperproteice, de tipul Fresubin Energy Drink; acestea se vor administra 
din Z1, 250-500 ml/ zi, în funcție de toleranță, urmând a fi înlocuite treptat 
de alimentație activă per os; 

� mobilizare activă a pacientului din Z1; profilaxia bolii tromboembolice 
(vezi Capitolul 1 Generalități) se va face la pacienții cu risc sau la cei ce nu 
se pot mobiliza; 

� tratamentul de fond al pacientului (tare asociate) se va relua treptat 
(antihipertensive, antidiabetice), cu monitorizarea atentă a TA, glicemie 
serică; 

� suprimare tuburi de dren în Z3-4 daca secrețiile sunt în cantitate mică (~50 
ml) și sunt de aspect seros, de obicei după reluarea tranzitului pentru 
materii fecale și gaze (indicație medic specialist); 

� plaga postoperatorie se pansează în Z1, după care pansamentele se vor 
îndepărta (Z2), dacă nu sunt semne de inflamație sau infecție; 

� tratamentul perfuzabil (vezi Capitolul 1 Generalități) va fi în echilibru cu 
aportul per os și va fi suprimat treptat odată cu înlocuirea sa prin 
alimentație per os (Z2-3); 

� profilaxia ulcerelor de stres (antisecretoare gastrice, de preferat per os); nu 
se mai administrează după reluarea alimentației per os, decât la pacienții 
cu risc;  

� tratament antibiotic profilactic, conform ghidului (Capitolul 1 
Generalități), maxim 3 doze;  

� tratament antialgic, inițial epidural/ i.v. apoi înlocuit cu analgezie ușoară 
per os; dacă este prezent, cateterul epidural va fi suprimat în Z3;  

� evaluare imagistica abdominală (ecografie de control) în preziua externării 
sau în caz de suspiciune a unor colecții intraabdominale; 

�  externare:  indicație medic specialist. 
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Complicații postoperatorii specifice 
� Hemoragie intraperitoneală 
� sursă: de la nivelul zonelor de decolare, deraparea ligaturilor vasculare, 

leziuni de organe parenchimatoase (splina, ficat); 
� obiectivata prin prezența sângelui proaspăt pe tuburile de dren 

intraperitoneale, cu sau fără impact asupra stării clinice; 
� în funcție de cantitatea/ debitul hemoragiei și de impactul hemodinamic, se 

va opta pentru tratament conservator sau reintervenție chirurgicală pentru 
hemostază; 

� în caz de instabilitate hemodinamică sau dacă secrețiile sangvine de pe 
tuburile de dren sunt > 500 ml, se va indica de urgență intervenția 
chirurgicală și hemostaza; 

� în cazul în care hemoragia nu are impact hemodinamic și secrețiile 
sangvine de pe tuburile de dren sunt < 500 ml, se va indica tratament 
conservator (supraveghere clinică, reechilibrare volemică, întreruperea 
tratamentului anticoagulant, cu atenție la asocierea patologiei cardio-
vasculare asociate) [3, 19]. 

� Leziuni ureterale 
� atunci când nu sunt diagnosticate intraoperator, secțiunile complete 

ureterale se manifesta de obicei imediat postoperator (Z0-1), prin febră, 
dureri localizate în flancul drept sau stâng (ureter drept sau stâng); 
exteriorizare de urină pe tubul de dren atunci când leziunile sunt 
tangențiale sau produse prin electrocauterizare/ devascularizare, se pot 
manifesta tardiv, prin fistule uretero-vaginale sau uretero-cutanate; 

� diagnosticul este stabilit prin coroborarea examenului clinic și imagistic 
(ecografie abdominală, urografie); 

� tratamentul se indică în funcție de tipul leziunii și momentul realizării 
acesteia; acesta presupune de cele mai multe ori reconstrucție 
(anastomoză) uretero-ureterală pe stent ureteral. Leziunile distale pot 
necesita ureteroneocistostomie și plasare de stent  [19]. 

� Fistulă de anastomoză 
� apărută pe fondul hipoproteinemiei, vascularizației necorespunzătoare 

(ischemie mezenterică cronică/ acută) sau a unui tehnici chirurgicale 
necorespunzătoare (anastomoză în tensiune etc.); 

� diagnosticată prin prezența pe tuburile de dren a secrețiilor digestive sau 
prin apariția semnelor de abdomen acut chirurgical (fistulă nedrenată, cu 
apariția de abces peritoneal sau peritonită generalizată); 
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� impune reintervenția în funcție de prezența sau nu a drenajului, de debitul 
fistulei, de starea generală a pacientului (prezența sau nu a sindromului 
septic); în fistulele cu debit mic (<200-300 ml), drenate extern, fără semne 
de peritonită, tratamentul poate fi conservator; în aceste situații, suportul 
nutrițional parenteral este obligatoriu, cu sistarea aportului alimentar per 
os; 

� în cazul fistulelor cu debit mare (>300-400 ml), persistente, fără tendință la 
scădere sau a semnelor  clinice, de laborator (sindrom septic) și imagistice 
de colecții patologice intraabdominale, se indică reintervenție, cu toaleta 
cavității peritoneale, desființarea anastomozei și efectuarea colostomiei 
terminale cu abandonarea bontului distal; în cazul fistulelor de mici 
dimensiuni, blocate prin aderențe de vecinătate, poate intra în discuție 
drenajul de vecinătate și practicarea unei ileostomii [6, 19]. 

� Ocluzie intestinală 
� apărute de obicei prin volvulus (aderențe intraabdominale, malrotații 

enterale), fecaloame impactate (rar); 
� diagnosticată clinic prin lipsa tranzitului intestinal sau tulburări ale 

acestuia (sindrom diareic urmat de abolirea tranzitului), în condițiile în 
care pacientul prezintă meteorism abdominal, grețuri, vărsături, secreții 
gastrice (exteriorizate pe sonda nazogastrică) în cantitate mare (>1000 ml/ 
24h), de aspect fecaloid; 

� atunci când se suspicionează ocluzia intestinală (nereluarea tranzitului 
intestinal >5-6 zile postoperator) cu modificări ale stării generale și ale 
valorilor de laborator (leucocitoză, diselectrolitemii), se indică montare de 
sondă nazogastrică (dacă aceasta nu este deja prezentă), reechilibrare 
hidroelectrolitică și acidobazică (suplimentare program perfuzabil/ 
corectare ionogramă), ecografie abdominală (anse intestinale destinse, cu 
mișcări tipice de brasaj); 

� dacă diagnosticul este clar (clinic) se indică reintervenția și reperarea și 
sancționarea cauzei ocluzive; în cazurile cu modificări semnificative la 
nivelul tubului digestiv (edem parietal, dilatări importante enterale), se 
poate impune efectuarea ileostomiei [19]. 

La externare 

� bilet de externare; 
� regim dietetic; 
� suprimare firelor de sutură tegumentară la 7-10 zile post operator și de 

sutură de la nivelul colostomiei la 14-21 zile; 
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� pacientul se va interesa de rezultatul examenului histopatologic, după care 
va efectua consult oncologic în vederea tratamentului adjuvant. 

Urmărire 

� se recomandă efectuarea unei colonoscopii la 1 an de la intervenție, la 3 
ani și apoi din 5 în 5 ani [NCCN]; 

� în caz de colostomie temporară (cu posibilitatea tehnică de restabilire a 
continuității tubului digestiv), se va recomanda reevaluare chirurgicală la 3 
luni, în vederea desființării stomei și repunerii în tranzit; pentru aceasta, se 
va verifica permeabilitatea tubului digestiv, distal de stomie (tușeu rectal, 
endoscopie digestivă inferioară) și absența altor procese neoplazice 
digestive (endoscopie digestivă superioară); 

� control chirurgical la 3-6 luni, timp de 2 ani, apoi la fiecare 6 luni timp de 
5 ani, cu examinare clinică, recoltare ACE, Rx torace, ecografie 
abdominală [3]; 

� CT toraco-abdomino-pelvin la pacienții cu risc crescut de recidivă sau la 
cei la care se ridică suspiciunea clinică sau paraclinică (n ACE); PET-CT 
în caz de suspiciune de recidivă locală sau la distanță, în condițiile în care 
CT toraco-abdomino-pelvin nu este concludent; 

� în caz de suspiciune imagistică de carcinomatoză peritoneală (CT/ PET-
CT), în condițiile în care starea clinică (scor Karnofski > 50) și paraclinică 
(fără dezechilibre organice majore) a pacientului o permite, se indică 
laparoscopie/laparotomie exploratorie în vederea evaluării pentru 
citoreducție tumorală și HIPEC [20]. 

 

5.7. Tratamentul chirurgical al tumorilor maligne rectale și 
anale 
 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 
9 Anamneza:  
� rectoragie; tenesme ano-rectale; astenie, fatigabilitate (sindrom anemic, 

sindrom de impregnare malignă); 
9 APP:  
� Rectocolită ulcero-hemoragică, boală Crohn, polipoză adenomatoasă 

familială (PAF), polipi malignizați, modificări în circuitul acizilor biliari 
(colecistectomie, derivații bilio-digestive), uretero-colo-stomii; 
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9 AHC:  
� PAF, sindromul Lynch 1, Lynch 2 (vezi cap. 5.6 Tumorile maligne ale 

colonului) [3] 
9 Examen obiectiv: 
� tegumente și mucoase palide (sindrom anemic); 
� tușeu rectal - obiectivare TU canal anal sau rect inferior/ mijlociu, sânge 

(TU hemoragică), ampulă rectală fără materii fecale (TU ocluzivă); 
� în caz de TU ocluzive, pacienții pot prezenta semnele clinice ale ocluziei 

intestinale, cu abolirea tranzitului pentru gaze și materii fecale, abdomen 
meteorizat, timpanism la percuție, lipsa zgomotelor intestinale la 
auscultație; 

Diagnostic paraclinic 

� Endoscopie digestivă inferioară cu biopsii: diagnostic de certitudine; 
� RMN pelvin: evaluarea loco-regională a extensiei TU și evaluarea cavității 

peritoneale pentru prezența diseminării neoplazice la distanță; 
� Ecografia endorectală: evaluarea loco-regională a extensiei TU (atunci 

când nu se efectuează RMN); 
� CT abdomino-toracic: evaluarea extensiei la distanță a bolii neoplazice; 
� Ecografie abdominală: poate fi utilă în evaluarea ficatului pentru prezența 

determinărilor  secundare; 
� Rx abdominal pe gol: util în regim de urgență, pentru diagnosticul ocluziei 

intestinale (obiectivare nivele hidroaerice) [1,3]. 
 

9 Laborator 
� HLG: anemie feriprivă; 
� Coagulograma; 
� Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie): modificări probe hepatice în caz de metastaze la acest 
nivel, diselectrolitemii în caz de ocluzie intestinală; 

� Markeri tumorali: CEA; 
� Determinări genetice RAS (KRAS/ NRAS) și BRAF – la cazurile 

certificate cu boală metastatică (M1). 

Informarea pacientului 

� Descriere intervenție chirurgicală, cu posibilitate abord laparoscopic și 
clasic; posibilitate conversie; 

� Amputație vs rezecție joasă: risc de recidivă, incontinență anală; 
� Posibilitatea efectuării unei colostomii temporare sau definitive; 
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� Riscuri intraoperatorii: hemoragie, lezare plexuri nervoase, uretere;  
� Complicații postoperatorii/sechele: fistulă de anastomoză, ocluzie 

intestinală, disfuncții sexuale, urinare; 
� Număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 

� Vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� Reechilibrare nutrițională: pacienții cu status hipoproteinemic sever – vezi 

Capitolul 1 Generalități; 
� Corectarea dezechilibrelor hidro-electolitice sau acido-bazice în cazul 

pacienților cu ocluzie intestinală; 
� Montare sondă nazogastrică la pacienții cu ocluzie intestinală; 
� Dietă lichidiană 48h înainte de intervenția chirurgicală; 
� Pregătire tip "fast track": regim hidric 24-48 de ore înainte de operație, 

antibioterapie profilactică (1 doză cefalosporină i.v. cu 12 ore înainte de 
operație și 1 doză cu o oră înainte de operație, 6-8 comprimate 
Metronidazol per os cu 12-16 ore înainte de operație), 200 ml. Glucoză per 
os cu 2-3 ore înainte de operație [1,3]; 

� La pacienții la care tratamentul propus este o rezecție radicală cu 
anastomoză și prezintă patologie pulmonară asociată (cu risc de 
complicații respiratorii postoperatorii) se va indica montarea unui cateter 
epidural pentru analgezie continuă. 

Indicație operatorie [1,3] 
� Tumorile rectale 
T1N0 - rezecție transanală, dacă este posibil tehnic; 
T1-2N0 - rezecție transabdominală; 
T3-4N0, TN1-2, tumori nerezecabile, pacienți ce nu se pretează unei 

intervenții radicale, în anestezie generală - consult oncologic în vederea chimio-radio-
terapiei neoadjuvante sau paleative; 

Pacienții ce prezintă contraindicații ale tratamentului neoadjuvant, vor 
beneficia de rezecție transabdominală; 

TNM1 - pacienții vor fi evaluați în vederea tratamentului tumorii rectale și a 
metastazelor hepatice/pulmonare: secvențial sau în același timp operator, precedat de 
chimio-radioterapie; boala metastatică va fi considerată rezecabilă dacă tratamentul 
chirurgical poate asigura din punct de vedere tehnic îndepărtarea completă a bolii 
neoplazice (R0); în cazul metastazelor hepatice, se va evalua parenchimul hepatic 
restant (volumetrie). Acesta trebuie să fie de minim 20% în condițiile absenței altor 
modificări parenchimatoase. În caz de hepatopatie asociată (ciroză hepatică, 
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chimioterapie), parenchimul restant va trebui să reprezinte 40-60% din volumul total. 
Dacă aceste valori nu pot fi asigurate, se poate indica chemoembolizarea sau ligatura 
selectivă a ramului portal ce deservește lobul tumoral. 

Excizia transanală (TEM) va fi indicată atunci când TU este <3 cm, este 
mobilă pe planurile posterioare, nu depășește 30% din circumferința lumenului digestiv 
și este localizată la maxim 8 cm de orificiul anal (OA); TEM se contraindică în cazul 
prezenței adenopatiilor evidențiate la evaluarea imagistică preoperatorie; atunci când 
marginile de rezecție negative sunt < 3mm, se va lua în considerare rezecția 
chirurgicală transabdominală  [21]. 

Pentru rezecția transabdominală, abordul poate fi prin laparotomie sau 
laparoscopie [22]. 

Pentru pacienții ce beneficiază de tratament oncologic neoadjuvat, intervenția 
chirurgicală se va efectua la 5-12 săptămâni de încheierea chimio-radioterapiei (doză 
completă) [23]. 

În cazul rezecțiilor transabdominale se acceptă doar excizia totală a 
mezorectului [24]: 

� pentru tumorile proximale, se va extinde rezecția la 4-5 cm  distal de TU; 
� pentru tumorile distale (<5 cm de OA), se acceptă limita de rezecția distală 

de 1-2 cm, cu condiția ca aceasta să fie confirmată histopatologic; 
� în cazurile în care se consideră că aceste margini nu pot fi obținute, se va 

opta pentru amputația de rect abdomino-perineală. 
 

De principiu, ori de câte ori este posibil, se va restabilii continuitatea digestivă 
prin anastomoze colo-rectale sau colo-anale, manuale sau mecanice. 

Atunci când acest lucru nu este posibil sau riscul de fistulă anastomotică este 
ridicat, se va opta pentru colostomie terminală temporară (cu restabilirea continuității 
digestive la 2-3 luni) sau o ileostomie de protecție; 
 

� Tumorile canalului anal și ale anusului 
� pentru adenocarcinoame, se vor urma indicațiile valabile pentru cancerul 

rectal (vezi mai sus) (NCCN); 
� pentru carcinoamele scuamoase ale canalului anal, se vor evalua ganglionii 

limfatici inghinali (biopsie FNA dacă este cazul); stadializarea va 
presupune CT/ RMN toraco-abdomino-pelvin sau PET-CT pentru stadiile 
T2-4N0 sau TN+. Se va face testare HIV și evaluarea nivelului de CD4. În 
cazul femeilor se va indica examen ginecologic. Pacienții vor fi evaluați în 
vederea chimio-radio-terapiei (NCCN) [1]; 

� pentru carcinoamele scuamoase ale anusului, evaluarea este similara ca cea 
pentru tumorile scuamoase ale canalului anal; pentru stadiul T1N0 se va 
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opta pentru excizie locala, urmată de consult oncologic; pentru stadiile T2-
4N0 sau TN+, se va opta pentru chimio-radioterapie [1]; 

� pacienții cu boală metastatică după carcinoame scuamoase ale canalului 
anal și ale anusului vor fi evaluați oncologic în vederea chimio-radio-
terapiei; 

� pacienții vor fi reevaluați la 8-12 săptămâni. În caz de persistență sau 
recidivă a bolii neoplazice, se va indica rezecție abdomino-perineală; în 
caz de recidivă ganglionară, se va indica evidare ganglionară inghinală, 
urmată de chimio-radioterapie (NCCN). 

 

POSTOPERATOR 

� dacă pacientului i s-a montat intraoperator o sondă nazogastrică, aceasta va 
fi suprimată în Z0-1, dacă nu există alte indicații pentru a o menține (ulcer 
hemoragic asociat, etc.); 

� analize de laborator (HLG, biochimie, coagulogramă): în funcție de 
necesități (funcție renală alterată preoperator, diselectrolitemie, sindrom 
anemic, sindrom inflamator/septic, hepatocitoliză, hiperamilazemie, 
hipo/hiperglicemie) sau de suspiciune clinică (fenomene inflamatorii, etc.); 

� alimentație : per os - ceai in Z0, alimentație lichidiana și semisolidă din 
Z1; în Z1 nu se vor depășii 500 ml fluide per os, pentru ca în zilele 
următoare, cantitatea să crească până la aproximativ 1000 ml și să fie 
combinată cu aport oral de semisolide și solide; 

� pacienții cu hipoproteinemie preoperatorie vor continua tratamentul de 
reechilibrare nutrițională început, prin administrare per os de produse 
hiperproteice, de tipul Fresubin Energy Drink; acestea se vor administra 
din Z1, 250-500 ml/zi, în funcție de toleranță, urmând a fi înlocuite treptat 
de alimentație activă per os; 

� mobilizare activă a pacientului din Z1; profilaxia bolii trombembolice 
(vezi Capitolul 1 Generalități) se va face la pacienții cu risc sau la cei ce nu 
se pot mobiliza; 

� tratamentul de fond al pacientului (tare asociate) se va relua treptat 
(antihipertensive, antidiabetice), cu monitorizarea atentă a TA, glicemie 
serică; 

� suprimare tuburi de dren in Z3-4 dacă secrețiile sunt în cantitate mică (~50 
ml) și sunt de aspect seros, de obicei după reluarea tranzitului pentru 
materii fecale și gaze (indicație medic specialist); 

� plaga/plăgile postoperatorii se pansează în Z1, după care pansamentele se 
vor îndepărta (Z2), dacă nu sunt semne de inflamație sau infecție; 
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� la pacienții cu colostomie/ ileostomie, se va face controlul vizual și digital 
(tușeu) al acesteia, în Z 1-2 și la externare; se va verifica permeabilitatea, 
aspectul mucoasei; 

� tratamentul perfuzabil (vezi ghid - cap 1) va fi in echilibru cu aportul per 
os și va fi suprimat treptat odată cu înlocuirea sa prin alimentație per os 
(Z2-3); 

� profilaxia ulcerelor de stres (antisecretoare gastrice, de preferat per os); nu 
se mai administrează după reluarea alimentației per os, decât la pacienții 
cu risc;  

� tratament antibiotic profilactic, conform ghidului (Capitolul 1 
Generalități), maxim 3 doze;  

� tratament antialgic, inițial epidural/i.v. apoi înlocuit cu analgezie ușoară 
per os; dacă este prezent, cateterul epidural va fi suprimat în Z3;  

� evaluare imagistică abdominală (ecografie de control) în preziua externării 
sau în caz de suspiciune a unor colecții intraabdominale; 

� externare:  indicație medic specialist. 

Complicații postoperatorii specifice / sechele 

� Complicații după rezecții rectale joase, cu anastomoză 
� Fistula de anastomoză 

- datorată unui defect de tehnică, a unei vascularizații necorespunzătoare 
(tensiune la nivelul arcadei vasculare a segmentului colonic coborât), a 
tensiunii la nivelul anastomozei (mobilizarea insuficientă a colonului 
proximal); 

- diagnosticat clinic (stare generală alterată, nereluarea tranzitului 
intestinal, sindrom septic, exteriorizarea pe tuburile de dren pelvine de 
conținut fecaloid) și paraclinic: leucocitoză, evidențierea imagistică de 
colecții  patologice localizate (abces – fistula blocată) sau generalizate 
(peritonită fecaloidă – purulentă); 

- în situațiile în care fistula este drenată extern, cu un debit de < 200-300 
ml și nu are impact clinic și paraclinic (fără sindrom septic, fără 
evidențierea de colecții), se indică tratament conservator (menținerea 
drenajului, verificarea zilnică a permeabilității și ancorării la tegument 
a drenajului, sistarea alimentației per os, suport nutrițional parenteral, 
echilibrare hidroelectrolitică, antibioterapie); 

- în situațiile în care drenajul nu este eficient, debitul este mare și/sau 
există impact asupra stării generale a organismului, se va impune 
reintervenție, cu desființarea anastomozei, evacuarea și drenajul 
colecțiilor și colostomie terminal stângă; în situațiile în care 
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intraoperator, la reintervenție se constată o fistulă de mici dimensiuni, 
blocată, poate intra în discuție drenajul corespunzător al zonei și 
ileostomie [6]. 

� Abces pelvis/ abdomen 
- datorat unei fistule de anastomoza de mici dimensiuni, blocate la nivel 

pelvin, cu abces consecutiv; rar, poate fi cauzat de cloazonări 
suprainfectate, în zonele declive; 

- diagnosticat clinic și paraclinic prin instalarea sindromului septic: 
febra, leucocitoza, PCR/ procalcitonina crescute; 

- imagistic (ecografie abdominală, CT abdomen-pelvis), se obiectivează 
colecția pelvină/ abdominală; 

- tratamentul presupune drenajul colecției; în caz de suspiciune/ 
evidențiere fistula de anastomoza, poate intra în discuție o 
jejunostomie de protecție sau desființarea anastomozei, închiderea 
bontului distal și colostomie terminală [1,3]. 

� Ocluzie intestinală 
- datorită unui volvulus intestinal, de obicei, prin acolarea unei anse 

intestinale în pelvis, în zone deperitonizate; 
- diagnostic clinic prin abolirea sau nereluarea tranzitului intestinal, 

grețuri, vărsături, secreții cu aspect fecaloid pe sonda nazogastrică; 
- diagnostic paraclinic prin evidențierea imagistică (Rx abdominal pe 

gol) de nivele hidroaerice; ecografia evidențiază anse intestinale 
dilatate, cu peristaltică absentă/ mișcări de brasaj [1,3]. 

Complicații după rezecții rectale joase, tip Hartmann 
� Hemoragie de la nivelul stomei [25,26] 

- diagnosticată prin exteriorizare de sânge la nivelul pungii de 
colostomă; 

- a se face diagnostic diferențial cu HDS, HDI (examen obiectiv cu 
evidențierea sursei de hemoragie la nivelul mucoasei sau a 
tegumentului parastomal, sânge proaspăt, neamestecat cu materii 
fecale); 

- recoltare hemoleucogramă cu cuantificarea impactului hemoragiei; 
- tratamentul va presupune hemostază in situ (fire separate sau 

electrocauterizare); 
- pentru hemoragiile difuze se va lua în considerare hemostaza prin 

compresiune; 
- transfuzie conform indicațiilor (vezi Capitolul 1 Generalități). 
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� Ocluzie intestinală prin stomie nefuncțională [25,26] 
- diagnosticată clinic prin simptomatologia pacientului nedegajat 

postoperator (grețuri, vărsături, intoleranță alimentară, stare generală 
alterată), examen obiectiv (abdomen destins, meteoristic, lipsa 
zgomotelor hidroaerice), paraclinic (ecografie abdominală, Rx 
abdominal pe gol - nivele hidro-aerice, anse intestinale dilatate); 

- datorită volvulusului (poziționare inadecvată a stomei – malpoziție). 

Complicații după amputații abdomino-perineale 
� Hemoragie de la nivelul stomei 

- vezi mai sus („Complicații după rezecții rectale joase, tip Hartmann”) 
� Supurația plăgii perineale [27] 

- diagnostic clinic, prin prezența semnelor celsiene locale, exteriorizare 
de secreții purulente; 

- tratamentul va consta în suprimarea firelor de sutură, toaleta și 
pansamentul zilnic al plăgii; poate intra în discuție montarea de sistem 
VAC [28]. 

�  Ocluzie intestinală 
- cauzată cel mai frecvent de fixarea în pelvis a anselor intestinale (în 

absența peritonizării); 
- poate să apară precoce (volvulus) sau tardiv (prin sindrom aderențial, 

volvulus incomplet); 
- diagnostic clinic prin abolirea tranzitului intestinal, grețuri, vărsături, 

aspirat gastric patologic(fecaloid); examinările imagistice vor pune in 
evidență prezența nivelelor hidro-aerice (Rx abdominal pe gol), a 
anselor intestinale destinse, cu pereți îngroșați, cu conținut mixt 
(ecografie abdominală); 

- tratamentul va consta în reintervenție cu rezolvarea cauzei ocluzie 
intestinale [3]. 

�  Prolaps colostomie 
- poate fi incomplet (prolaps mucos) sau complet (telescoparea completă 

a tubului digestiv); 
- se va evalua reductibilitatea prolapsului, complicațiile locale apărute 

(ischemie, ulcerații); 
- dacă prolapsul este recurent, cu risc de complicații locale, se poate 

impune tratamentul chirurgical: cerclaj, revizia stomei, refacerea 
stomei. 
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� Eventrație parastomală 
� poate apare precoce, prin calibrarea necorespunzătoare a breșei parietale 

musculo-aponevrotice sau tardiv, prin lărgirea breșei (efort fizic, creștere 
în greutate, constipație cronică, etc); 

� în funcție de mărimea defectului parietal și simptomatologie (sindrom 
algic, sindrom subocluziv sau ocluziv), se poate impune tratamentul 
chirurgical cu cură chirurgicală a eventrației parastomale (de obicei, cu 
plasă de întărire sau substituție). 

La externare 

� bilet de externare; 
� regim dietetic cu evitarea constipației; 
� suprimarea firelor de sutură tegumentară la 7-14 zile postoperator, în 

condițiile vindecării fiziologice; 
� la cazurile cu colostomie, firele de sutură de la acest nivel se vor suprima 

la 21 de zile postoperator; 
� la cazurile cu colostomie, se recomandă îngrijirea corespunzătoare a 

tegumentului peristomal, cu produse specifice. 

Urmărire 

� se recomandă efectuarea unei colonoscopii la 1 an de la intervenție, la 3 
ani și apoi din 5 în 5 ani [NCCN]; 

� în caz de colostomie temporară (cu posibilitatea tehnică de restabilire a 
continuității tubului digestiv), se va recomanda reevaluare chirurgicală la 3 
luni, în vederea desființării stomei și repunerii în tranzit; pentru aceasta, se 
va verifica permeabilitatea tubului digestiv, distal de stomie (tușeu rectal, 
endoscopie digestivă inferioară) și absența altor procese neoplazice 
digestive (endoscopie digestivă superioară); 

� control chirurgical la 3-6 luni, timp de 2 ani, apoi la fiecare 6 luni timp de 
5 ani, cu examinare clinică, recoltare ACE, Rx torace, ecografie 
abdominală [3]; 

� CT toraco-abdomino-pelvin se indică la pacienții cu risc crescut de 
recidivă sau la cei la care se ridică suspiciunea clinică sau paraclinică 
(nACE); PET-CT în caz de suspiciune de recidivă locală sau la distanță;  

� în caz de suspiciune imagistică de carcinomatoză peritoneală (CT/ PET-
CT), în condițiile în care starea clinică (scor Karnofski > 50) și paraclinică 
(fără dezechilibre organice majore) a pacientului o permite, se indică 
laparoscopie/laparotomie exploratorie în vederea evaluării pentru 
citoreducție tumorală și HIPEC [14, 20]; 
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� în caz de recidivă locală, izolată, se va evalua rezecabilitatea (CT/ RMN), 
în funcție de aceasta, indicându-se tratamentul chirurgical (rezecție, 
precedată și/sau urmată de radio-chimio-terapie) sau tratament oncologic 
paliativ; 

� pentru pacienții cu carcinoame scuamoase ale canalului anal si ale 
anusului, se vor urma indicațiile de mai sus (vezi indicații operatorii). 

5.8. Managementul pacientului chirurgical infectat cu Clostri-
dium difficile – Marius Stanca 

 
Definiție: infecția cu Clostridium difficile (C. diff.) este definită de prezența 

simptomelor (diaree) și unul din următoarele elemente – examen de scaun pozitiv 
pentru toxinele C. diff. sau pentru C. diff. toxigen sau elemente colonoscopice sau 
histopatologice relevante pentru colita pseudomembranoasă [29]. 

Diagnostic clinic și paraclinic [29-31] 

9 Istoricul pacientului (factori de risc): 
� tratament cu antibiotice cu spectru larg recent instituit sau în ultimele 8 

săptămâni; 
� tratament cronic cu inhibitori de pompă de protoni IPP; 
� prezența unor boli imunosupresoare; 
� tratament cu chimioterapice anticancerigene; 
� vârsta înaintată și spitalizarea prelungită sunt considerați factori de risc; 
� infecție anterioară cu C. diff. certificată și tratată; 
� contact certificat cu alți pacienți infectați. 
9 Simptome: 
� diaree apoasă, uneori cu mucus și sânge în cantitate mică; 
� crampe abdominale; 
� anorexia; 
� stare de rău (malaise). 
9 Examen fizic: 
� febră la aproximativ jumătate din pacienți; 
� durere la palparea profundă a abdomenului inferior; 
� distensie abdominală moderată; 
� deshidratare de diverse grade; 
� apărare musculară în cazurile complicate; 
� ileus colonic, cu distensie marcată, fără diaree în cazurile severe;  
� ileită, pauchită la cei cu colectomii, ileostomii. 
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9 Examen de laborator: 
� hemoleucograma completă – leucocitoza poate fi prezentă; 
� măsurarea nivelului de NA, K, uree, creatinină (insuficiență renală, 

deshidratare, diselectrolitemie în formele severe); 
� măsurarea nivelului albuminelor serice (hipoalbuminemie în formele 

severe); 
� măsurarea lactatului seric (valori mai mari de 5 mmol/L în formele 

severe). 
9 Examenele de scaun 
Recoltarea probelor se face de la primele suspiciuni de boală.  
Nu se testează decât scaunele apoase, neformate! 
� testul rapid pentru toxinele A și B (imunotestare enzimatică) – cel mai 

folosit, mai puțin sensibil, dar specificitate bună; 
� cultură de scaun pozitivă – semnul cel mai clar, dar durează mult de la 

însămânțare până la rezultat; 
� reacție de polimerizare în lanț; 
� imunotestarea pentru glutamat dehidrogenaza produsă de C. diff. 
� determinarea citotoxinelor din scaun. 
9 Examinări imagistice 
De obicei nu sunt necesare, se indică la cazurile severe, cu complicații, sau 

când se suspectează și alte patologii intraabdominale: 
� tomografia computerizată pentru evaluarea complicațiilor; 
� radiografia abdominală „pe gol” pentru diagnosticul megacolonului toxic; 
� endoscopia – de obicei nu se indică, poate demonstra prezența unor 

depozite alb-gălbui pe o mucoasă eritematoasă și edemațiată. 

Tratamentul pacientului infectat cu Clostridium difficile [29, 31-33] 
Ca regulă, nu se aplică tratament specific decât pacienților simptomatici. 

Purtătorii asimptomatici de C. diff. nu au nevoie de tratament. Managementul infecției 
cu C. diff. cuprinde măsuri de izolare a bolnavului și de prevenire a răspândirii infecției 
și tratamentul antibiotic propriu-zis.  

� Măsuri generale de izolare și prevenție a răspândirii infecției 
� mutarea pacientului într-un salon cu un singur pat, dacă infrastructura 

spitalului permite; 
� gruparea pacienților infectați în același salon, dacă nu există saloane cu un 

singur pat pentru izolare; 
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� pacienții infectați și care au incontinență fecală sau colostome funcționale 
au prioritate pentru saloanele cu un singur pat; 

� la ușa salonului, pe coridor, se plasează material de protecție pentru 
personal și vizitatori: mănuși de cauciuc, măști, halate de unică folosință 

� pe ușa salonului se pune un anunț de avertizare; 
� în salon, lângă ușă, va fi plasat un coș în care se vor arunca echipamentele 

de protecție folosite de personal sau vizitatori, chiar înainte de părăsirea 
salonului; 

� echipamentele medicale necesare (tensiometre, stetoscoape, termometre 
etc) vor fi curățate după fiecare utilizare și nu vor fi utilizate și la alți 
pacienți; 

� după fiecare contact cu bolnavul infectat, personalul medical și vizitatorii 
vor fi educați să se spele pe mâini cu apă și săpun (curățare mecanică); 

� dezinfecția mâinilor se face cu substanțe bazate pe clorhexidină (curățare 
chimică); 

� substanțele dezinfectante bazate pe alcool sunt ineficiente (nu distrug 
sporii de C. diff.); 

� dacă sunt mai mulți pacienți infectați în salon, nu se va folosi același 
echipament de protecție la doi pacienți; 

� dezinfecția zilnică a suprafețelor și a mobilierului se face soluție diluată 
1:10 de hipoclorit de sodiu sau alte substanțe sporicide aprobate; 

� după externarea din salonul de izolare  se execută curățenia completă, apoi 
se aplică lămpi cu ultraviolete sau nebulizator.  

� Tratamentul propriu-zis al infecției cu Clostridium difficile 
Se individualizează în funcție de severitatea infecției și de momentul apariției 

(prima infecție sau recădere). 
Dacă situația o permite, se sistează tratamentul antibiotic primit anterior de 

către pacient. 
Se întrerupe administrarea medicamentelor ce reduc peristaltica intestinală (de 

exemplu loperamid). 
 
a) Infecție inițială ușoară sau moderată  
� diaree și alte semne și simptome, dar care nu se încadrează  în criteriile de 

boală severă sau complicată/ 
Tratament  

- Metronidazol per os 500 mg de 3 ori pe zi, timp de 10-14 zile; 
- Dacă există alergie sau intolerață la metronidazol, se administrează 

oral vancomicină 125 mg, de 4 ori pe zi, timp de 10-14 zile; 
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- Dacă după 5-7 zile de metronidazol nu se observă ameliorare, se trece 
pe vancomicină oral în dozele standard (125mg, de 4 ori pe zi, 10 
zile); 

- sau Fidaxomicină 200mg de 2 ori pe zi, 10 zile. 
 

b)   Infecție inițială severă 
� diaree, albumină serică sub 3g/dl și unul din următoarele elemente:  

- leucocitoză ≥15.000/mm3; 
- creatinina serică ≥1,5X valoarea normală; 
- sensibilitate abdominală. 

Tratament  
- Vancomicină 125mg per os de 4 ori pe zi, 10 zile. Doza poate fi 

crescută la 500 mg de 4 ori pe zi, 10 zile; 
- sau Fidaxomicină  200mg per os de 2 ori pe zi, 10 zile dacă nu sunt 

situații amenințătoare pentru viață. 
c) Infecție inițială severă cu complicații 
� boală ce necesită internarea pe secția de terapie intensivă; 
� febra înaltă ≥ 38,5°C; 
� hipotensiune cu/fără necesar de vasopresoare; 
� ileus sau distensie abdominală marcată; 
� leucocitoză ≥ 35.000/mm3 sau leucopenie ≤ 2000/mm3 ; 

� deprecierea statusului conștienței; 
� lactatul seric ≥ 2,2mmol/L; 
� insuficiența de organ (respiratorie, renală, hepatică etc.). 
Tratament  

- Vancomicină 500 mg de  4 ori pe zi per os/ sonda nazogastrică și 
metronidazol 500 mg intravenos la 8 ore și clismă cu vancomicină 
(500 mg dizolvat în 100 sau 500 ml soluție de ser fiziologic) de 4 ori 
pe zi; 

- Evaluare chirurgicală permanentă! Intervenția chirurgicală se impune 
în cazurile ce evoluează cu șoc, megacolon toxic, perforații colonice. 
Procedeul chirurgical de elecție este colectomia subtotală cu 
ileostomie terminală; 

- La pacienții cu risc de complicații, intervenția chirurgicală este bine să 
se facă înainte de apariția lor. Se practică ileostomie laterală „pe 
baghetă”, cu lavajul intraoperator al colonului via orificiul de 
ileostomie, cu soluție de polietilen glicol, apoi instilații colonice 
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postoperatorii cu soluția de vancomicină 500mg de 4 ori pe zi, pe 
orificiul de ileostomie.  

d) Infecție recurentă – primul episod  
� semne de infecție cu C. diff. apărute până la 8 săptămâni de la terminarea 

tratamentului 
Tratament  

- Se inițiază același tratament ca la prima infecție (metronidazol 500 mg 
de 3 ori pe zi, sau vancomicină 125 mg de 4 ori pe zi, sau 
fidaxomicină 200 mg de 2 ori pe zi, timp de 10 zile). 

e) Infecție recurentă – episoade multiple  
Tratament  

- Vancomicină per os 125 mg de 4 ori pe zi 10 zile pulse therapy; 
- sau vancomicină 125 mg per os de 4 ori pe zi, 10 zile, continuată cu 

doze de dezescaladare (se scot câte 125 mg pe zi); 
- Fidaxomicină 200 mg per os, de 2 ori pe zi, 10 zile; 
- De la al treilea episod de recurență se va apela la transplantul fecal 

unde este posibil. 
f) Situații speciale [32-34] 
1. Tratamentul infecției cu C. diff. atunci când administrarea orală nu este 

posibilă. 
� Infecție ușoară: Metronidazol intravenos 500 mg de 3 ori pe zi, 10 zile;  
� Infecție severă: Metronidazol intravenos 500 mg de 3 ori pe zi combinat cu 

spălături colonice cu vancomicină 500mg dizolvat în 100 ml ser fiziologic, 
de 4 ori pe zi sau administrat pe sonda nazogastrică, timp de 10 zile;   

� În lipsa răspunsului se poate încerca Tigecyclina 50 mg intravenos de 2 ori 
pe zi, 14 zile.  

2. Tratamentul infecției cu C. diff. la pacienți cu boli inflamatorii intestinale 
� Administrarea terapiei anti C. diff. se face conform schemelor prezentate 

mai sus; 
� Terapia imunosupresoare nu se întrerupe; 
� Escaladarea dozelor de corticosteroizi sau introducerea terapiei anti-TNF 

se evită în primele 72 de ore de la instituirea tratamentului anti C. diff.  
3. Tratamentul infecției cu C. diff. la pacienții imunosupresați (boli maligne, 

chimioterapie, corticoterapie, transplantați, cirotici) 
� Schema terapeutică este identică cu cea a pacienților fără imunosupresie. 
4.Tratamentul infecției cu C. diff. la gravide  
� Vancomicină 125 mg per os de 4 ori pe zi, 10 zile; 
� Se evită metronidazolul! 
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Complicațiile infecției cu Clostridium difficile  
� Megacolonul toxic [32-34] 
� Diagnostic clinic – febră înaltă ≥38,5°C, tahicardie ≥120 bătăi/minut, 

leucocitoză, anemie, distensie abdominală, sensibilitate la palpare, ileus; 
� Imagistic: radiografie abdominală pe gol/CT- distensia colonului transvers 

peste 6 cm; 
� Tratament:  

- susținere vitală; 
- colectomia subtotală cu ileostomie terminală. 

� Perforațiile colonice 
� Diagnostic clinic: stare de șoc, apărare musculară generalizată, ileus; 
� Imagistic: pneumoperitoneu la radiografie abdominală pe gol/CT; 
� Tratament:  

- susținere vitală; 
- colectomia subtotală cu ileostomie terminală. 

� Hemoragiile  
� Diagnostic  clinic:  

- pierdere de sânge proaspăt/cheaguri prin hematochezie; 
- semne de anemie acută. 

� Tratament: 
- Schema terapeutică a infecției severe; 
- Colectomie subtotală dacă nu există răspuns la tratamentul 

medicamentos sau apar semne de șoc hipovolemic. 
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6. COLECISTUL ȘI CĂILE BILIARE 
EXTRAHEPATICE  

Adrian Bartoș, Nadim Al Hajjar 
 

6.1. Tratamentul chirurgical al litiazei veziculare; colecistita 
acută și cronică 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 
9 Anamneza (litiază veziculară în antecedente, dureri abdominale cu 

caracter colicativ, sindrom dispeptic, grețuri, vărsături, cefalee, scaune 
acolice, urină hipercromă, icter sclero-tegumentar); 

9 Examen obiectiv (palpare hipocondrul drept, semnul Murphy, icter 
sclero-tegumentar); sindrom febril/frison? (angiocolita, colecistita 
acuta) [1, 2]. 

Diagnostic paraclinic 
9 Imagistic 
� Ecografie abdominală (nu e obligatorie dacă există documentație 

imagistică din alt serviciu medical, nu mai veche de 2 săptămâni) [1, 2, 3]: 
- existență calculi în colecist, CBP sau CBIH; 
- dilatare CBP sau/ și CBIH; 
- semne de colecistită acută: bloc inflamator subhepatic; colecist cu 

pereți îngroșați, dedublați; colecist destins, cu calcul inclavat 
infundibular; lichid perivezicular; 

- semne de colecistită cronică: bloc inflamator subhepatic; veziculă de 
porțelan; aerobilie (fistulă bilio-digestivă);  

� Gastroscopie (doar dacă intră în discuție diagnosticul diferențial al unei 
patologii gastrice); 

� ERCP (în caz de prezență a semnelor de litiază CBP cu obstrucție biliară/ 
icter): 
- în această situație, se va opta pentru tratamentul secvențial al litiazei 

veziculare și a CBP, realizându-se într-un prim timp sfincterotomia 
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endoscopică, cu extragerea calculilor din CBP, urmând ca la 3-4 zile 
după procedura endoscopică (dacă nu apar alte complicații specifice 
ERCP) să se efectueze colecistectomia laparoscopică [4]. 

9 Laborator 
� Evaluare generală:  

- HLG (leucocitoză în colecistita acută, angiocolită); 
- Coagulograma; 
- Biochimie (Na, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie). 
� Evaluare specifică: 

- Probe hepatice: BT, BD, GOT, GPT, FA, GGT (valori crescute în 
colecistita acută, icter mecanic prin litiază CBP, sindrom Mirizzi) [2]; 

� Amilazemia, amilazuria [3]. 
9 Probe funcționale 
� dacă este cazul.  

Informarea pacientului 

� descrierea intervenție chirurgicale, cu posibilitate conversie 
(colecistectomie deschisă); 

� riscuri intraoperatorii (leziuni vasculare, de căi biliare), complicații 
postoperatorii; 

� număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 

� vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� antibioticoprofilaxie cu cefalosporine G3/Metronidazol în caz de 

colecistită acută (1 doză preoperator); [3] 
� tratament antialgic și antiinflamator (Ketorol), antispastic (No-Spa), 

antiemetic (Metoclopramid, Osetron); 
� dacă există sindrom de citoliză preoperator, se introduce tratament cu 

Dexametazonă 0,4 mg, 2x1 /zi. 

Indicație operatorie [1, 2, 3] 

� colecistectomie laparoscopică – colecistită acută litiazică, colecistită 
cronică litiazică, litiază veziculară simptomatică, microlitiază (sub 3 mm – 
risc crescut de pancreatită acută), colecistită acută alitiazică, polipi 
veziculari > 1cm [1]; 

� colecistectomie clasică – eșecul abordului / tehnicii laparoscopice; 
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� dacă intraoperator se ridică suspiciunea litiazei CBP (cistic larg, de pasaj; 
CBP dilatat) se indică explorarea laparoscopică a CBP (coledocoscopie), 
cu extragerea laparoscopică a calculilor, dacă aceștia sunt prezenți (sonda 
Dormia) sau ERCP cu sfincterotomie endoscopică în perioada 
postoperatorie; 

� în cazul unui bloc inflamator subhepatic, explorarea organelor implicate 
pentru a exclude o patologie neoplazică, inflamație cu perforație blocată 
sau o fistulă bilio-biliară / bilio-digestivă. 

POSTOPERATOR 

� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din Z1; 
� suprimare tub de dren în Z1 dacă secrețiile sunt în cantitate mică (~50 ml) 

și sunt de aspect seros (indicație medic specialist); 
� îndepărtarea pansamentelor în Z1; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție Ringer) suprimat după reluarea 

alimentației per os (Z1); 
� tratament antibiotic doar în caz de colecistită gangrenoasă, piocolecistită 

(indicație medic specialist – max. 5 zile); 
� tratament antialgic (antialgice ușoare) la nevoie; 
� externare : de obicei în Z2 (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii precoce 
� Hemoragie (parenchim hepatic - pat colecist, a. cistică, leziuni ficat, liză 

aderențe, traiect trocar)  
� monitorizare, transfuzii dacă este cazul; reintervenție în caz de instabilitate 

hemodinamică, semne de hemoragie activă, drenaj abdominal cu 
exteriorizare a mai mult de 400-500 ml sânge proaspăt [1, 5]; 

� Biliragie (canal aberant din patul colecistului, derapare clip de pe cistic, 
leziune CBP, leziune duoden)  

� dacă abdomenul este corect drenat și nu sunt semne de iritație peritoneală, 
se poate institui tratament conservator ± SE; dacă abdomenul nu este 
drenat corespunzător și/sau apar semne de iritație peritoneală, se impune 
reintervenția chirurgicală, și, după caz, evacuare colecție, drenaj al cavității 
abdominale, clipare canal aberant/cistic, drenaj Kher sau derivație bilio-
digestivă [1, 5]; 

� Icter mecanic (leziune iatrogenă CBP: clipare)  
� reintervenție chirurgicală cu înlăturarea obstacolului și profilaxia stenozei 

CBP (stentare, derivație bilio-digestivă) [1, 5]; 
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� Peritonită prin leziune iatrogenă de organ cavitar (duoden, stomac, 
colon): reintervenție chirurgicală cu sutură/ drenaj; [1, 5] 

� Supurația plăgii  
� Toaleta și pansamentul zilnic al plăgii până la vindecare [1, 5]. 

Complicații postoperatorii tardive/sechele 
� Stenoză CBP  
� prin leziune iatrogenă la acest nivel; este necesară stentarea CBP sau 

intervenție chirurgicală cu hepatico-jejunoanastomoză pe ansă Y a la Roux 
[2]; 

� Sindrom diareic postcolecistectomie  
� Administrare de colestiramină, loperamid. 

La externare 

� Bilet de externare; 
� Regim dietetic timp de 4-6 săptămâni; 
� Suprimare fire la 7 zile po. 

Urmărire 

� Nu necesită control. 

6.2. Managementul litiazei CBP 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic  
9 Anamneză (litiază veziculară, CBP sau CBIH în antecedente, dureri 

abdominale în hipocondrul drept/ epigastru, scaune acolice, urină 
hipercromă, icter sclero-tegumentar); sindrom febril/ frison: angiocolită?  
[1, 2]  

Diagnostic paraclinic 
9 Imagistic 
� Ecografie abdominală: 

- Evidențiere litiază colecist, CBP, CBIH; 
- Dilatare CBP, CBIH; [1, 2] 

� Colangio-RMN (dg diferențial cu alte cauze de obstrucție a CBP); 
� ERCP (indicație diagnostică și terapeutică); [1, 2, 4] 
9 Laborator 
� Evaluare generală: 

- HLG (leucocitoză - în caz de angiocolită) 
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- Coagulogramă (valori crescute - în cazurile de icter mecanic prelungit, 
cu funcția de sinteză  a ficatului alterată; ciroză hepatică asociată) 

- Biochimie (Na, K, uree, creatinină, amilaze, glicemie) 
� Evaluare specifică 
9 Probele hepatice 
� BT, BD - valori crescute în icter mecanic; GOT, GPT - valori crescute în 

sindrom de citoliză; FA, GGT - valori crescute în sindrom de colestază 
(icter mecanic). 

9 Probe funcționale 
� dacă este cazul. 

Indicație terapeutică [4] 

� ERCP cu sfincterotomie endoscopică și extragerea calculilor, urmată de 
colecistectomie laparoscopică la 3-4 zile; 

� coledocotomie laparoscopică cu coledocoscopie și extragerea calculilor + 
drenaj Kehr + colecistectomie laparoscopică în aceeași ședință, în cazul 
eșecului tratamentului endoscopic; de asemeni, se poate opta pentru 
colecistectomie laparoscopică și coledocoscopie transcistică, cu extragerea 
calculilor pe această cale, dacă diametrul acestora o permite; CBP va fi 
drenată transcistic [6, 7]; 

� coledocotomie cu extragerea calculilor (metoda deschisă) +drenaj Kehr, în 
cazul eșecului tratamentelor de mai sus, sau când nu se indică acestea: 
calculi mari, inclavați în papilă/ împietruire de CBP; în situațiile când CBP 
este dilatat (>15 mm), se poate opta pentru o derivație biliodigestivă 
(coledoco-duodenoanastomoză L-L tip Stuart-Hoerr); dacă diametrul CBP 
depășește 20 mm, se indică efectuarea unei derivații hepatico-jejunale pe 
ansă Y a la Roux. 

Informarea pacientului 

� descriere intervenție endoscopice, chirurgicale; 
� riscurile intervențiilor (leziune duoden, de căi biliare), complicații 

postoperatorii (pancreatită); 
� număr telefon aparținători; 

Pregătire preoperatorie 

� pentru ERCP: 
- fără alimente (solide sau lichide) per os în dimineața operației; 
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- tratament antibiotic (profilaxia angiocolitei, Ceftriaxonum, 1g/zi), 
antialgic și antiinflamator (Ketorol), antispastic (No- Spa), antiemetic 
(Metoclopramid, Osetron); 

- dacă există sindrom de citoliză preoperator, se introduce tratament cu 
Dexametazonă 0,4 mg, 2x1 /zi; 

- montare cateter venos periferic; 
� pentru intervenție chirurgicală: 

- vezi Capitolul 1 Generalități/ pregătire preoperatorie; 
- tratament antibiotic pentru profilaxia angiocolitei; inițial empiric, apoi 

conform rezultatului antibiogramei (se recoltează bilă intraoperator, în 
caz de coledocotomie - examen bacteriologic + antibiogramă) 

-  dacă există sindrom de citoliză preoperator, se introduce tratament cu 
Dexametazonă 0,4 mg, 2x1/zi; 

- montare cateter venos periferic. 

POSTOPERATOR 

� pentru ERCP: 
- alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din 

Z1; 
- monitorizare amilazemie (Z0-Z1-Z3) / amilazurie; 
- tratament antibiotic cu Ceftriaxonă, 1g/zi, 3 zile; 
- tratament antialgic (antialgice ușoare) la nevoie; 
- colecistectomie laparoscopică în ziua 4 post ERCP; 

� pentru intervenția chirurgicală: 
- alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din 

Z1; 
- suprimare tub de dren atunci când secrețiile sunt în cantitate mică (~50 

ml) și sunt de aspect seros (indicație medic specialist); 
- îndepărtarea pansamentelor în Z1-Z2; 
- tratament perfuzabil (ser fiziologic/ Ringer) suprimat după reluarea 

alimentației per os (Z2-3); atenție la drenajul biliar (Kehr) care trebuie 
compensat; 

- tratament antibiotic (Ceftriaxonă, 1g/zi, 3-5 zile), în caz de angiocolită; 
- tratament cu Dexametazonă, 4 mg - 0-4 mg/zi, până la normalizarea 

testelor hepatice; 
- tratament antialgic (antialgice ușoare) la nevoie; 
- suprimare drenaj Kehr după control radiologic (colangiografie pe tub) 

la 7-10 zile; 
- externare: Z5-7 (indicație medic specialist). 
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Complicații postoperatorii precoce 
� Biliragie (pe lângă tubul Kehr, tub Kehr accidental din CBP): 
� Atitudine: tratament conservator dacă abdomenul este corect drenat și nu 

sunt semne clinice și paraclinice de iritație peritoneală; reintervenție 
chirurgicală în caz de apariție a semnelor de iritație peritoneală sau 
evidențierea de colecții intraperitoneale nedrenate - evacuare colecții, 
drenaj extern sau intern al căilor biliare [2]; 

� Colangita: 
� Atitudine: tratament antibiotic; verificarea permeabilității căilor biliare și/ 

sau a drenajelor biliare externe sau interne [2]; 
� Pancreatita acută: 
� Atitudine: tratamentul specific al pancreatitei acute (vezi Capitolul 8). 

Complicații postoperatorii tardive/sechele 
� Litiază CBP restantă sau primitivă (intră în discuție și litiaza 

intrahepatică): 
� Conduită: ERCP ± SE (litiază CBP) sau intervenție chirurgicală 

(coledocotomie, coledoco-duodenostomie sau hepatico-jejunostomie) în 
funcție de localizarea litiazei. 

La externare: 

� bilet de externare; 
� regim dietetic timp de 4-6 săptămâni. 

Urmărire 

� control ecografic al căilor biliare intra și extrahepatice (litiază restantă sau 
nou formată), la 3 luni. 

6.3. Tratamentul chirurgical al tumori maligne ale colecistului 
Variante diagnostic: 
� Diagnostic histopatologic după colecistectomie pentru patologie benignă 

(colecistită litiazică); 
� Diagnostic intraoperator, aspect macroscopic (intervenție chirurgicală 

pentru patologie benignă - colecistită); 
� Diagnostic clinic preoperator. 

PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 

� APP: polipi ai colecistului, litiază veziculară (colecistită cronică - veziculă 
de porțelan, fistule bilio-digestive); 
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� Simptomatologie nespecifică, comună cu semnele colicii biliare sau a 
colecistitei, sau: 

� Sindrom dureros la nivelul hipocondrului drept, asociat sau nu cu scădere 
ponderală, inapetență, sindrom icteric sclero-tegumentar [1, 2]. 

Diagnostic paraclinic [1, 2] 
9 Imagistic 
� Ecografie abdominală: evidențierea litiazei veziculare, a polipilor, a unei 

tumori veziculare, discontinuitatea mucoasei, veziculă de porțelan, 
metastaze loco-regionale, extensie locală a TU; 

� CT toracic sau Rx toracic: metastaze toraco-pulmonare; 
� CT sau RMN abdominal ± PET (în caz de rezultat neconcludent la 

CT/RMN) [1]: extensie locală a TU, metastaze - adenopatii; 
� Colangiografie RMN - în caz de icter mecanic; 
� ERCP/colangiografie transhepatică - dacă se indică și o stentare 

preoperatorie  
9 Laborator 
� HLG (anemie; leucocitoză); 
� Biochimie (Na, K; uree, creatinină; amilaze; BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT -valori crescute; glicemie; proteine totale, albumină - valori scăzute); 
� Coagulogramă; 
� Markeri tumorali: ACE, CA 19-9 (utili în urmărirea postoperatorie a 

pacientului - recidivă, mai ales în cazul valorilor crescute preoperator, ce 
scad postoperator, după rezecția tumorală). 

9 Probe funcționale:  
� dacă este cazul (vezi Capitolul 1 Generalități). 

Informarea pacientului 

� descriere intervenției chirurgicale, cu precizarea posibilităților de extensie 
a rezecției în caz de intervenție radicală (colecistectomie, rezecție 
segmentară CBP, rezecție hepatică, limfadenectomie); precizarea 
posibilității limitării intervenției la laparoscopie/ laparotomie exploratorie 
sau realizării unei intervenții cu viză paleativă; 

� riscuri intraoperatorii (leziuni vasculare, de căi biliare), complicații 
postoperatorii; 

� număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 

� vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
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� antibioticoprofilaxie cu cefalosporine G3 (1 doză preoperator) dacă se 
suspicionează colecistită/ angiocolită/ abces hepatic/ fistulă bilio-digestivă; 

� dacă există sindrom de citoliză preoperator, pe fond de icter mecanic, 
poate intra în discuție o stentare preoperatorie (ERCP sau colangiografie 
transhepatică); 

Indicație operatorie [1, 2, 8] 
Carcinom al veziculei biliare decelat la examenul HP după colecistectomie - se 

impune intervenția în funcție de stadiu (după AJCC Staging System, 7th edition): 
� T1a, margini R0 - nu este necesară o reintervenție; colecistectomia simplă 

este suficientă; 
� T1a, margini R1, bont cistic - reintervenție cu rezecție segmentară de CBP 

și reconstrucție; dacă lungimea bontului cistic o permite, se poate limita 
intervenția  la recuplă la acest nivel (obligatoriu examen extemporaneu 
pentru garantarea rezecției R0) 

� T1b, T2 / T3, M0 - reintervenție cu rezecție hepatică (segmentele hepatice 
V și IVb sau hepatectomie dreaptă extinsă, în caz de invazie a structurilor 
vasculare hepatice) + limfadenectomie regională (ligamentul hepato-
duodenal); pentru a obține margini R0, poate fi necesară rezecție 
segmentară de CBP și reconstrucție; 

Carcinom al veziculei biliare decelat intraoperator (macroscopic) [9]: 
� Colecistectomie radicală + examen extemporaneu. 
� Dacă diagnosticul este confirmat HP, în funcție de extensia locală, se 

practică (vezi mai sus): rezecție hepatică, rezecție CBP, limfadenectomie 
regională [1]. 
 

!!! Nu se indică rezecții majore la pacienți la care intraoperator se decelează metastaze 
ganglionare la distanță (retropancreatici / celiaci) sau în alte organe intraabdominale.   
 

Tumori nerezecabile: Tumori invadante in pediculul hepatic (vena porta, artera 
hepatica), in vena cavă, artera aorta; metastaze viscerale, peritoneale sau ganglionare la 
distanță (retropancreatici / celiaci). 

Pacienții diagnosticați cu tumori nerezecabile vor fi îndrumați către oncolog, 
pentru a urma un tratament chimioterapic sau chimio-radioterapic; biopsie tumorală 
obligatorie; în cazul pacienților cu tumori nerezecabile și icter mecanic se va indica o 
modalitate de drenaj biliar (chirurgical, endoscopic sau imagistic-intervențional) [1]. 

În caz de evaluare imagistică incertă cu privire la relațiile loco-regionale și la 
distanță ale bolii neoplazice, se poate opta pentru laparoscopie de stadializare. 
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POSTOPERATOR 

� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din Z1; 
� suprimare tub de dren atunci când secrețiile sunt în cantitate mică (~50 ml) 

și sunt de aspect seros (indicație medic specialist); verificarea 
permeabilității tuburilor atunci când este indicat (atunci când scade brusc 
cantitatea de secreții); 

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție Ringer/glucoză) suprimat după 

reluarea alimentației per os; a se adapta tratamentul perfuzabil la starea 
pacientului (deshidratare, funcție hepatică alterată, funcție renală alterată, 
tranzit intestinal accelerat, vărsături, secreții tuburi de dren); 

� tratament antibiotic 1  doză de cefalosporină; în caz de angiocolită, 
tratament antibiotic (1-2 g cefalosporină/zi; eventual asociere cu 
Metronidazol 3 x 500 mg /zi, (indicație medic specialist – max. 5-7 zile); 

� tratament antialgic (antialgice opioide și antiinflamatoare), cu scăderea 
treptată a necesarului; 

� externare: Z7-10 (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii precoce 
� Hemoragie (tranșă de rezecție hepatică) 
� monitorizare, transfuzii dacă este cazul; reintervenție în caz de instabilitate 

hemodinamică, semne de hemoragie activă, drenaj abdominal cu 
exteriorizare a mai mult de 400-500 ml sânge proaspăt [1]; 

� Biliragie/coleperitoneu (tranșă de rezecție hepatică, leziune CBP, leziune 
duoden)  

� dacă abdomenul este corect drenat și nu semne de iritație peritoneală, se 
poate institui tratament conservator ± SE; dacă abdomenul nu este drenat 
corespunzător și/sau apar semne de iritație peritoneală, se impune 
reintervenția chirurgicală, și, după caz, evacuare colecție, drenaj al cavității 
abdominale, clipare canal aberant / cistic, drenaj Kehr sau derivație bilio-
digestivă [1]; 
 

� Icter mecanic (leziune iatrogenă CBP, CBIH)  
� reintervenție chirurgicală (înlăturarea obstacolului) sau intervenție 

endoscopică (stentare); 
� Insuficiență hepatică (la pacienți cirotici, cu rezervă funcțională hepatică 

redusă)  
� vezi insuficiența hepatică după rezecțiile hepatice. 
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Complicatii postoperatorii tardive/ sechele 
� Stenoză CBP sau a anastomozei bilio-digestive  
� în situațiile în care a fost necesară o rezecție segmentară de CBP și 

reconstrucția s-a efectuat prin anastomoză hepatico-coledociană T-T sau 
prin anastomoză hepatico-jejunală este necesară stentarea CBP sau 
intervenție chirurgicală cu refacerea anastomozei hepatico-jejunale (pe 
ansă Y a la Roux după tehnica Hepp Couinaud); 

� Recidivă tumorală locală  
� se indică rezecție sau tratament adjuvant paleativ, în funcție de 

rezecabilitate (evaluare imagistică); 
� Metastaze  
� se indică tratament chimoterapic paliativ. 

La externare 

� bilet de externare; 
� consult oncologic, cu urmarea unui tratament adjuvant (chimioterapie sau 

chimio-radioterapie); ghidurile indică tratamentul adjuvant de la stadiul 
T1bN0 [2]; 

� suprimare fire la 10-14 zile po; 

Urmărire 

� control la 3 luni (timp de 1 an), apoi la 6 luni cu efectuare: evaluare 
imagistică (ecografie abdominală), probe hepatice, markeri tumorali (ACE, 
CA 19-9); 

� la 6 luni postoperator - CT/RMN cu substanța de contrast [1]. 
 

6.4. Tratamentul chirurgical al tumorile maligne ale CBP (CBP 
proximal, CBP mediu, CBP distal) 

6.4.1 CBP proximal 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic  
9 Anamneză: asimptomatic în stadiile incipiente, eventual durere în 

hipocondrul drept; scădere ponderală, inapetență, prurit; 
9 Examen obiectiv: icter sclero-tegumentar; 
9 Diagnostic diferențial: obstrucție benignă de CBP (stricturi, litiază, 

sindrom Mirizzi); carcinom de veziculă biliară; tumoră de vecinătate 
(metastaze ganglionare, hepatice) [1, 2]. 
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Diagnostic paraclinic  
9 Imagistic 
� Ecografie abdominală: dilatare CBIH, formațiune TU hilară 
� CT/ RMN abdominal cu substanță de contrast: prezența tumorii și a 

obstrucției biliare, evaluarea relațiilor loco-regionale (invazia în vase de 
sânge, structuri învecinate), metastaze ganglionare sau viscerale [1, 2]; 

� Colangiografie RMN: indicată de primă intenție la pacienții cu sindrom 
icteric; 

� Imagistica toraco-pulmonară (Rx, CT): metastaze [1, 2]; 
� EDS și EDI: pentru a exclude o tumoră digestivă primară; dacă există un 

rezultat histopatologic de colangicarcinom (biopsie), nu sunt necesare 
aceste examinări; 

9 Laborator 
� Evaluare generală: 

- HLG (leucocitoză în caz de angiocolită); 
- Coagulogramă (tulburări de coagulare atunci când funcția de sinteză a 

ficatului este alterată - sindrom icteric prelungit); 
- Biochimie: Na, K, uree, creatinină, amilaze, glicemie; 

� Evaluare specifică: 
- Probe hepatice: BT, BD, GOT, GPT, FA, GGT (valori crescute în 

sindrom icteric cu colestază și citoliză hepatică), colinesteraza serică; 
- Markeri tumorali: ACE, CA 19-9 (utili în urmărirea postoperatorie a 

pacientului - recidivă, mai ales în cazul valorilor crescute preoperator, 
ce scad postoperator, după rezecția tumorală). 

� Probe funcționale: dacă este cazul (vezi Capitolul 1 Generalități). 

Informarea pacientului 

� descriere intervenție chirurgicală (variante tehnice: radicale / paleative); 
� riscuri intraoperatorii (leziuni vasculare, leziuni biliare), complicații 

postoperatorii (hemoragie, biliragie, insuficiență hepatică, fistulă biliară); 
� număr telefon aparținători; 

Pregătire preoperatorie 

� vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� drenaj biliar percutan sau endoscopic în caz de sindrom icteric; 
� antibioticoprofilaxie cu cefalosporine G3/Metronidazol (1 doză 

preoperator); 
� dacă există sindrom de citoliză preoperator, se introduce tratament cu 

Dexametazonă 0,4 mg, 2x1 /zi. 
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Indicație operatorie 

� Tumori nerezecabile - în caz de icter mecanic, drenaj biliar chirurgical 
(transtumoral), endoscopic sau percutan transhepatic (de primă intenție) + 
biopsie, urmat de tratament chimioterapic sau chimio-radioterapic [1, 2]; 

� Metastaze - drenaj biliar, de preferat endoscopic (în caz de icter mecanic); 
� În caz de evaluare imagistică incertă cu privire la relațiile loco-regionale și 

la distanță ale bolii neoplazice, se poate opta pentru laparoscopie de 
stadializare; 

� Tumori rezecabile (se indică intervenția și fără a avea un rezultat 
histopatologic prin biopsie, dacă există suspiciune clinică și imagistică) - 
rezecție biliară supraduodenală, cu bihepatico-jejunoanastomoză pe ansă Y 
a la Roux + limfadenectomie ligament hepatoduodenal + rezecție hepatică 
„în bloc” (segmentul IV/V sau hepatectomie stângă sau dreaptă) ± rezecție 
lob caudat [10]. 

 
Clasificarea Bismuth-Corlete [11, 12] 
I. Tumoră limitată la hepaticul comun, situată la peste 2 cm de bifurcație 
II. Tumoră situată la mai puțin de 2 cm de bifurcație/interesează bifurcația 
IIIa. Tumoră situată la mai puțin de 2 cm de bifurcație/interesează bifurcația și 

interesează hepaticul drept 
IIIb. Tumoră situată la mai puțin de 2 cm de bifurcație/interesează bifurcația și 

interesează hepaticul stâng 
IV. Tumora interesează ambele hepatice/localizare multifocală 
V. Tumora interesează joncțiunea hepatic comun/cistic 
 
Criterii de nerezecabilitate: [13] 
� Contraindicații ale anesteziei generale, tare asociate; 
� Ciroză hepatică, hipertensiune portală; 
� Invazia canalelor biliare intrahepatice secundare, bilateral; 
� Invazia venei porte proximal de bifurcație; 
� Atrofia unui lob hepatic, cu invazia contralaterala a venei porte; 
� Atrofia unui lob hepatic, cu extensia tumorii până la nivelul ductelor 

biliare secundare contralaterale; 
� Metastaze ganglionare (examen histopatologic) la distanță de ligamentul 

hepatoduodenal (celiac, paraaortici, retropancreatici); 
� Metastaze hepatice, pulmonare sau peritoneale. 
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POSTOPERATOR 

� în funcție de intervenția chirurgicală și statusul pacientului, acesta va fi 
transferat din sala de operație în secția TI (Z0-Z3); indicație medic 
specialist chirurgie/ATI;  

� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană din Z1; Z2-Z4 regim 
hidro-lacto-zaharat; Z5 regim diversificat (ou, brânză, carne slabă); 

� în condiții normale (dacă nu apar complicații), tranzitul intestinal se reia în 
ziua 3-5; 

� suprimare tub de dren după reluarea tranzitului intestinal, dacă secrețiile 
sunt în cantitate mică (~50 ml) și sunt de aspect seros (indicație medic 
specialist); 

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; verificarea zilnică a plăgii; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție Ringer/ glucoză), 2000 mm/zi;  

se reduce la 1000 după reluarea completă a alimentației per os (Z2); 
!atenție la diureză, vărsături, febră (vezi Capitoul 1 Generalități/ tratament 
perfuzabil); 

� tratament antibiotic (indicație medic specialist – max. 7 zile), inițial 
empiric (Cefalosporină G3 + Metronidazol), apoi conform antibiogramei, 
dacă este cazul (recoltare bilă - angiocolită); 

� tratament antialgic (antialgice opioide în zilele 0-2, cu scăderea treptată a 
necesarului și înlocuirea lor cu antialgice ușoare); 

� tratament anticoagulant, în funcție de indicație, până când pacientul se 
mobilizează activ și constant;  

� tratament antiemetic (osetron, metoclopramid); 
� externare: dacă nu apar complicații, Z7-10 (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii precoce 
� Biliragie/ Coleperitoneu/ Fistulă de anastomoză biliară:  
� de la nivelul anastomozei bilio-digestive, de la nivelul tranșei de rezecție 

hepatică; tratament conservator dacă fistula este mică (<500 ml) și este 
drenată extern; obligatoriu ecografie abdominală pentru evaluarea 
prezenței colecțiilor intraabdominale, în caz de fistulă nedrenată 
corespunzător [2, 14]; 

� Hemoragie:  
� leziuni vasculare sau de la nivelul tranșei de rezecție hepatică; 

reintervenție chirurgicală pentru hemostază în caz de instabilitate 
hemodinamică sau exteriorizare > 500-1000 ml sânge proaspăt pe tuburile 
de dren [14]; 
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� Insuficiență hepatică:  
� alterarea funcției hepatice (BD,BT, GOT, GPT, colinesterază); tratament 

de specialitate în TI. 

Complicații postoperatorii tardive/ sechele 
� Stenoză de anastomoză bilio-digestivă: 
� Conduită: stentare/ dilatare endoscopică (ERCP), intervenție chirurgicală 

cu refacerea anastomozei; 
� Metastaze: 
� Conduită: tratament oncologic paleativ; drenaj biliar percutan sau 

endoscopic în caz de icter mecanic. 

La externare: 

� bilet de externare; 
� regim dietetic timp de 4-6 săptămâni; 
� suprimare fire la 10-14 zile po; 
� se explică necesitatea consultului oncologic postoperator și consecințele 

nerespectării indicațiilor; 

Urmărire 

� revine după rezultatul examenului histopatologic, cu care v-a efectua 
consult oncologic pentru tratament adjuvant chimioterapic sau chimio-
radioterapic cu viză radicală sau paleativă; 

� control chirurgical la 3 luni în primul an, apoi la 6 luni: examen clinic, 
imagistică (ecografie abdominală la 3 luni și CT abdominal la 6 luni), 
probe hepatice, markeri tumorali. 

6.4.2. CBP mediu 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic  
9 Anamneză: asimptomatic în stadiile incipiente, eventual durere în 

hipocondrul drept; scădere ponderală, inapetență, prurit; 
9 Examen obiectiv: icter sclero-tegumentar; 
9 Diagnostic diferențial: obstrucție benignă de CBP (stricturi, litiază, 

sindrom Mirizzi); carcinom de veziculă biliară; tumoră de vecinătate 
(metastaze ganglionare, hepatice) [1, 2]. 
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Diagnostic paraclinic  
9 Imagistic 
� Ecografie abdominală: dilatare CBIH, dilatare CBP (în amonte de TU), 

formațiune TU la nivelul pediculului hepatic; 
� CT/RMN abdominal cu substanță de contrast: prezența tumorii și a 

obstrucției biliare, evaluarea relațiilor loco-regionale (invazia în vase de 
sânge, structuri învecinate), metastaze ganglionare sau viscerale [1, 2]; 

� Colangiografie RMN: indicată de primă intenție la pacienți cu sindrom 
icteric [1, 2]; 

� Imagistica toraco-pulmonară (Rx, CT): metastaze. 
9 Laborator 
� Evaluare generală: 

- HLG (leucocitoză în caz de angiocolită) 
- Coagulogramă (tulburări de coagulare atunci când funcția de sinteză a 

ficatului este alterată - sindrom icteric prelungit) 
- Biochimie : Na, K, uree, creatinină, amilaze; glicemie; 

� Evaluare specifică: 
- Probe hepatice: BT, BD, GOT, GPT, FA, GGT (valori crescute în 

sindrom icteric cu colestază și citoliză hepatică), colinesteraza serică; 
- Markeri tumorali: ACE, CA 19-9 (utili în urmărirea postoperatorie a 

pacientului - recidivă, mai ales în cazul valorilor crescute preoperator, 
ce scad postoperator, după rezecția tumorală). 

9 Probe funcționale:  
� dacă este cazul (vezi Capitolul 1 Generalități). 

Informarea pacientului 

� descriere intervenție chirurgicală (variante tehnice: radicale / paleative); 
� riscuri intraoperatorii (leziuni vasculare, leziuni biliare), complicații 

postoperatorii (hemoragie, biliragie, insuficiență hepatică, fistulă biliară); 
� număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 

� vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� drenaj biliar percutan sau endoscopic în caz de sindrom icteric; 
� antibioticoprofilaxie cu cefalosporine G3/Metronidazol (1 doză 

preoperator); 
� dacă există sindrom de citoliză preoperator, se introduce tratament cu 

Dexametazonă 0,4 mg, 2x1 /zi. 



Capitolul 6. Colecistul și căile biliare extrahepatice 

 192 

Indicație operatorie [1, 2] 

� Tumori nerezecabile - în caz de icter mecanic, drenaj biliar chirurgical 
(transtumoral), endoscopic sau percutan transhepatic (de primă intenție) + 
biopsie, urmat de tratament paleativ chimioterapic sau chimio-radioterapic; 

� Metastaze - drenaj biliar, de preferat endoscopic (în caz de icter mecanic); 
� În caz de evaluare imagistică incertă cu privire la relațiile loco-regionale și 

la distanță ale bolii neoplazice, se poate opta pentru laparoscopie de 
stadializare; 

� Tumori rezecabile (se indică intervenția și fără a avea o rezultat 
histopatologic prin biopsie, dacă există suspiciune clinică și imagistică) - 
rezecție CBP (se recomandă examen histopatologic  extemporaneu din 
tranșele de rezecție), cu hepatico-jejunoanastomoză pe ansă Y a la Roux + 
limfadenectomie ligament hepatoduodenal [10]. 

Criterii de nerezecabilitate: [13] 
� Contraindicații ale anesteziei generale, tare asociate; 
� Ciroză hepatică, hipertensiune portală; 
� Invazia venei porte proximal de bifurcație; 
� Invazia arterei hepatice comune; 
� Metastaze ganglionare (examen histopatologic) la distanță de ligamentul 

hepatoduodenal (celiac, paraaortici, retropancreatici); 
� Metastaze hepatice, pulmonare sau peritoneale. 

POSTOPERATOR 

� în funcție de intervenția chirurgicală și statusul pacientului, acesta va fi 
transferat din SO în secția TI (Z0-Z2); indicație medic specialist chirurgie / 
ATI;  

� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană din Z1; Z2-Z4 regim 
hidro-lacto-zaharat; Z5 regim diversificat (ou, brânză, carne slabă); 

� în condiții normale (dacă nu apar complicații), tranzitul intestinal se reia în 
ziua 3-5; 

� suprimare tub de dren după reluarea tranzitului intestinal, dacă secrețiile 
sunt în cantitate mică (~50 ml) și sunt de aspect seros (indicație medic 
specialist); 

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; verificarea zilnică a plăgii; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție Ringer/ glucoză), 2000-3000 

ml/zi;  se reduce la 1000 după  reluarea completă a alimentației per os 
(Z2); ! atenție la diureză, vărsături, febră (vezi cap 1, tratament perfuzabil); 
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� tratament antibiotic profilactic (indicație medic specialist – max. 7 zile), 
inițial empiric (Cefalosporină G3 + Metronidazol), apoi conform 
antibiogramei, dacă este cazul (recoltare bilă - angiocolită); 

� tratament antialgic (antialgice opioide în zilele 0-2, cu scăderea treptată a 
necesarului și înlocuirea lor cu antialgice ușoare); 

� tratament anticoagulant, în funcție de indicație, până când pacientul se 
mobilizează activ și constant;  

� tratament antiemetic (osetron, metoclopramid); 
� externare: dacă nu apar complicații, Z7-10 (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii precoce 
� Biliragie/ Coleperitoneu/ Fistulă de anastomoză biliară:  
� de la nivelul anastomozei bilio-digestive; tratament conservator dacă 

fistula este mică (<500 ml) și este drenată extern; obligatoriu ecografie 
abdominală pentru evaluarea prezenței colecțiilor intraabdominale, în caz 
de fistulă nedrenată corespunzător; în caz de coleperitoneu, reintervenție 
cu evacuare, drenaj și sutura fistulei (dacă este minimă) sau refacerea 
anastomozei dacă dehiscența este importantă [2, 14]; 

� Hemoragie:  
� leziuni vasculare (v. portă, a. hepatică, hemoragie difuză de la nivelul 

arteriolelor/ venulelor peripediculare); reintervenție chirurgicală pentru 
hemostază în caz de instabilitate hemodinamică sau exteriorizare > 500-
1000 ml sânge proaspăt pe tuburile de dren [2, 14]; 

� Insuficiență hepatică:  
� alterarea funcției hepatice (BD,BT, GOT, GPT, colinesterază); tratament 

de specialitate în TI. 

Complicații postoperatorii tardive / sechele 
� Stenoză de anastomoză bilio-digestivă: 
� Conduită: stentare/ dilatare endoscopică (ERCP), intervenție chirurgicală 

cu refacerea anastomozei; 
� Metastaze: 
� Conduită: tratament oncologic paleativ; drenaj biliar percutan sau 

endoscopic în caz de icter mecanic. 

La externare: 

� bilet de externare; 
� regim dietetic timp de 4-6 săptămâni; 
� suprimare fire la 10-14 zile po; 
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� se explică necesitatea consultului oncologic postoperator și consecințele 
nerespectării indicațiilor; 

Urmărire 

� revine după rezultatul examenului histopatologic, cu care v-a efectua 
consult oncologic pentru tratament adjuvant chimioterapic sau chimio-
radioterapic cu viza radicală sau paleativă; 

� control chirurgical la 3 luni în primul an, apoi la 6 luni: examen clinic, 
imagistică (ecografie abdominală la 3 luni și CT abdominal la 6 luni), 
probe hepatice, markeri tumorali. 

6.4.3 CBP distal 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic  
9 Anamneză: asimptomatic în stadiile incipiente, eventual durere în 

hipocondrul drept; scădere ponderală, inapetență, prurit; 
9 Examen obiectiv: icter sclero-tegumentar; 
9 Diagnostic diferențial: obstrucție benignă de CBP (stricturi, oddită 

scleroasă, litiază), compresiuni de vecinătate (adenopatii), TU 
periampulare (ampulom, tumori duodenale, tumori cefalopancreatice), 
pancreatită cronică cefalică pseudotumorală [1, 2]. 

Diagnostic paraclinic  
9 Imagistic 
� Ecografie abdominală: dilatare CBIH, dilatare CBP (în amonte de TU), 

formațiune retroduodenală (rar decelabilă). 
� CT / RMN abdominal cu substanță de contrast: prezența tumorii și a 

obstrucției biliare, evaluarea relațiilor loco-regionale (invazia în vase de 
sânge, structuri învecinate), metastaze ganglionare sau viscerale; [1, 2] 

� Colangiografie RMN: stop la nivelul CBP inferior; [1, 2] 
� ERCP: la pacienții cu icter mecanic (rol diagnostic și terapeutic prin 

montarea unei proteze pentru drenaj biliar, atunci când este indicat); 
Imagistica toraco-pulmonară (Rx, CT): metastaze 

9 Laborator 
� Evaluare generală: 

- HLG (leucocitoză în caz de angiocolită); 
- Coagulograma (tulburări de coagulare atunci când funcția de sinteză a 

ficatului este alterată - sindrom icteric prelungit); 
- Biochimie : Na, K; Uree, Creatinină; Amilaze; Glicemie; 
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� Evaluare specifică: 
- Probe hepatice: BT, BD, GOT, GPT, FA, GGT (valori crescute în 

sindrom icteric cu colestază și citoliză hepatică), colinesteraza serică; 
- Markeri tumorali: ACE, CA 19-9 (utili în urmărirea postoperatorie a 

pacientului - recidivă, mai ales în cazul valorilor crescute preoperator, 
ce scad postoperator, după rezecția tumorală). 

9 Probe funcționale:  
� dacă este cazul (vezi Capitolul 1 Generalități). 

Informarea pacientului 

� descriere intervenție chirurgicală (variante tehnice: radicale/ paleative); 
� riscuri intraoperatorii (leziuni vasculare, leziuni biliare), complicații 

postoperatorii (hemoragie, biliragie, insuficiență hepatică, fistulă biliară, 
fistulă digestivă, fistula/abces pancreatic); 

� număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 

� vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� drenaj biliar endoscopic în caz de sindrom icteric intens (BT>6 + semne 

clinice și paraclinice de colangită); 
� antibioticoprofilaxie cu cefalosporine G3/Metronidazol (1 doză 

preoperator); 
� dacă există sindrom de citoliză preoperator, se introduce tratament cu 

Dexametazonă 0,4 mg, 2x1/zi; 
� în caz de intervenție cu viză curativă (DPC), pregătire specifică (vezi 

Capitolul 8.6). 

Indicație operatorie [1, 2] 

� Tumori nerezecabile - în caz de icter mecanic, drenaj biliar chirurgical 
(coledoco-duodenostomie) sau endoscopic (de primă intenție) + biopsie, 
urmat de tratament paleativ chimioterapic sau chimio-radioterapic; 

� Metastaze - drenaj biliar, de preferat endoscopic (în caz de icter mecanic) 
� În caz de evaluare imagistică incertă cu privire la relațiile loco-regionale și 

la distanță ale bolii neoplazice, se poate opta pentru laparoscopie/ 
laparotomie de stadializare; în situația în care explorarea intraoperatorie 
evidențiază o tumoră rezecabilă, dar starea pacientului nu permite 
efectuarea pe moment a intervenției radicale, se indică efectuarea unei 
derivații biliodigestive (pregătitoare): colecistostomie externă pe sondă 
Foley, laparoscopică, colecisto-gastrostomie;  
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� Tumori rezecabile (se indică intervenția și fără a avea o rezultat 
histopatologic prin biopsie, dacă există suspiciune clinică și imagistică) - 
DPC sau DPCPP + limfadenectomie standard (vezi cap 8.6) cu pancreato-
gastroanastomoză (sau pancreato-jejunoanastomoză), hepatico-jejuno-
anastomoză și gastro-jejunoanastomoză pe ansă jejunală ascensionată 
precolic; la pacienții ce au avut o scădere ponderală >10% în ultimele 6 
luni, se indică montarea unei jejunostomii de alimentație [1, 2]; 

Criterii de nerezecabilitate [13]: 
� Contraindicații ale anesteziei generale, tare asociate; 
� Ciroză hepatică, hipertensiune portală; 
� Invazia venei porte fără posibilități de reconstrucție; 
� Invazia arterei hepatice comune, arterei mezenterice superioare, vena cavă; 
� Metastaze ganglionare (examen histopatologic) la distanță de ligamentul 

hepatoduodenal (celiac, paraaortici, retropancreatici); 
� Metastaze hepatice, pulmonare sau peritoneale. 

POSTOPERATOR 

� în cazul unei derivații bilio-digestive și dacă stare pacientului o permite 
(evaluare ATI), acesta va fi transferat pe secția chirurgicală; 

� în cazul DPC, pacientul va fi transferat în secția TI (Z0-Z3); indicație 
medic specialist chirurgie/ ATI; 

� suprimare sondă nazogastrică în Z1; 
� mobilizare din Z1; 
� monitorizare glicemie și amilazemie; 
� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană din Z1; Z2-Z4 regim 

hidro-lacto-zaharat; Z5 regim diversificat (ou, brânză, carne slabă); 
� revenirea la alimentație lichidiană + remontarea sondei nazogastrice la 

pacienții cu vărsături postprandiale (mai mult de 1 vărsătură) ; 
� în condiții normale (dacă nu apar complicații), tranzitul intestinal se reia în 

ziua 4-5; 
� suprimare tub de dren după reluarea tranzitului intestinal, dacă secrețiile 

sunt în cantitate mică (~50 ml) și sunt de aspect seros (indicație medic 
specialist); tuburile de dren se mențin dacă nivelul amilazelor din secreții 
este de cel puțin 3 ori mai mare decât nivelul seric al acestora (fistulă 
pancreatică);  

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; verificarea zilnică a plăgii; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție Ringer/ glucoză), 2000-3000 

ml/zi; se reduce la 1000 după  reluarea completă a alimentației per os (Z2); 
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! atenție la diureză, vărsături, febră (vezi Capitolul 1 Generalități/ 
tratament perfuzabil); 

� alimentație enterală la pacienții malnutriți (cu scădere ponderala >10% în 
ultimele 6 luni), cu asigurarea unui aport de 25-30 kcal/kg/zi și 1.2-1.5 
g/kg/zi;  

� tratament antibiotic profilactic (indicație medic specialist – max. 7 zile), 
inițial empiric (Cefalosporină G3 + Metronidazol), apoi conform 
antibiogramei, dacă este cazul (recoltare bilă - angiocolită); 

� tratament antisecretor cu Sandostatin (vezi cap 8.6); 
� tratament antialgic epidural (pană în Z3), apoi analgezie i.v. sau per os 

(odată cu toleranța alimentației orale), cu scăderea treptată a necesarului și 
înlocuirea lor cu antialgice ușoare; 

� suprimare sondă urinară după îndepărtarea cateterului epidural; 
� tratament anticoagulant, în funcție de indicație, până când pacientul se 

mobilizează activ și constant;  
�  tratament antiemetic (osetron, metoclopramid); 
� externare: dacă nu apar complicații, Z7-10 (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii precoce 
� Biliragie/ Coleperitoneu/ Fistulă de anastomoză biliară:  
� de la nivelul anastomozei bilio-digestive; tratament conservator dacă 

fistula este mică (<500 ml) și este drenată extern; obligatoriu ecografie 
abdominală pentru evaluarea prezenței colecțiilor intraabdominale, în caz 
de fistulă nedrenată corespunzător; în caz de coleperitoneu, reintervenție 
cu evacuare, drenaj și sutura fistulei (dacă este minimă) sau refacerea 
anastomozei dacă dehiscența este importantă [2, 14, 15]; 

� Hemoragie intraperitoneală:  
� leziuni vasculare (vena portă, aorta hepatică, bont aortă gastroduodenală, 

hemoragie difuză de la nivelul arteriolelor/ venulelor peripediculare, de la 
nivelul zonelor de decolare); reintervenție chirurgicală pentru hemostază în 
caz de instabilitate hemodinamică sau exteriorizare > 500-1000 ml sânge 
proaspăt pe tuburile de dren [2, 14, 15]; 

� Hemoragie digestivă superioară:  
� de la nivelul bontului pancreatic intragastric sau prin ulcerații de stres; se 

recomandă montare sondă nazogastrică (dacă nu este deja montată), lavaj 
cu lichide reci+adrenostazin, monitorizare puls, TA, evaluare HLG, 
administrare de coloide/cristaloide/plasma expander (1-1-1) (vezi 
Capitolul 3.2), endoscopie digestivă superioară diagnostică și terapeutică 
[15]; 
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� Fistulă digestivă: 
�  în funcție de intervenția efectuată, dehiscență la nivelul anastomozei 

gastro-jejunale, a anastomozei duodeno-jejunale sau a gastrorafiei de pe 
peretele anterior gastric (în caz de DPCPP). Se impune reintervenția 
chirurgicală atunci când fistula este importantă cantitativ (chiar dacă este 
drenată extern >300 ml conținut digestiv) sau când nu este drenată 
corespunzător (peritonită); intraoperator, în funcție de mărimea fistulei, se 
va opta pentru sutură sau refacerea anastomozei + jejunostomie de 
alimentație [15]; 

� Fistulă pancreatică:   
� exteriorizare de secreții cu conținut în amilaze de cel puțin 3 ori mai mare 

decât nivelul seric de amilaze; tratament conservator cu sandostatin (vezi 
Capitolul 8.6); în caz de secreții abundente, semne de peritonită, sepsis, se 
recomandă reintervenția chirurgicală cu drenaj de vecinătate (fistulă de 
mici dimensiuni) sau completarea rezecției pancreatice la pancreatectomie 
totală în cazul unei dehiscențe importante a anastomozei gastro-
pancreatice [15]; 

� Pancreatită acută (de bont):  
� Conduită:  

- Pentru formă ușoară - tratamentul specific al pancreatitei (vezi 
Capitolul 8.1); 

- Forma necrotico-hemoragică - reintervenție cu completarea rezecției 
pancreatice la pancreatectomie totală. 

� Insuficiență hepatică:  
� alterarea funcției hepatice (BD, BT, GOT, GPT, colinesterază); tratament 

de specialitate în TI. 
� Staza gastrică:  
� se definește prin întârzierea eliminării conținutului gastric în absența unui 

obstacol mecanic. Principalele simptome sunt greața, vărsăturile, senzație 
de balonare și durere abdominală în etajul superior. Tratamentul stazei 
gastrice presupune modificarea alimentației (eliminarea din alimentație a 
alimentelor grase, afumate, picante si fracționarea meselor 5/6 pe zi) și 
montarea unei sonde de aspirație nazo-gastrică precum și administrarea de 
medicamente prokinetice precum Metoclopramid. Dacă simptomele 
persistă poate fi necesară realizarea unei jejunostomii de alimentație [15]. 

� Supurația plăgii chirurgicale:  
� toaleta și pansamentul zilnic al plăgii până la vindecare + suprimare fire de 

sutură tegumentară (atunci când este cazul), cu sutură secundară atunci 
când starea plăgii o permite; 
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� Eviscerație:  
� tratament chirurgical specific (vezi Capitolul 10.2) 
� Abcese intraabdominale:  
� în funcție de localizare, drenaj percutan ecoghidat sau chirurgical; 

Complicații postoperatorii tardive / sechele 
� Stenoză de anastomoză bilio-digestivă: 
� Conduită: stentare / dilatare endoscopică (ERCP), intervenție chirurgicală 

cu refacerea anastomozei; 
� Metastaze: 
� Conduită: tratament oncologic paleativ; drenaj biliar percutan sau 

endoscopic în caz de icter mecanic. 
� Diabet zaharat:  
� consult de specialitate. 

La externare: 

� bilet de externare; 
� regim dietetic timp de 4-6 săptămâni; 
� suprimare fire la 10-14 zile po; 
� se explică necesitatea consultului oncologic postoperator și consecințele 

nerespectării indicațiilor; 
� se explică necesitatea consultului diabetologic și monitorizarea glicemiei; 
� se indică administrarea de substituenți ai enzimelor pancreatice. 

Urmărire 

� revine după rezultatul examenului histopatologic, cu care va efectua 
consult oncologic pentru tratament adjuvant chimioterapic sau chimio-
radioterapic cu viza radicală sau paleativă; 

� control chirurgical la 3 luni în primul an, apoi la 6 luni: examen clinic, 
imagistică (ecografie abdominală la 3 luni și CT abdominal la 6 luni), 
probe hepatice, markeri tumorali. 

6.5. Tratamentul chirurgical al chistelor CBP 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic [2] 

9 Anamneza: 
� Acuzele pot să lipsească, diagnosticul fiind pus incidental;  
� Simptomele pot fi intermitente: dureri epigastrice sau în hipocondrul drept, 

febră, icter sclero-tegumentar; 
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9 APP:  
� litiază intrahepatică, litiază veziculară, colangiocarcinom, abcese 

intrahepatice, ciroză biliară, hepatomegalie, hipertensiune portală, 
pancreatită 

9 Examen obiectiv: 
� Tegumente și mucoase icterice. 

Diagnostic paraclinic [2] 
9 Imagistic 
� Ecografie abdominală: evidențiere dilatări chistice, fibroză hepatică, litiază 

intrachistică, boala Caroli; limitată de suprapunerea gazelor duodenale în 
chistele coledocului terminal; 

� Colangio RMN: evidențiere dilatări chistice; limite în aprecierea joncțiunii 
pancreatico-coledociene; 

� ERCP ± papilotomie: de elecție pentru coledococel (tip III). 

Formularea diagnosticului în funcție de clasificarea Todani  [2, 16] 
Tipul I  - Chist extrahepatic solitar fusiform; 
Tipul II - Diverticul extrahepatic supraduodenal; 
Tipul III - Diverticul intraduodenal (coledococel); 
Tipul IVA - Chiste fusiforme extra și intrahepatice; 
Tipul IVB - Chiste extrahepatice multiple; 
Tipul V - Chiste intrahepatice multiple (boala Caroli) [17]. 
9 Laborator 
� Evaluare generală: 

- HLG (leucocitoză în caz de angiocolită); 
- Coagulograma (tulburări de coagulare atunci când funcția de sinteză a 

ficatului este alterată - sindrom icteric prelungit); 
- Biochimie: Na, K; uree, creatinină; amilaze; glicemie; 

� Evaluare specifică: 
- Probe hepatice: BT, BD, GOT, GPT, FA, GGT (valori crescute în 

sindrom icteric cu colestază și citoliză hepatică), colinesteraza serică; 
- Markeri tumorali: ACE, CA 19-9 (diagnostic diferențial 

colangiocarcinom). 
9 Probe funcționale:  
� dacă este cazul (vezi Capitolul 1 Generalități). 

Informarea pacientului 

� descriere intervenție chirurgicală; 



Ghiduri de conduită în chirurgia abdominală 

 201 

� riscuri intraoperatorii (leziuni vasculare, leziuni biliare), complicații 
postoperatorii (hemoragie, biliragie, insuficiență hepatică, fistulă biliară, 
fistulă digestivă); 

� număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 

� vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� dacă pacientul are o boală chistică biliară, cu tratament în antecedente, va 

fi investigat obligatoriu pentru prezența stricturilor anastomotice, litiazei 
biliare, tumorilor biliare, cirozei hepatice și a hipertensiunii portale [6]; 

� tratament antibiotic în caz de angiocolită (cefalosporine G3/Metronidazol); 
în caz de eșec a tratamentului antibiotic, se va indica drenaj biliar 
endoscopic sau percutan; 

� dacă există sindrom de citoliză preoperator, se introduce tratament cu 
Dexametazonă 0,4 mg, 2x1/zi. 

Indicație operatorie  
În funcție de clasificarea Todani [18]: 
� Tipul I [2] 

- excizia chistului cu hepatico-jejunostomie pe ansă Y a la Roux + 
colecistectomie tactică; 

- în situațiile când rezecția chistelor nu este posibilă (cavernom portal, 
situații anatomice particulare, pediculită lemnoasă, etc), se poate opta 
pentru chisto-jejunostomie pe ansă Y a la Roux sau chistoduodeno-
stomie; 

� Tipul II [2] 
- excizia chistului; 

� Tipul III [2] 
- excizia transduodenala a chistului; sau 
- sfincterotomie endoscopică (efectuată odată cu manoperele diagnostice 

- ERCP) 
� Tipul IVA [2] 

- chistele extrahepatice vor fi excizate + anastomoză hepatico-jejunală 
pe ansă Y a la Roux; 

- chistele intrahepatice vor fi sancționate cu rezecție hepatică +/- 
hepatico-jejunoanastomoză pe ansă Y a la Roux; se poate considera și 
stentare transhepatică; 
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� Tipul IVB [2] 
- excizia chistului cu anastomoză hepatico-jejunală pe ansă Y a la Roux 

± sfincteroplastie transduodenală; 
� Tipul V [2] 

- rezecție hepatică (boală limitată la un lob hepatic) 
- transplant hepatic (boală generalizată hepatic, fibroză hepatică, ciroză 

hepatică)  
Intraoperator se recomandă explorarea căilor biliare (instrumentală sau 

coledocoscopică) pentru a evidenția o eventuală litiază intracanaliculară. 

POSTOPERATOR 

� în cazul unei rezecții biliare cu anastomoză bilio-digestivă și dacă stare 
pacientului o permite (evaluare ATI), acesta va fi transferat pe secția 
chirurgicală; 

� în cazul rezecțiilor hepatice, pacientul va fi transferat în secția TI (Z0-Z3); 
indicație medic specialist chirurgie/ ATI; 

� suprimare sondă nazogastrică în Z0; 
� mobilizare din Z1; 
� monitorizare probe hepatice (TGO, TGP, BT, BD, colinesteraza), probe 

renale (uree, creatinină, Na, K); 
� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană din Z1; Z2-Z4 regim 

hidro-lacto-zaharat; Z5 regim diversificat (ou, brânză, carne slabă); 
� în condiții normale (dacă nu apar complicații), tranzitul intestinal se reia în 

ziua 4-5; 
� suprimare tuburi de dren după reluarea tranzitului intestinal, dacă secrețiile 

sunt în cantitate mică (~50 ml) și sunt de aspect seros (indicație medic 
specialist); tuburile de dren se mențin dacă secrețiile indică prezența unei 
fistule biliare;  

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; verificarea zilnică a plăgii; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție Ringer/ glucoză), 2000-3000 

ml/zi;  se reduce la 1000 după  reluarea completă a alimentației per os 
(Z2); ! atenție la diureză, vărsături, febră (vezi Capitolul 1 Generalități/ 
tratament perfuzabil); 

� alimentație enterală la pacienții malnutriți (cu scădere ponderala >10% în 
ultimele 6 luni), cu asigurarea unui aport de 25-30 kcal/kg/zi și 1.2-1.5 g 
proteine /kg/zi;  

� tratament antibiotic profilactic (indicație medic specialist – max. 7 zile), 
inițial empiric (Cefalosporina G3+Metronidazol), apoi conform 
antibiogramei, dacă este cazul (recoltare bilă - angiocolită); 
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� suprimare sondă urinară atunci când pacientul se poate mobiliza singur; 
� tratament anticoagulant, în funcție de indicație, până când pacientul se 

mobilizează activ și constant;  
� tratament antiemetic (osetron, metoclopramid); 
�  externare: dacă nu apar complicații, Z7-10 (indicație medic specialist). 

Complicații precoce 
� Fistulă biliară (de la nivelul anastomozei biliodigestive sau a tranșei de 

rezecție hepatică) 
� tratament conservator în cazul în care fistula este drenată extern (tub de 

dren) și secrețiile sunt în cantitate redusă (<300 ml bilă); se poate asocia 
sfincterotomia endoscopică; 

� în cazul fistulelor de anastomoză bilio-digestivă cu debit mare (>500-1000 
ml), sau a semnelor de coleperitoneu, se indică reintervenția chirurgicală și 
după caz: sutura fistulei + drenaj de vecinătate ± sfincterotomie 
endoscopică ± stentare endoscopică; refacerea anastomozei + drenaj de 
vecinătate ±sfincterotomie endoscopică. 

� în cazul fistulelor biliare de la nivelul transelor de rezecție hepatică, se 
poate tenta sutura in situ a canalului cu biliragie + sfincterotomie 
endoscopică [2, 19]; 

�  Hemoragie intraperitoneală (din zone de decolare, leziuni vasculare sau 
parenchimatoase, transa de rezecție hepatică) 

� reintervenție chirurgicală pentru hemostază în caz de instabilitate 
hemodinamică sau exteriorizare > 500-1000 ml sânge proaspăt pe tuburile 
de dren; 

Complicații tardive 
� Stenoză anastomoză biliară sau bilio-digestivă, cu consecințele sale: icter 

mecanic, colangită, litiază intrahepatică 
� conduită: tratament endoscopic cu extragerea calculilor, stentare 

endoscopică și sfincterotomie sau tratament chirurgical cu refacere 
anastomoză bilio-digestivă (Hepp-Couinaud); 

� Malignizare (după rezecție)  
� conduită: tratamentul specific al tumorilor maligne a căilor biliare (vezi 

Capitolul 6.4) 
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6.6. Managementul leziunilor iatrogene CBP 
Cauze și factori care favorizează apariția leziunilor iatrogene a căilor 

biliare [20, 21] 

� confundarea CBP sau a unui canal hepatic drept aberant cu ductul cistic; 
� cauze tehnice; 
� tehnici necorespunzătoare de explorare ductală; 
� clipare necorespunzătoare a ductului cistic; 
� neidentificarea corectă a planului de clivaj dintre colecist și ficat (leziuni 

parenchimatoasehepatice); 
� folosirea intempestivă a electrocauterului în disecție sau pentru controla o 

hemoragie; 
� utilizarea intempestivă a clipurilor pentru a controla o hemoragie; 
� colecistita acută; 
� inflamație cronică (pediculită lemnoasă, colecistită scleroatrofică); 
� anomalii congenitale; 
� duct cistic paralel cu CBP; 
� aderențe congenitale între colecist și ductul hepatic comun; 
� obezitate intraabdominală. 

 

Clasificarea leziunilor iatrogene a căilor biliare [22, 23] 
A: Biliragie de la nivelul unui duct minor ce are comunicare cu CBP (clipare 

necorespunzătoare a ductului cistic, canal aberant din patul hepatic al colecistului) 
B: Secționarea a unui canal hepatic aberant, care e clipat (scurgerea de bilă nu 

apare) 
C: Secționarea a unui canal aberant hepatic drept, care nu e clipat proximal. Se 

va produce biliragie 
D: Leziune parțială a canalului hepatic comun, prin care se scurge bilă 
E1: Secționarea canalului hepatic comun la mai mult de 2 cm sub joncțiunea 

celor două canale lobare 
E2: Secționarea canalului hepatic comun la mai puțin de 2 cm până la 

joncțiunea hepaticelor 
E3: Secționarea canalului hepatic comun imediat sub joncțiunea celor două 

canale hepatice lobare. 
E4: Rezecția joncțiunii celor două canale hepatice lobare (drept și stâng) 
E5: Leziune complexă. Avem canal hepatic drept și a CBP sub joncțiunea 

celor două canale hepatice lobare. 
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PREOPERATOR 

Diagnostic clinic [22] 

9 Anamneză / Istoricul bolii:  
� Intervenții chirurgicale în antecedente (colecistectomie, rezecție gastrică);  

dureri în etajul abdominal superior; 
� Leziuni tip A, C, D: în cele mai multe cazuri, pacienții se prezintă la medic 

în prima săptămână de la intervenția chirurgicală; dureri abdominale, 
febră, exteriorizare de secreții bilioase de la nivelul plăgilor, tuburi de 
dren; 

� Leziuni tip E: debutul în primele săptămâni-luni; icter sclero-tegumentar, 
prurit, durere abdominală, sepsis. Leziuni tip B: durere abdominală, febră 
de cauză inexplicabilă. 

9 Examen obiectiv:  
� icter sclero-tegumentar, leziuni de grataj (prurit), semne de iritație 

peritoneală (peritonită biliară), hepatomegalie, scurgere de bilă (dren, 
plagă chirurgicală). 

Diagnostic paraclinic [22] 

9 Modificări specifice de laborator:  
� Creșterea moderată a valorilor probelor hepatice - FA, BT, BD, GOT, 

GPT; 
� Evaluare generală de laborator:  

- HLG - leucitoză cu neutrofilie (peritonită, abces); 
- INR, TQ, APTT - tulburări de coagulare (prelungirea timpului de 

protrombină); 
- Biochimie - Na, K, uree, creatinină, glicemie, amilazemie, PT. 

9 Imagistic: 
� Ecografie abdominală - colecții intraabdominale (subhepatice sau 

generalizate în peritonita biliară), dilatare CBP, CBIH [22]; 
� Colangiografie RMN - de elecție în suspiciunea clinică a unei leziuni 

iatrogene de căi biliare; vizualizare arbore biliar, cu evidențierea zonelor 
de stenoză sau efracție [22]; 

� ERCP - rol diagnostic și terapeutic în fistulele biliare de mici dimensiuni 
(bont cistic) sau în stenozele parțiale de CBP, prin montare stent [24]; 

� Drenajul percutan al căilor biliare - rol diagnostic și terapeutic în fistule 
biliare de mici dimensiuni.  

Evoluție fără tratament 

� Evoluție cronică: fibroză hepatică, atrofie hepatică, hipertensiune portală; 
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� Evoluție acută: peritonită biliară/abces intraabdominal cu șoc septic și 
deces sau icter mecanic cu insuficiență hepatică. 

Pregătire preoperatorie (cu excepția situațiilor când leziunile au fost decelate 
în timpul intervenției inițiale și se decide tratamentul leziunilor în același timp): 

� Depinde de diagnosticul leziunii și dacă, consecința acesteia pune viața 
pacientului în pericol în următoarea perioadă : abdomen acut chirurgical, 
sepsis, icter mecanic; 

� În cazul abdomenului chirurgical de tip peritonitic (abces subhepatic, 
colecții biliare importante intraperitoneale nedrenate extern) se indică 
intervenția chirurgicală de urgență, după o prealabilă reechilibrare 
(indicație medic specialist chirurgie + ATI); dacă este necesară, 
reconstrucția biliară se va practica după rezolvarea timpului septic, acut, 
într-o intervenție chirurgicală programată; 

� În cazul sindromului icteric, asociat cu colangită și/sau deteriorarea 
probelor hepatice, se poate indica realizarea unui drenaj biliar percutan 
preoperator; 

� Ameliorarea procesului de colangită (confirmat clinic și paraclinic): 
tratament antibiotic, inițial empiric (CEF III, 2g/zi + Metronidazol 1500 
mg/zi), apoi conform antibiogramei (dacă s-a obținut secreție biliară prin 
puncție percutană); în cazurile de colangită severă, drenajul biliar 
preoperator trebuie asociat antibioticoterapiei; 

� Corectarea anemiei; 
� Corectarea tulburărilor de coagulare (prelungirea timpului de 

protrombină): vitamina K, PPC; 
� Reechilibrare nutrițională în cazurile vechi, cu malnutriție: alimentație 

enterală (pe sondă nazojejunală) și/sau parenterală; 
� Corectarea dezechilibrelor hidroelectrolitice și acidobazice ce apar în urma 

pierderilor de fluide și electroliți pe seama fistulelor biliare, cu apariția 
hiponatremiei și a acidozei. 

Informarea pacientului 

� descriere intervenție chirurgicală; 
� posibilitatea efectuării unui tratament secvențial (drenaj inițial cu 

reconstrucție ulterioară) 
� riscuri intraoperatorii (leziuni vasculare, leziuni biliare), complicații 

postoperatorii (hemoragie, biliragie, insuficiență hepatică, fistulă biliară, 
fistulă digestivă); 

� număr telefon aparținători. 
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Indicație operatorie 
Leziuni iatrogene diagnosticate intraoperator (în timpul colecistectomiei)  
Indicația operatorie trebuie luată în funcție de experiența chirurgicală a 

operatorului în chirurgia reconstructivă biliară; 
Dacă operatorul a recunoscut intraoperator leziunea biliară dar nu are 

experiență în domeniu, va solicita ajutorul unui chirurg cu experiență (dacă acesta este 
disponibil, pentru a practica reconstrucția în același timp chirurgical) sau va opta 
pentru luarea unor măsuri de temporizare a intervenției chirurgicale reconstructive 
(drenaj de vecinătate) și îndrumarea pacientului într-un centru specializat  [25, 26]. 

Variante: 
� Secționare totală a CBP :  
� Anastomoză hepatico-jejunală pe ansă Y a la Roux (de preferat) [27]. 
� Leziune tangențială a CBP (noncircumferențială):  
� Leziuni minime: sutură directă (fir monofilament 5-0 sau 4-0) +/- tub 

Kehr. 
� Leziuni extinse anastomoză hepatico-jejunală pe ansă Y a la Roux.  
Leziuni iatrogene diagnosticate postoperator 
� Leziuni tip A, C, D:  
� drenajul biliar poate duce la închiderea spontană a fistulelor (drenaj de 

vecinătate, sfincterotomie); dacă tratamentul conservator nu rezolvă 
leziunea, se va opta pentru tratament chirurgical, în funcție de leziune: 
reintervenție cu clipare / sutură canal aberant sau duct cistic, hepatico-
jejunoanastomoză pe ansă Y a la Roux pentru leziuni tangențiale 
importante [28]. 

� Leziuni tip E:  
� în funcție de dilatarea căilor biliare, se va opta pentru reconstrucție bilio-

digestivă (hepatico-jejuno anastomoză pe ansă Y a la Roux), dacă dilatarea 
CBP permite o astfel de anastomoză (risc de stenoză), sau o sinistro-
hepaticojejunoanastomoză pentru situațiile în care CBP nu este dilatat 
(<1.5 cm). Dacă leziunea biliară este înaltă (E3, E4), se va opta pentru o 
reconstrucție tip bihepaticojejunoanastomoză pe ansă Y a la Roux [28]. 

POSTOPERATOR 

� în cazul pacienților tarați, cu stare septică preoperator, poate fi indicată 
monitorizarea în secția TI (Z0-Z3); indicație medic specialist chirurgie/ 
ATI; 

� tratament antibiotic inițial empiric (CEF III, 2g/zi + Metronidazol 1500 
mg/zi) și apoi conform antibiogramei, atunci când colangita este prezentă; 
tratamentul se va menține 5-7 zile postoperator; 
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� suprimare sondă nazogastrică în Z0; 
� mobilizare din Z1; 
� monitorizare probe hepatice (TGO, TGP, BT, BD, colinesteraza), probe 

renale (uree, creatinină, Na, K), procalcitonină, HLG; 
� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană din Z1; Z2-Z4 regim 

hidro-lacto-zaharat; Z5 regim diversificat (ou, brânză, carne slabă); 
� în condiții normale (dacă nu apar complicații), tranzitul intestinal se reia în 

ziua 3-5; 
� suprimare tuburi de dren după reluarea tranzitului intestinal, daca secrețiile 

sunt in cantitate mica (~50 ml) si sunt de aspect seros (indicație medic 
specialist); tuburile de dren se mențin dacă secrețiile indică prezența unei 
fistule biliare;  

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; verificarea zilnică a plăgii; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție ringer/ glucoză), 2000-3000 

ml/zi; se reduce la 1000 după  reluarea completă a alimentației per os (Z2); 
! atenție la diureză, vărsături, febră (vezi cap 1, tratament perfuzabil); 

� suprimare sondă urinară în Z0-1 atunci când pacientul se poate mobiliza 
singur; 

� tratament anticoagulant, în funcție de indicație, până când pacientul se 
mobilizează activ și constant;  

� tratament antiemetic (osetron, metoclopramid); 
� externare: dacă nu apar complicații, Z7-10 (indicație medic specialist). 

Complicații precoce 
� Fistulă biliară (de la nivelul anastomozei biliodigestive) 
� tratament conservator în cazul în care fistula este drenată extern (tub de 

dren) și secrețiile sunt în cantitate redusă (<300 ml bilă); 
� în cazul fistulelor de anastomoză bilio-digestivă cu debit mare (>500 ml), 

sau a semnelor de coleperitoneu, se indică reintervenția chirurgicală și 
după caz: sutura fistulei + drenaj de vecinătate ± stentare endoscopică; 
refacerea anastomozei + drenaj de vecinătate [2, 19]. 

�  Hemoragie intraperitoneală (din zone de decolare, leziuni vasculare sau 
parenchimatoase) 

� reintervenție chirurgicală pentru hemostază în caz de instabilitate 
hemodinamică sau exteriorizare > 500-1000 ml sânge proaspăt pe tuburile 
de dren. 
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Complicații tardive 
� Stenoză anastomoză biliară sau bilio-digestivă, cu consecințele sale: icter 

mecanic, colangită, litiază intrahepatică [29] 
� conduită: tratament endoscopic cu extragerea calculilor, stentare 

endoscopică și sfincterotomie (atunci când nu există anastomoză bilio-
digestivă) sau tratament chirurgical cu refacere anastomoză bilio-digestivă 
(Hepp-Couinaud). 
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7. FICATUL ȘI CĂILE BILIARE INTRAHEPATICE  

Adrian Bartoș, Cornel Iancu 

 

7.1. Tratamentul chirurgical al chisturilor seroase hepatice 
(chisturi seroase/ biliare/ non-parazitare) 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic  

� în general, chisturile hepatice ''simple'', seroase, sunt asimptomatice; 
� eventualele simptome pot fi date de efectul ''de masă'' pe care pot să îl 

producă chisturile voluminoase (disconfort abdominal, simptome digestive 
nespecifice) sau de hemoragia intrachistică ce poate fi însoțită de durere 
acută asociată cu creșterea rapidă în volum a formațiunii chistice hepatice 
(imagistic); durerea cedează în câteva zile [1, 2]. 

9 Anamneza: 
� diagnostic diferențial cu chisturile parazitare (contact cu animale, zone 

endemice); 
� boala polichistică renală (patologie autosomal dominantă); 
� sindrom febril: diagnosticul diferențial cu abcesele hepatice [1]. 
9 Examen obiectiv: 
� hepatomegalia poate fi întâlnită la pacienții cu boală polichistică hepatică 

sau în cazurile cu chiste voluminoase; 

Diagnostic paraclinic 
Ecografia abdominală (de elecție): evidențierea unei formațiuni chistice 

(anecogene), cu puternică amplificare acustică posterioară; ecouri intrachistice pot fi 
vizualizate în cazul hemoragiei intrachistice [2, 3]; 

CT abdominal: indicat doar atunci când diagnosticul nu este clar (conținut 
chistic inomogen) sau se consideră necesară evaluarea raporturilor anatomice și 
volumetria hepatică (chiste gigant, boală polichistică) [3]. 

9 Laborator: 
� HLG; 
� Coagulograma; 



Ghiduri de conduită în chirurgia abdominală 

 213 

� Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 
GGT, glicemie): valorile bilirubinemiei pot fi crescute în cazul 
compresiunii pe căile biliare; 

� Probe funcționale: dacă este cazul. 
!!!Diferențierea între chisturile simple/solitare, boala polichistică hepatică izolată și 
boala polichistică hepatică asociată cu boala polichistică renală: 
- istoric familial + 2 chisturi renale unilaterale / chisturi bilaterale (la pacienți < 30 ani) 
sau cel puțin 2 chisturi în fiecare rinichi (30-59 ani) sau cel puțin 4 chisturi în fiecare 
rinichi (la pacienți > 60 ani) [4]; 
- în absența istoricului familial, boala polichistică renală autosomal dominantă este 
diagnosticată prin prezența imagistică a cel puțin 5 chisturi renale (uni sau bilaterale) 
[5]; 
- boala polichistică hepatică poate fi definită prin prezența a cel puțin 15 chisturi 
hepatice (în absența antecedentelor familiale) sau a cel puțin 4 chisturi (dacă există 
istoric familial)[5]. 

Informarea pacientului 

� Descriere intervenție chirurgicală, cu indicațiile tratamentului laparoscopic 
și posibilitate de conversie datorită localizărilor posterioare (sg. VII-VIII) 
sau a incidentelor/complicațiilor intraoperatorii; 

� Se discută alternativele terapeutice (puncție evacuatorie ecoghidată 
transparietală, scleroterapie transparietală ecoghidată), cu ratele 
corespunzătoare de succes ale tratamentului (risc de recidivă);  

�  Riscuri intraoperatorii: cele legate de anestezie generală, riscuri 
chirurgicale (hemoragie), riscuri în funcție de intervenția chirurgicală 
(decapare, rezecție, transplant);  

� Complicații postoperatorii: hemoragie, biliragie; 
� Posibilitatea recurenței chistului sau apariția de alte chiste; 
� Număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 
Vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 

Indicație operatorie 
Existența unui chist hepatic simptomatic este importantă pentru stabilirea 

conduitei ulterioare: 
� dacă nu este certă cauzalitatea simptomatologiei cu prezența chistului 

hepatic, se poate recurge la puncția evacuatorie transparietală ecoghidată 
(test terapeutic); dacă simptomatologia remite, se va considera chistul ca 
fiind răspunzător pentru simptomatologie, indicându-se în continuare 
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supraveghere imagistică și sancționare terapeutică radicală (fenestrare 
chirurgicală laparoscopică) atunci când chistul se reface [6]; 

� dacă simptomatologia persistă după evacuarea ecoghidată, se vor investiga 
alte posibile cauze ale acuzelor; 

� pentru chisturile cu dimensiuni > 8 cm, ce depășesc conturul ficatului, intră 
în discuție tratamentul radical (decapare/fenestrare laparoscopică), mai 
ales dacă prezintă fenomene de compresiune [1]; 

� chisturile asimptomatice ce nu prezintă fenomene de compresiune intra sau 
extrahepatică nu vor necesita intervenție chirurgicală. 

În cazul prezenței bolii polichistice hepatice, se vor evalua organele 
parenchimatoase (ficat, rinichi, splină) și se va lua în considerare fenestrarea chistelor 
voluminoase, rezecție hepatică (rar) și/sau transplant (pacienții cu distrucții 
parenchimatoase masive, cu ascită, malnutriție) [1]. 

În caz de Gigot I:  
� Scleroterapie percutană; 
� Fenestrarea chistului. 
În caz de Gigot II sau III: 
� Rezecție hepatică cu fenestrare dacă este posibil; 
� Transplant hepatic. 
Clasificarea Gigot [7]: 
� Tipul I - prezența a mai puțin de 10 chisturi hepatice care măsoară mai 

mult de 10 cm ca diametru maxim; 
� Tipul II - afectare difuză a parenchimului hepatic de către chisturile 

hepatice, rămânând zone largi de parenchim hepatic sănătos; 
� Tipul III- afectarea difuză a parenchimului hepatic de către chiste de 

dimensiuni mici și medii cu zone mici de parenchim sănătos. 
 

Clasificarea Schnelldorfer [8] 
 Tip A Tip B Tip C Tip D 
Simptome Absente sau 

moderate 
Moderate sau 
severe 

severe severe 

Caracteristica chistului niciunul Număr limitat 
de chiste mari 

oricâte oricâte 

Zone relative de parenchim 
normal 

niciuna ≥ 2 sectoare ≥1 sector <1 sector 

Prezența obstrucției venei 
porte sau a venei 
suprahepatice în sectoarele 
de țesut hepatic restant 

niciuna absente absente prezente 

Terapie recomandată Observație sau 
terapie 
medicamentoasă 

Fenestrare 
chistică 

Hepatectomie 
parțială cu 
fenestrarea 
chistului restant 

Transplant 
hepatic 
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POSTOPERATOR  

(CONDUITA ȘI COMPLICAȚIILE DESCRISE SUNT PENTRU FENESTRARE LAPAROSCOPICĂ) 

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție ringer) suprimat după reluarea 

alimentației per os (Z1); 
� tratament antialgic (antialgice ușoare) la nevoie; 
� externare: de obicei în Z2-3 (indicație medic specialist); 
� suprimarea tuburilor de dren atunci când aspectul și cantitatea secrețiilor o 

permite (aspect seros, < 100 ml). 

Complicații postoperatorii precoce 
� Hemoragia  
� exteriorizare de sânge pe tuburile de dren (subhepatic, interhepatofrenic); 
� datorată interceptării unor structuri vasculare intraparenchimatoase sau de 

la nivelul parenchimului hepatic (situație posibilă în cazul chisturilor 
situate profund, intraparenchimatos sau când decaparea s-a efectuat prea 
larg, în parenchim hepatic) 

� reintervenția chirurgicală pentru realizarea hemostazei se impune atunci 
când pe tuburile de dren secrețiile depășesc 500 ml sânge, apar semne de 
instabilitate hemodinamică, scăderea Hb cu 2-3 unități (se vor monitoriza 
puls, tensiune, stare generală) și/sau există suspiciune de hemoperitoneu 
(ecografie abdominală);  

� tratamentul conservator, cu monitorizare atentă (de preferat în TI) se va 
indica la cazurile cu exteriorizare de sânge < 500 ml/ 24 h pe tuburile de 
dren, fără colecții intraabdominale (imagistică), fără impact hemodinamic, 
cu impact minim asupra hemoleucogramei; poate intra în discuție 
transfuzia sangvină; atenție la dezechilibrele coagulării [9]. 

� Biliragia (fistula biliară) 
� exteriorizare de bilă pe tuburile de dren (subhepatic, interhepatofrenic); 
� datorită interceptării unor structuri biliare sau datorită decomprimării unor 

structuri biliare; 
� în funcție de debitul fistulei biliare, se va indica: 

- ERCP+SE, pentru un debit < 500 ml/24h, în condițiile în care biliragia 
este drenată extern; tubul de dren se va menține până la dispariția 
secrețiilor biliare (se va verifica periodic ancorarea la tegument a 
drenului, permeabilitatea acestuia și absența colecțiilor intra-
abdominale - ecografie abdominală) [9, 10]; 
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- reintervenție chirurgicală cu bilistază ''in situ'' (urmată de ERCP+SE) 
în cazurile cu coleperitoneu și fistulă biliară minimă sau nedecelabilă 
intraoperator; 

- anastomoză colangio-jejunală (între cavitatea chistului și jejun), pe 
ansă Y a la Roux, în cazurile cu fistulă biliară cu debit > 500 ml/ 24h; 
această variantă este indicată și în cazul reintervențiilor pentru 
coleperitoneu, în care se reperează pe tranșa hepatică/ cavitate restantă 
o comunicare biliară importantă (>2-3 mm). 

Complicații postoperatorii tardive 

� recidivă chistică (diagnostic imagistic); intervenția chirurgicală intră în 
discuție în funcție de indicațiile de mai sus 

La externare 

� bilet de externare;  
� suprimare fire la 7 zile post operator. 

Urmărire 

� control imagistic periodic. 

7.2. Tratamentul chirurgical al chistului hidatic hepatic 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 
9 Anamneza:  
� pacienți din zone endemice, mediul rural, animale domestice în gospodărie 

(câini, erbivore); 
� chisturile necomplicate pot fi asimptomatice sau cu simptome nespecifice 

(disconfort în hipocondrul drept); 
� în cazul rupturii chistului în cavitatea peritoneală, vor apărea semnele 

abdomenului acut chirurgical ± șoc anafilactic; 
� colorația icterică a tegumentelor și mucoaselor, precum și fenomenele de 

colangită (febră, frison) pot fi relatate de pacienți la care între chist și căile 
biliare există o comunicare (ruptură în căile biliare); 

� tusea productivă poate fi prezentă la pacienții cu chisturi hidatice hepatice 
ce au dezvoltat fistulă pleurală/ pulmonară (rar) [1, 3]. 

9 Examen obiectiv: 
� palpare: hepatomegalie, disconfort în hipocondrul drept, semne de 

abdomen acut chirurgical (în cazul rupturii în cavitatea peritoneală); 
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� inspecție: colorația icterică a tegumentelor și mucoaselor (în caz de ruptură 
în căile biliare). 

Diagnostic paraclinic 
9 Imagistică 
De cele mai multe ori, la pacienții asimptomatici, diagnosticul este stabilit 

incidental, prin efectuarea unei ecografii abdominale de rutină, care poate preciza 
numărul chisturilor, localizarea, dimensiunile, raporturile cu structurile vasculare. 
Aspectul ecografic este tipic: pereți chistici îngroșați, chist unilocular/ multilocular, 
calcifieri intrachistice și/sau perichistice, prezența de vezicule fiice.  

Conform clasificării WHO-IWGE distingem [11]: 
1. leziuni chistice (CL);  
2. chisturi active (CE1, CE2);  
3. chisturi de tranzi ie (CE3);  
4. chisturi neactive (CE4, CE5).  
  CL(s) chist unilocular cu con inut omogen transonic, fără  hotare 

hiperecogene bine delimitate (  nu se vizualizează  capsula); formă rotundă, sau ovală; 
dimensiuni variabile, de regulă mici: CLs (<5,0 cm), CLm (5,0 – 10,0 cm), CLl (> 10,0 
cm); stare - dacă este hidatică, atunci este activă. Comentarii: în stadiile timpurii de 
dezvoltare chisturile nu sunt fertile, în acest stadiu nu sunt semne patognomonice US 
pentru leziuni hidatice. Pentru confirmare sunt necesare alte metode de diagnostic [11]. 

  CE1-chist simplu, unilocular cu con inut omogen transonic; pe membrana 
germinativă pot apărea puncte de înmugurire, adesea numite nisip hidatic, cu aspect de 
 fulgi de nea ; pereții chistici sunt vizibili; formă rotundă sau ovală; dimensiuni 
variabile: CE1s (< 5,0 cm), CE1m (5,0 – 10,0 cm), CE1l (> 10,0 cm); stare - activă. 
Comentarii: sunt fertile; semnele US patognomonice includ pereți vizibili și semnul 
 fulgilor de nea  [11]. 

  CE2-chist multilocular, septat cu aspect de  volan ; veziculele fiice apar sub 
formă de  cocardă  sau  faguri de miere ; ele pot ocupa complet sau parțial chistul 
matern; pereții chistului sunt bine vizibili; forma rotundă sau ovală; dimensiuni 
variabile: CE2s (< 5,0 cm), CE2m (5,0 – 10,0 cm), CE2l (> 10,0 cm); stare: activă. 
Comentarii: sunt fertile; semnele US sunt patognomonice [11]. 

  CE3-chist unilocular, care conține vezicule fiice; con inut transsonic cu 
membrane flotante cu aspect de  nufăr ; forma se menține rotundă datorită presiunii 
lichidului din chist; dimensiuni variabile: CE3s (< 5,0 cm), CE3m (5,0 – 10,0 cm), 
CE3l (> 10,0 cm); stare: tranzitorie. Comentarii: stadiu de tranzi ie; chistul ulterior 
poate degenera sau poate reprezenta riscuri prin veziculele fiice; semnele US sunt 
patognomonice [11]. 
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  CE4-con inut degenerativ hipo- sau hiperecogen, neomogen fără  vezicule 
fiice; datorită degenerării membranelor poate avea aspect de  ghem de lână ; 
dimensiuni variabile: CE4s (< 5,0 cm), CE4m (5,0 – 10,0 cm), CE4l (> 10,0 cm); stare: 
inactivă. Comentarii: majoritatea sunt inactive; semnele US nu sunt patognomonice, 
confirmarea diagnosticului necesită examinare ulterioară [11]. 

  CE5-chisturi cu pereți groși calcificați sub formă arcuită, ce produc o umbră 
conică; gradul de calcificare fiind variabil – de la parțial la complet; dimensiuni 
variabile: CE5s (< 5,0 cm), CE5m (5,0 – 10,0 cm), CE5l (> 10,0 cm); stare: inactivă. 
Comentarii: chisturile sunt inactive. Diagnosticul este echivoc. Semnele US nu sunt 
patognomonice, însă  sugerează  mult E. granulosus [11]. 

CT toraco-abdominal/RMN abdominal: se indică în cazul chisturilor complexe, 
cu suspiciune de fistule, în cazul suspiciunii localizărilor extrahepatice, etc.  

La pacienții la care se suspicionează o fistulă cu arborele biliar, colangiografia 
RMN poate fi utilă. În cazurile certificate cu o astfel de complicație a bolii hidatice, cu 
colangită și icter mecanic, ERCP poate fi folosită preoperator pentru decomprimarea și 
drenarea arborelui biliar. 

9 Laborator: 
� HLG: eozinofilie, Hbp (hemoragie intrachistică); 
� Coagulograma; 
� Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie): valorile GOT/GPT/GGT/FA pot fi moderat crescute; de 
asemenea, sindromul icteric poate fi prezent în cazul rupturii chistului în 
căile biliare. 

9 Probe funcționale: 
� dacă este cazul; 
� evaluare capacitate funcțională pulmonară în caz de necesitate abord 

chirurgical toracic (fistulă complexă chisto-pleurala/bronșică). 

Informarea pacientului 

� Descriere intervenție chirurgicală; 
� Se discută alternativele terapeutice, cu ratele corespunzătoare de succes ale 

tratamentului: tratament nechirurgical, abord percutan (evacuare), abordul 
laparoscopic și prin laparotomie, riscurile de însămânțare peritoneală;   

� Riscuri intraoperatorii: hemoragie de la nivelul structurilor hepatice, 
însămânțare;  

� Complicații postoperatorii: fistulă biliară, hemoragie, abces la nivelul 
cavității restante; 

� Număr telefon aparținători. 
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Pregătire preoperatorie 

� Vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� La pacienții cu fenomene de colangită și icter mecanic (fistulă chisto-

biliară), intră în discuție efectuarea preoperatorie a ERCP + SE; 
� La pacienții la care se suspicionează (imagistic) un chist activ ( viu ), se 

recomandă inițierea tratamentului antiparazitar per os cu Albendazol- cu o 
săptămână înainte de tratamentul chirurgical și se continuă până la 3 luni 
după intervenția chirurgicală [12], 10-15 mg/kgc în două prize pe zi, fără a 
depăși doza zilnică de 800 mg [13]. 

Indicație operatorie 
Principii de tratament: îndepărtarea chistului pentru a prevenii complicațiile 

secundare; eradicarea parazitului și prevenirea recurenței . 
Tratamentul medicamentos este reprezentat de derivații de benzimidazol, în 

special de albendazol care se pare că este cel mai eficace; doza eficientă fiind de 10-15 
mg/ g/zi în una sau două prize orale [13]. Tratamentul medicamentos este obligatoriu 
în următoarele cazuri:  

� anterior unei puncții percutane cu scop diagnostic;  
� în cadrul unui tratament percutan;  
� în cadrul tratamentului laparoscopic;  
� după  tratamentul chirurgical clasic pentru a preveni recidivele, fie de 

principiu, fie în caz de diseminare peritoneală cu lichid hidatic;  
� în caz de hidatidoză peritoneală;  
� în caz de infestare cu E. multilocularis;  
� în caz de infestare masivă cu E. granulosus.  
În prezent, majoritatea specialiștilor consideră că prima alegere în chistul 

hidatic univezicular este terapia medicamentoasă cu albendazol în dozele uzuale.  
Cea mai practicată tehnică (atât în procedeul clasic, cât și în cel laparoscopic) 

este perichistectomia parțială  [14]. 

POSTOPERATOR 

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție ringer) suprimat după reluarea 

alimentației per os (Z1); 
� tratament antialgic (antialgice ușoare) la nevoie; 
� la pacienții cu chist activ ( viu’’) (suspiciune imagistică preoperatorie/ 

confirmare intraoperatorie), se recomandă continuarea/inițierea 
tratamentului antiparazitar per os cu Albendazol până la 3 luni de la 
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intervenția chirurgicală, doza zilnică fiind de 10-15 mg/ gc fără a depăși 
doza maximă de 800 mg/24h [12, 13]; 

� externare: de obicei în Z4-5 (indicație medic specialist), după ecografie de 
control (fără colecții intraabdominale). 

Complicații postoperatorii 
� Abcesul hepatic 
� Poate să apară tardiv, în urma unei toalete necorespunzătoare a cavității 

restante a chistului sau în urma suprainfectării acumulării de sânge sau bilă 
în cavitatea restantă (hemoragie/ fistulă biliară); 

� Diagnosticul se pune pe baza simptomatologiei clinice (sindrom febril), 
analizelor de laborator (leucocitoză, PCRn, PCTn) si a ecografiei 
abdominale; 

� Se va institui tratament antibiotic cu spectru larg; 
� În funcție de localizare se poate tenta drenajul percutan ecoghidat al 

colecției; 
� În cazul în care abordul percutan nu este posibil sau este fără succes, se va 

indica drenajul chirurgical [1, 9]. 
� Fistula biliară 
� exteriorizare de bilă pe tuburile de dren (subhepatic, interhepatofrenic); 
� datorită interceptării unor structuri biliare sau datorită decomprimării unor 

structuri biliare; 
� în funcție de debitul fistulei biliare, se va indica: 

- ERCP+SE, pentru un debit < 500 ml/24h, în condițiile în care biliragia 
este drenată extern; tubul de dren se va menține până la dispariția 
secrețiilor biliare (se va verifica periodic ancorarea la tegument a 
drenului, permeabilitatea acestuia și absența colecțiilor 
intraabdominale - ecografie abdominală) [10]; 

- reintervenție chirurgicală cu bilistază ''in situ'' (urmată de ERCP+SE) 
în cazurile cu coleperitoneu și fistulă biliară minimă sau nedecelabilă 
intraoperator; 

- anastomoză colangio-jejunală (între cavitatea chistului și jejun), pe 
ansă Y a la Roux, în cazurile cu fistulă biliară cu debit > 500 ml/ 24h; 
această variantă este indicată și în cazul reintervențiilor pentru 
coleperitoneu, în care se reperează pe tranșa hepatică/ cavitate restantă 
o comunicare biliară importantă (>2-3 mm). 

� Abces pleural/ Empiem pleural 
� Consecutiv unei fistule între chistul hidatic, arborele biliar și pleură cu 

suprainfectarea secrețiilor pleurale restante; 
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� În funcție de dimensiunea abcesului, impactul asupra organismului 
(sindrom septic) și eficiența tratamentului conservator (antibioterapie) se 
va recomanda consult de specialitate (chirurgie toracica) [9]. 

� Scleroză biliară 
� Poate să apară tardiv (luni/ani), consecutiv revărsatului hidatic (evoluție 

cronică) în căile biliare (fistula biliară) sau a utilizării intraoperatorii de 
soluții cu efect sclerozant (Formol – istoric); 

� Diagnosticul este clinic (fenomene de angiocolită) și imagistic 
(colangiografie RMN); 

� Tratamentul presupune rezecția teritoriului hepatic afectat (rezecții 
hepatice) [9]. 

� Abces intraabdominal 
� Consecutiv unei toalete necorespunzătoare a cavității peritoneale (în 

special a spațiului supramezocolic), în condițiile unei însămânțări 
hidatice/bacteriene în timpul deschiderii cavității chistului; 

� Diagnosticul se stabilește clinic-paraclinic (sindrom septic) și imagistic 
(evidențierea colecției intraabdominale, localizată, închistată); 

� Tratamentul constă în drenajul abcesului (percutan sau chirurgical) [15]. 
� Recidivă hidatică intraperitoneală 
� Consecutivă unei însămânțări hematogene/biliare intrahepatice cu 

dezvoltare ulterioară de chist hidatic hepatic cu altă localizare topografică 
sau recidivă hidatică în cavitatea restantă a chistului (rar); o altă situație 
poate fi reprezentată de însămânțarea intraabdominală cu hidatidoză 
intraperitoneală (consecutive unei diseminări accidentale, intraoperatorii 
sau a rupturii spontane a chistului); 

� Diagnosticul se face clinic-paraclinic (vezi începutul subcapitolului) și 
imagistic (ecografie abdominală/ CT abdominal);  

La externare 

� bilet de externare; 
� suprimare fire de sutură tegumentară la 10-14  zile post operator; 
� continuarea tratamentului per os cu agenți antiparazitari (Albendazol, 10-

15mg/kgc ) (la pacienții la care intraoperator s-a confirmat viabilitatea 
chistului), timp de 2-4 săptămâni postoperator [12, 13]. 

Urmărire 

� control imagistic abdominal la 3-6 luni postoperator (ecografie 
abdominală);  
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� în cazul administrării de agenți antiparazitari (Albendazol) sau de rezecții 
hepatice extinse, se va indica verificarea periodică a probelor hepatice 
(GOT, GPT, BT, BD) și tratament hepatoprotector, cu evitarea toxicelor 
hepatice (ex: alcool). 

 

7.3. Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne hepatice 
7.3.1. Hemangiomul 
Cele mai frecvente tumori hepatice fără predominanță pentru o anumită grupă 

de vârstă. 
Majoritatea hemangioamelor au dimensiuni sub 5 cm, sunt asimptomatice și 

sunt descoperite incidental în urma unei ecografii abdominale sau a unei CT 
abdominale cu substanță de contrast [1, 3]. 

PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 
9 Anamneza: 
� Hemangioamele de mari dimensiuni pot cauza disconfort abdominal/ 

dureri abdominale, localizate de obicei în hipocondrul drept; în funcție de 
localizare și dimensiune, pot determina apariția sindromului icteric (prin 
compresiunea CBP) sau a sindromului de hepatocitoliză; 

� Unii pacienți se pot prezenta cu hemoperitoneu în cazul unui hemangiom 
gigant rupt (rar) – sindrom anemic acut [1, 3, 16]. 

 
9 Examen obiectiv: 
� Colorația icterică a tegumentelor și mucoaselor (în cazul compresiunii 

CBP); 
� Palparea unei formațiuni tumorale abdominale (rar). 

Diagnostic paraclinic 
9 Imagistic: 
� Ecografie abdominală ± substanță de contrast iv: aspect caracteristic; 
� CT abdominal cu substanță de contrast - aspect caracteristic; examinare 

necesară mai ales în cazul pacienților cu leziuni de mari dimensiuni, 
simptomatice, cu indicație chirurgicală, fiind de ajutor în diagnosticul 
diferențial cu leziunile maligne, alte leziuni benigne sau caracterizarea 
exacta a hemangiomului (topografie, hemangioma cavernos, etc); 

� RMN – alternativă la CT [16-18]. 
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9 Analize de laborator: 
� Analizele de laborator sunt de obicei în limite normale, dacă hemangiomul 

nu determină complicații precum apariția sindromului icteric și a citolizei 
hepatice; 

� HLG: Hbp (ruptură hemangiom); 
� Coagulograma; 
� Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie): valorile GOT/GPT/GGT/FA pot fi moderat crescute; de 
asemenea, sindromul icteric poate fi prezent în cazul compresiunii CBP 
(rar). 

9 Probe funcționale: 
� dacă este cazul. 

Pregătire preoperatorie 

� vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 

Indicație operatorie 

� Hemangioamele asimptomatice, de mici dimensiuni (< 5-6 cm) nu au 
indicație de intervenție chirurgicală [16, 19]; 

� Intervenția chirurgicală se indică în cazul apariției complicațiilor 
(hemoragie, compresiune) sau când este dificilă excluderea unei formațiuni 
tumorale maligne; 

� Intervenția chirurgicală poate fi luată în considerare în cazul pacienților cu 
hemangioame cavernoase, cu dimensiuni > 5-6 cm, cu dimensiuni ce sunt 
în creștere (între examinări imagistice repetate)  [19]; 

� Intervenția chirurgicală standard presupune excizia hemangiomului 
(rezecție hepatică atipică); 

� În funcție de localizare, segmente posterioare/ anterioare și dimensiuni, se 
poate opta pentru abord laparoscopic sau clasic (laparotomie) [19]. 

Informarea pacientului 

� Descriere intervenție chirurgicală; 
� Se discută alternativa supravegherii clinice și imagistice, cu riscul 

hemoragic spontan sau posttraumatic la pacienții cu hemangioame mari, 
cavernoase, ce și-au mărit dimensiunile în evoluție;  

� Se discută alternativele terapeutice, cu ratele corespunzătoare de succes ale 
tratamentului: abordul laparoscopic și prin laparotomie;   

� Riscuri intraoperatorii: hemoragie de la nivelul structurilor hepatice;  
� Complicații postoperatorii: fistulă biliară, hemoragie; 
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� Număr telefon aparținători. 

POSTOPERATOR 

� alimentație: per os - ceai in Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din Z1; 
� suprimare tub de dren atunci când secrețiile sunt în cantitate mică (~50 ml) 

și sunt de aspect seros (indicație medic specialist);  
� îndepărtarea pansamentelor în Z1; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/soluție ringer/glucoza) suprimat după 

reluarea alimentației per os; a se adapta tratamentul perfuzabil la starea 
pacientului (deshidratare, funcție hepatică alterată, cantitate secreții tuburi 
de dren); 

� tratament antialgic ușor (AINS), cu scăderea treptată a necesarului; 
� externare : Z5-7 (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii 

� Hemoragie 
� cel mai frecvent, de la nivelul tranșei de rezecție hepatică; 
� monitorizare drenaj intraperitoneal, TA, puls, valoare Hb/Ht; transfuzii 

dacă este cazul;  
� reintervenție în caz de instabilitate hemodinamică, semne de hemoragie 

activă, drenaj abdominal cu exteriorizare a mai mult de 400-500 ml sânge 
proaspăt; [9] 

� Biliragie / coleperitoneu 
� cel mai frecvent, de la nivelul tranșei de rezecție hepatice, dacă abdomenul 

este corect drenat și nu sunt semne de iritație peritoneală (fără colecții 
intraabdominale), se poate institui tratament conservator (supraveghere 
clinică și imagistică) și ERCP cu sfincterectomie endoscopică;  

� dacă abdomenul nu este drenat corespunzător și apar semne de iritație 
peritoneală, se impune reintervenția chirurgicală și, după caz, evacuare 
colecție, drenaj al cavității abdominale, bilistază (sutură pe tranșă)  [9]. 

Externare 

� bilet de externare; 
� suprimare fire la 7-10 zile po. 

Urmărire 

� control la 3 luni: evaluare imagistică (ecografie abdominală), probe 
hepatice. 
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7.3.2. Hiperplazia focală nodulară a ficatului 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 

� Majoritatea pacienților sunt asimptomatici; 
� Incidență predominantă la femei cu vârsta cuprinsă între 30-40 ani [1]. 
9 Anamneză 
� Tumorile de dimensiuni mari, pot provoca dureri abdominale sau senzație 

de disconfort abdominal  
9 Examen obiectiv 
� Nu aduce informații importante pentru diagnostic; 
9 Analize de laborator: 
� HLG 
� Coagulograma 
� Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie);  
� Dacă pacientul nu prezintă alte patologii asociate, analizele de laborator 

sunt în limite normale în 80% dintre cazuri;  
� Compresiunea tumorii pe căile biliare intrahepatice poate determina valori 

crescute ale FA si GGT. 

Diagnostic paraclinic 
9 Imagistic: 
� Ecografia abdominală – pune în evidență leziunea hipoecogenă sau 

izoecogenă cu cicatrice centrală hiperecogenă, greu de vizualizat 
ecografic; asocierea administrării de contrast iv poate crește sensibilitatea 
examinării [17]; 

� CT abdominală cu substanță de contrast - leziune hipodensă sau izodensă 
în faza de precontrast; cicatricea centrală hipodensă nu este evidentă decât 
la o treime dintre pacienți. Examinarea facilitează diagnosticul diferențial 
cu leziunile maligne, alte leziuni benigne sau caracterizarea exacta a 
tumorii (topografie, raporturi vasculare/ biliare) [20]; 

� RMN abdominal - leziuni hipointense, izodense în T1 și hiperintense în 
T2; cicatricea centrală este hipointensă in T1 și hiperintensă în T2.  

Pregătire preoperatorie 

� vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie. 
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Indicație operatorie 

� Indiferent de dimensiune sau număr, tumorile asimptomatice nu se 
tratează; 

� Tratamentul chirurgical este indicat în cazul pacienților simptomatici și 
constă în rezecția chirurgicală a formațiunii tumorale (rezecții atipice 
hepatice);  

� Ablația percutană cu radiofrecvență poate intra în discuție în cazul 
pacienților simptomatici [21]. 

POSTOPERATOR 

� vezi Capitolul 7.3.1. 

Complicații postoperatorii  

� vezi Capitolul 7.3.1. 

La externare 

� vezi Capitolul 7.3.1. 

Urmărire 

� vezi Capitolul 7.3.1. 

7.3.3 Adenomul hepatic 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic  
9 Anamneza/ examen obiectiv: 
� Majoritatea pacienților sunt asimptomatici; 
� În cazul rupturii adenomului, pacienții pot prezenta tabloul clinic al unui 

hemoperitoneu: dureri abdominale severe, disconfort abdominal, febră, 
vărsături cu posibilitatea de a ajunge până la șoc hipovolemic;  

� Riscul de transformare într-o formațiune hepatică malignă este de 5%, 
riscul fiind mai mare în cazul bărbaților decât al femeilor [1, 16]. 

9 Analize de laborator: 
� HLG: Hbp (ruptură adenom/ hemoperitoneu); 
� Coagulogramă; 
� Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie): valorile GOT/GPT/GGT/FA pot fi moderat crescute; de 
asemeni, sindromul icteric poate fi prezent în cazul compresiunii CBP/ 
CBIH (rar); 

� Alfa-fetoproteina are valori normale. 
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Diagnostic paraclinic 

9 Imagistic: 
� Ecografie abdominală (de primă intenție, cu substanță de contrast iv); 
� CT abdominal cu substanța de contrast – de elecție pentru planificarea 

preoperatorie a strategiei terapeutice chirurgicale [16, 20]. 

Pregătire preoperatorie 

� vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� antibioticoprofilaxie cu cefalosporine G3 (1 doză preoperator) dacă se 

suspicionează colecistită / angiocolită/ abces hepatic. 

Indicație operatorie 

� La bărbați, adenoamele hepatice au indicație de rezecție datorită riscului 
crescut de malignizare [20]; 

� În cazul femeilor, leziunile sub 5 cm au un risc mic de malignizare, 
indicația fiind de supraveghere clinică și imagistică. Adenoamele cu 
dimensiuni de peste 5 cm au indicație de rezecție [20]; 

� În funcție de localizare, segmente posterioare/ anterioare și dimensiuni, se 
poate opta pentru abord laparoscopic sau clasic (laparotomie). 

POSTOPERATOR 

� vezi Capitolul 7.3.1. 

Complicații postoperatorii  

� vezi Capitolul 7.3.1. 

La externare 

� se va recomanda urmărirea rezultatului histopatologic a piesei de rezecție; 
� vezi Capitolul 7.3.1. 

Urmărire 

� vezi Capitolul 7.3.1. 

7.4. Tratamentul chirurgical al litiazei căilor biliare intra-
hepatice 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 

� Dureri abdominale/ disconfort abdominal localizat la nivelul hipocondrului 
drept, sindrom febril, sindrom icteric, vărsături;  

� Unii pacienți sunt asimptomatici [1, 22]. 
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9 Examen obiectiv 
� Dureri spontane sau la palpare în regiunea epigastrică și hipocondrul drept; 
� Icter sclero-tegumentar. 
9 Analize de laborator: 
� HLG 
� Coagulograma 
� Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie): valorile GOT/GPT/GGT/FA sunt in general crescute; de 
asemeni, sindromul icteric poate fi prezent; 

Diagnostic paraclinic 
9 Imagistic:  
� Ecografia- poate evidenția prezența calculilor la nivelul căilor biliare 

intrahepatice, abcese hepatice; 
� Colangiografia RMN – de elecție [22]; 
� ERCP trebuie indicat cu prudență pentru că poate determina colangită. 

Pregătire preoperatorie 

� vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� drenaj biliar percutan sau endoscopic în caz de sindrom icteric; 
� antibioticoprofilaxie cu cefalosporine G3/Metronidazol (1 doză 

preoperator); 
� dacă există sindrom de citoliză preoperator, se introduce tratament cu 

Dexametazonă 4 mg, 2x1 /zi; 

Indicație operatorie și tratament 

� Pacienții cu colangită acută obstructivă beneficiază in urgenta de un drenaj 
biliar transhepatic percutan. Colangioscopia transhepatică percutană poate 
permite extragerea de calculi de dimensiuni mici [23]; 

� Rezecția hepatică se face în cazul stricturilor multiple ale căilor biliare 
intrahepatice sau în cazul dilatațiilor periferice ala canaliculelor biliare 
intrahepatice [11, 24, 25]; 

� Când strictura este la confluența canalelor hepatice sau la nivelul acestora, 
se pune problema rezecției hepatice asociată cu hepatico-
jejunoanastomoza; în cazul în care expunerea canalelor hepatice este 
posibilă fără rezecție hepatica (coborârea plăcii hilare), o plastie biliară cu 
hepatico-jejuno-anastomoză poate fi suficientă [23, 26]. 
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POSTOPERATOR 

� În funcție de intervenția chirurgicală (rezecții hepatice majore) și statusul 
pacientului, acesta va fi transferat în secția TI (Z0-Z2); indicație medic 
specialist chirurgie /ATI;  

� Alimentație: per os - ceai/alimentație lichidiană din Z1; Z2-Z4 regim 
hidro-lacto-zaharat; Z5 regim diversificat (ou, brânză, carne slabă); 

� în condiții normale (dacă nu apar complicații postoperatorii), tranzitul 
intestinal se reia în ziua 3-5; 

� suprimare tuburi de dren după reluarea tranzitului intestinal, daca secrețiile 
sunt în cantitate mică (<100 ml) și sunt de aspect seros (indicație medic 
specialist); 

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; verificarea zilnică a plăgii; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție ringer/ glucoză), 2000-3000 ml/ 

zi; se reduce treptat, în funcție de reluarea alimentației per os; ! atenție la 
diureză, vărsături, febră (vezi Capitolul 1 Generalități/ tratament 
perfuzabil); 

� tratament antibiotic profilactic (indicație medic specialist – max 7 zile), 
inițial empiric (Cefalosporina G3 + Metronidazol), apoi conform 
antibiogramei, dacă este cazul (recoltare bilă - angiocolită); 

� tratament antialgic (antialgice opioide în zilele 0-2, cu scăderea treptată a 
necesarului și înlocuirea lor cu antialgice ușoare); 

� tratament anticoagulant, în funcție de indicație, până când pacientul se 
mobilizează activ și constant;  

� tratament antiemetic (osetron, metoclopramid); 
� externare: dacă nu apar complicații, Z7-10 (indicație medic specialist) 

Complicații postoperatorii precoce 

� Biliragie/ Coleperitoneu/ Fistulă de anastomoză biliară  
� de la nivelul anastomozei bilio-digestive sau de la nivelul tranșei de 

rezecție hepatică;  
� tratament conservator dacă fistula este mică (<500 ml) și este drenată 

extern; obligatoriu ecografie abdominală pentru evaluarea prezenței 
colecțiilor intraabdominale (fistulă nedrenată corespunzător);  

� în caz de coleperitoneu, reintervenție cu evacuare, drenaj și sutura fistulei 
(dacă este minimă) sau refacerea anastomozei dacă dehiscența este 
importantă; poate intra în discuție o protecție a anastomozei bilio-digestive 
pe tub transparietal-transenteral (a la Witzel) [26, 27]; 
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� pentru pacienții fără anastomoză bilio-digestivă, la care se suspicionează o 
fistulă cu debit mic (<500 ml) de la nivelul tranșei de rezecție hepatică, se 
va indica precoce sfincterotomie endoscopică; dacă debitul nu scade, în 
condițiile în care tranzitul intestinal este reluat, se va impune reintervenția 
[9]. 

� Hemoragie intraperitoneală  
� prin leziuni vasculare (venă portă, arteră hepatică, hemoragie difuză de la 

nivelul arteriolelor/venulelor peripediculare, de la nivelul zonelor de 
decolare); reintervenție chirurgicală pentru hemostază în caz de 
instabilitate hemodinamică sau exteriorizare > 500-1000 ml sânge proaspăt 
pe tuburile de dren [9]. 

� Insuficiență hepatică 
� alterarea funcției hepatice (BD, BT, GOT, GPT, colinesterază); tratament 

de specialitate în TI; 
� Colecții/ Abcese intraabdominale 
� în funcție de localizare, drenaj percutan ecoghidat sau chirurgical. 

La externare 

� bilet de externare; 
� regim dietetic timp de 4-6 săptămâni; 
� suprimare fire la 10-14 zile po. 

Urmărire 

� control chirurgical la 1-3 luni: examen clinic, imagistică, probe hepatice; 
� continuă dispensarizarea gastroenterologică. 

7.5. Managementul bolii chistice și scleroatrofice a căilor biliare 
intrahepatice 

Boala Caroli este o afecțiune rară caracterizata prin dilatări chistice ale 
ductelor biliare intrahepatice [28]. 

PREOPERATOR 

Diagnostic clinic  
9 Anamneză:  
� Dureri abdominale localizate la nivelul hipocondrului drept și epigastru;  
� Febră; 
� Icter; 
� Semne de hipertensiune portală;  
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� Poate fi asociată cu: rinichiul polichistic, abces biliar, colangită, litiază 
veziculară, ciroză hepatică, hepatocarcinom, insuficiență renală [1, 2]. 

9 Examen obiectiv: 
� Durere abdominală la nivelul hipocondrului drept; 
� Hepatomegalie; 
� Creștere de volum a abdomenului; 
� Icter. 
9 Analize de laborator:  
� Hemoleucogramă; 
� Biochimie: probe hepatice (ASAT, ALAT, bilirubina totală și directă, 

fosfataza alcalină și gamma-GT), amilaze, lipaza, proteine totale și 
albumina; 

� Hidroelectroliții; 
� Uree și creatinină; 
� Coagulare (INR, TQ, PT). 

Diagnostic paraclinic 
9 Imagistic:  
� Ecografie abdominală - orientează diagnosticul (este de obicei prima 

investigație efectuată, poate fi asociată cu administrare de substanță de 
contrast, utilă în urmărirea pacienților); 

� CT abdominală cu substanță de contrast – descrie topografic leziunile și 
eventualele leziuni asociate (abcese, neoplazii); 

� Colangiografie-RMN – de elecție pentru descrierea leziunilor arborelui 
biliar [28]. 

9 Indicații: 
� Tratamentul bolii Caroli depinde de extinderea chistelor biliare 

intrahepatice precum și de prezența fibrozei hepatice congenitale, ciroza 
biliară secundară sau de prezența hepatocarcinomului [28]; 

� Boala Caroli poate fi localizată, limitată la un lob hepatic/ segment sau 
difuză, cuprinzând întregul arbore biliar. Cele mai frecvente localizări sunt 
unilobare afectând canalul hepatic stâng; 

� Tratamentul de referință la pacienții cu afectare unilobară constă în 
rezecție hepatică cu sau fără colangio-jejuno anastomoză, în funcție de aria 
afectată; 

� Prognosticul bolii Caroli cu extindere difuză, in ambii lobi, este slab, 
pacienții ajungând la deces în urma insuficienței hepatice. Indicație de 
transplant hepatic.  
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� Contraindicații pentru transplant [29]: 
- SIDA; 
- cancer extrahepatic; 
- colangiocarcinom; 
- sepsis sever; 
- consum activ de alcool sau droguri; 
- boală de cord sau plămâni severă; 
- ciroză hepatică compensată, cu scor Child > 7; 
- anomalii anatomice ce fac imposibil transplantul. 

Pregătire preoperatorie 

� vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� dacă pacientul are o boală chistică biliară, cu tratament în antecedente, va 

fi investigat obligatoriu pentru prezența stricturilor anastomotice, litiazei 
biliare, tumorilor biliare, cirozei hepatice și a hipertensiunii portale  

� tratament antibiotic în caz de angiocolită (cefalosporine G3/ 
Metronidazol); în caz de eșec al tratamentului antibiotic, se va indica 
drenaj biliar endoscopic sau percutan; 

� dacă există sindrom de citoliză preoperator, se introduce tratament cu 
Dexametazonă 4 mg, 2x1 /zi. 

POSTOPERATOR 

� în cazul unei rezecții hepatice limitate și dacă starea pacientului o permite 
(evaluare ATI), acesta va fi transferat pe secția chirurgicală; 

� în cazul rezecțiilor hepatice majore, pacientul va fi transferat în secția TI 
(Z0-Z3); indicație medic specialist chirurgie / ATI; 

� suprimare sondă nazogastrică în Z0; 
� mobilizare din Z1; 
� monitorizare probe hepatice (TGO, TGP, BT, BD, colinesteraza), probe 

renale (uree, creatinină, Na, K); 
� alimentație: per os, alimentație lichidiană din Z0/Z1; Z2-Z4 regim hidro-

lacto-zaharat; Z5 regim diversificat (ou, brânză, carne slabă); 
�  în condiții normale (dacă nu apar complicații), tranzitul intestinal se reia 

în ziua 4-5; 
� suprimare tuburi de dren după reluarea tranzitului intestinal, dacă secrețiile 

sunt în cantitate mică (~50 ml) și sunt de aspect seros (indicație medic 
specialist); tuburile de dren se mențin dacă secrețiile indică prezența unei 
fistule biliare;  

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; verificarea zilnică a plăgii; 
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� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție ringer/ glucoză), 2000-3000 
ml/zi;  se reduce la 1000 după  reluarea completă a alimentației per os (Z2-
3), în funcție de toleranță; ! atenție la diureză, vărsături, febră (vezi cap 1, 
tratament perfuzabil); 

� alimentație enterală la pacienții malnutriți (cu scădere ponderală >10% în 
ultimele 6 luni), cu asigurarea unui aport de 25-30  cal/ g/zi și 1.2-1.5 g 
proteine /kg/zi;  

� tratament antibiotic profilactic (indicație medic specialist – max. 7 zile), 
inițial empiric (Cefalosporina G3 + Metronidazol), apoi conform 
antibiogramei, dacă este cazul (recoltare bilă - angiocolită); 

� suprimare sondă urinară atunci când pacientul se poate mobiliza singur 
(cât mai precoce postoperator); la pacienții la care se consideră ca vor avea 
nevoie de un sondaj vezical prelungit (insuficiență hepatică preoperatorie, 
stare biologică precară), se va prefera montarea intraoperator a unui 
dispozitiv Cistofix (cateterism minim suprapubian); 

� tratament anticoagulant, în funcție de indicație, până când pacientul se 
mobilizează activ și constant;  

� tratament antiemetic (osetron, metoclopramid); 
� externare: dacă nu apar complicații, Z7-10 (indicație medic specialist). 

Complicații precoce (în caz de rezecție hepatică) 
� Fistulă biliară/ biliragie (de la nivelul anastomozei biliodigestive sau a 

tranșei de rezecție hepatică) 
� tratament conservator, în cazul în care fistula este drenată extern (tub de 

dren) și secrețiile sunt în cantitate redusă (<500 ml bilă); în absența 
anastomozelor bilio-digestive, când se suspicionează biliragie de la nivelul 
tranșei de rezecție hepatică, se indică sfincterotomia endoscopică; 

� în cazul fistulelor de anastomoză bilio-digestivă cu debit mare, trenant sau 
în creștere (>500-1000 ml) sau a semnelor de coleperitoneu, se indică 
reintervenția chirurgicală și după caz: sutura fistulei, cu drenaj de 
vecinătate ± sfincterotomie endoscopică ± stentare endoscopică (în cazul 
biliragiilor de pe tranșa de rezecție); refacerea anastomozei + drenaj de 
vecinătate ± sau sutura fistulei (fistule mici) protejată pe drenaj 
transparieto-transenteral - transanastomotic a la Witzel (în cazul fistulelor 
de anastomoză) [9]; 

� Hemoragie intraperitoneală (din zone de decolare, leziuni vasculare sau 
parenchimatoase, tranșa de rezecție hepatică) 
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� reintervenție chirurgicală pentru hemostază în caz de instabilitate 
hemodinamică sau exteriorizare > 500-1000 ml sânge proaspăt pe tuburile 
de dren [9]. 

Complicații tardive  
� Stenoză anastomoză biliară sau bilio-digestivă, cu consecințele sale: icter 

mecanic, colangită, litiază intrahepatică. 
� conduită: tratament endoscopic cu extragerea litiazei, stentare endoscopică 

și sfincterotomie sau tratament chirurgical cu plastie anastomotică sau 
refacere anastomoză bilio-digestivă (Hepp-Couinaud). 

� Malignizare (după rezecție)  
� conduită: tratamentul specific al tumorilor maligne a căilor biliare. 

7.6. Tratamentul chirurgical al hepatocarcinomului (HCC) 
PREOPERATOR 

Diagnosticul de HCC este stabilit fie în stadiile avansate, atunci când devine 
simptomatic, fie incidental, în cursul unui examen ecografic de rutină (controale 
periodice, supraveghere hepatopatii cronice). Multicentricitatea și metastazele 
intrahepatice sunt tipice, în timp ce localizările secundare extrahepatice sunt foarte 
rare; metastazele osoase sunt mai frecvente în colangiocarcinom.  

Diagnostic clinic 
9 Anamneză  
� Pacienți cu risc: ciroză virală, alcoolică, hemocromatoză, ciroză biliară, 

hepatită cronică virală  [30, 31]; 
� Simptome de impregnare malignă: hipoglicemie, hipercalcemie, 

hipercolesterolemie, febră, sindrom carcinoid, eritrocitoză, porfirie 
cutanată tardivă, hipertiroidism, osteoporoză, ginecomastie, atrofie 
testiculară, pubertate precoce; 

� Simptome nespecifice (de cele mai multe ori): disconfort abdominal în 
hipocondrul drept, sindrom dispeptic. 

9 Examen obiectiv: 
� Durere la palpare profundă la nivelul hipocondrului drept; 
� Tumoră palpabilă în hipocondrul drept sau epigastru; 
� Hepatomegalie; 
� Creștere de volum a abdomenului; 
� Icter. 
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Diagnostic paraclinic 

9 Analize de laborator: 
� Hemoleucograma; 
� Biochimie: probe hepatice (ASAT, ALAT, bilirubina totală și directă, 

fosfataza alcalină și gamma-GT), amilaze, lipaza, proteine totale și 
albumina; 

� Hidroelectroliții; 
� Uree și creatinină; 
� Coagulograma (INR, TQ, PT); 
� Grup de sânge; 
� Alfa-fetoproteina (AFP), valori > 400 ng/ml (mai recent peste 200 ng/ml) 

sunt considerate patognomonice pentru HCC la pacienții cu risc [32, 33] 
� Evaluare scor Child-Pugh [34]; 
� De evaluat scorul MELD: 

https://optn.transplant.hrsa.gov/resources/allocation-calculators/meld-calculator/.  
9 Imagistic [31]: 
� Ultrasonografia - efectuată de rutină, în combinație cu administrare de 

contrast iv (aspect specific), permite localizarea leziunilor, raporturile 
intrahepatice, diagnosticul diferențial cu alte tumori benigne sau maligne 
hepatice;  

� Nu se indică pentru stadializare; 
� CT abdominală cu substanță de contrast sau RMN abdominală – se indică 

la leziuni hepatice decelate ecografic, cu dimensiuni mai mari de 10 mm 
[35, 36]; 

� CT toracic - pentru evaluarea extensiei la distanță a bolii neoplazice 
(metastaze pulmonare); 

!!! PET-CT nu este recomandat pentru diagnosticul HCC (sensibilitate scăzută) [31]  
!!!Atunci când diagnosticul nu este tranșat de examinările imagistice (aspect 
nespecific), în absența factorilor de risc (vezi mai sus), intră în discuție puncția biopsie 
ecografic/ CT ghidată, transparietal 

Pregătire preoperatorie 

� vezi Capitolul 11 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� corectarea tulburărilor de coagulare (prelungirea timpului de protrombină): 

vitamina K, PPC; 
� rezecția chirurgicală se indică la valori ale trombocitelor > 100000 și la un 

INR<1,5; 
� ablația se indică la valori ale trombocitelor >50000 și la un INR<2; 
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� se va verifica disponibilitatea perioperatorie a sângelui integral, a masei 
trombocitare; 

� antibioticoprofilaxie cu cefalosporine G3/Metronidazol (1 doză 
preoperator); 

� Reechilibrare nutrițională în cazurile vechi, cu malnutriție: alimentație 
enterală (pe sondă nazojejunală) și/sau parenterală; 

� Corectarea dezechilibrelor hidroelectrolitice și acidobazice și compensarea 
funcției hepatice. 

Indicație operatorie [31] 

� Nodulii cu dimensiuni < 10 mm vor fi supravegheați imagistic la 3-6 luni 
(ecografie + AFP); 

� Vor beneficia de rezecții chirurgicale, pacienții cu tumori ce se pretează 
local la rezecție hepatica (minoră sau majoră), în caz de ciroză hepatica, cu 
stadiul Child-Pugh A-B, fără hipertenisune portală, cu rezervă funcțională 
și volumetrică corespunzătoare; în această idee, pe lângă evaluarea funcției 
hepatice și consultul gastroenterologic, va fi obligatorie o evaluare 
imagistică ce să evalueze volumul hepatic restant după îndepărtarea 
tumorii (volumetrie CT/ reconstrucții 3D) [37]: 

- Volumul restant de cel puțin 20% la pacienții fără ciroză și de 
cel puțin 30-40% la pacienții cu ciroză Child-Pugh A; 

- Pacienții cu hapatopatie cronică pot beneficia preoperator de 
embolizare selectivă de venă portă sau de ligatură chirurgicală;  

� După criteriile UNOS, dacă un pacient are o tumoră de 2-5 cm, sau 2-3 
tumori cu dimensiuni de sub 3 cm, fără invazie a vaselor principale și fără 
evidență a extensiei neoplazice extrahepatice, intră în discuție transplantul 
hepatic [31, 38, 39] dacă pacienții nu sunt eligibili pentru transplant, se va 
evalua oportunitatea rezecției chirurgicale (de preferat), a ablației tumorale 
sau a chemoembolizării; 

� Pacienții nerezecabili (contraindicații ale anesteziei generale, localizare, 
rezervă funcțională insuficientă), vor fi evaluați, conform criteriilor 
UNOS, pentru transplant hepatic; terapia de pregătire pretransplant 
( bridge therapy ) poate intra în discuție [31]; 

� Pacienții ce nu sunt rezecabili și nu pot beneficia de transplant hepatic, vor 
fi evaluați pentru terapia locală a HCC [31, 40, 41]: 

- Ablație percutană/ laparoscopică sau prin laparotomie;  
- Terapii directe intraarteriale (embolizare/ chemoembolizare); 
- Radioterapie; 
- Terapie sistemică; 
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� În funcție de dimensiunea HCC, pot intra în discuție următoarele atitudini: 
- La tumori d 3 cm: ablație; la tumori cu dimensiuni mai mari, 

pe cazuri selecționate, poate intra în discuție ablația prin 
metoda suprapunerii ( overlapping ); 

- 3-5 cm: embolizare transarterială ± ablație (dacă valorile 
coagulogramei și localizarea o permit); 

- > 5 cm: embolizare transarterială (TAE, TACE, RE) sau 
tratament oncologic sistemic [31]; 

� Pacienții ce se prezintă cu neoplazie metastatică (confirmată bioptic) vor 
beneficia doar de terapie sistemică (Sorafenib, Chimioterapie) [31].  
 

!!!Indicația terapeutică a pacienților la care se suspicionează HCC trebuie stabilită în 
cadrul unei comisii multidisciplinare: chirurg, gastroenterolog, ecografist 
intervenționist, radiolog intervenționist, imagist, oncolog, anatomopatolog. 
 
!!!La pacienții ce pot beneficia de rezecție chirurgicală, hepatectomiile reglate, 
anatomice vor fi de preferat celor atipice, pentru a minimaliza riscul de recidivă prin 
micrometastaze satelit. 
 
!!! Ecografia intraoperatorie ± substanță de contrast iv trebuie să fie utilizată pentru a 
confirma extensia tumorii, pentru decelarea eventualelor leziuni nediagnosticate 
preoperator (HCC multicentric) și pentru diferențierea nodulilor de regenerare de 
neoplazii reale. 

Informarea pacienților și a aparținătorilor 

� Pentru rezecție: 
- Riscurile intraoperatorii de hemoragie; 
- Riscurile postoperatorie de hemoragie, biliragie, abcese hepatice sau 

intraperitoneale; 
- Riscul de insuficiență hepatică și deces; 
- Riscul recurenței tumorale sau de apariție a bolii metastatice. 

� Pentru ablație; 
- Posibilitatea nerealizării abordului (localizare dificilă); 
- Riscul de hemoragie; 
- Riscul de abces hepatic; 
- Riscul de decompensare a cirozei hepatice/ insuficiență hepatică, 

deces; 
- Riscul de biliragie; 
- Riscul de recidivă. 
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POSTOPERATOR 

� în funcție de intervenția chirurgicală și statusul pacientului, acesta va fi 
transferat în secția TI (Z0-Z2); indicație medic specialist chirurgie / ATI;  

� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană din Z1; Z2-Z4 regim 
hidro-lacto-zaharat; Z5 regim diversificat (ou, brânză, carne slabă); 

� în condiții normale (dacă nu apar complicații), tranzitul intestinal se reia în 
ziua 3-5; 

� suprimare drenaj abdominal după reluarea tranzitului intestinal, dacă 
secrețiile sunt în cantitate mică (~50 ml) și sunt de aspect seros (indicație 
medic specialist); pentru pacienții cu ascită în cantitate > 500-1000 ml/ 24 
h, se va indica instituirea tratamentului specific: reducerea aportului 
perfuzabil și compensarea pierderilor per os, Furosemid (40 mg/zi, doza 
poate fi crescută la fiecare 2-3 zile fără a depăși doza zilnică de 160 mg, 
Spironolactonă (doza zilnică inițială fiind de 100 mg, dar poate fi crescută 
progresiv până la 400 mg/zi [42, 43]; 

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; verificarea zilnică a plăgii; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție ringer/ glucoză), 2000-3000 ml/ 

zi;  se reduce la 1000 după  reluarea completă a alimentației per os (Z1-2);  
! atenție la diureză, vărsături, febră (vezi cap 1, tratament perfuzabil); 

� tratament antibiotic profilactic (indicație medic specialist – max 7 zile, 
dacă intervenția a presupus necroza de parenchim hepatic – RITA/ Habib 
4x) ; 

� tratament antialgic (antialgice opioide în zilele 0-2, cu scăderea treptată a 
necesarului și înlocuirea lor cu antialgice ușoare); 

� monitorizarea zilnică și corectarea tulburărilor de coagulare; 
� tratament anticoagulant, în funcție de indicație și de valorile 

hemoleucogramei și a coagulogramei, până când pacientul se mobilizează 
activ și constant;  

� tratament antiemetic (osetron, metoclopramid); 
� externare: dacă nu apar complicații, Z7-10 pentru rezecție și Z2-3 pentru 

ablație (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii precoce 
� Biliragie/ Coleperitoneu:  
� de la nivelul tranșei de rezecție hepatică; tratament conservator dacă fistula 

este mică (<500 ml) și este drenată extern; pentru fistulele cu debit în 
creștere, poate intra în discuție ERCP cu SE [10]; 
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� obligatoriu ecografie abdominală pentru evaluarea prezenței colecțiilor 
intraabdominale, în caz de fistulă nedrenată corespunzător; în caz de 
coleperitoneu, reintervenție cu evacuare, drenaj și sutura pe tranșă (dacă se 
identifică sursa – canaliculi biliar) [9]. 

� Hemoragie intraperitoneală:  
� leziuni vasculare (venă portă, arteră hepatică, hemoragie difuză de la 

nivelul tranșei de rezecție, a arteriolelor/ venulelor peripediculare, de la 
nivelul zonelor de decolare); reintervenție chirurgicală pentru hemostază în 
caz de instabilitate hemodinamică sau exteriorizare > 500-1000 ml sânge 
proaspăt pe tuburile de dren. 

� Insuficiență hepatică:  
� alterarea funcției hepatice (BD, BT, GOT, GPT, colinesterază); tratament 

de specialitate în TI. 
� Supurația plăgii chirurgicale:  
� toaleta și pansamentul zilnic al plăgii până la vindecare + suprimare fire de 

sutură tegumentară (atunci când este cazul), cu sutură secundară atunci 
când starea plăgii o permite;  

� Eviscerație:  
� tratament chirurgical specific (vezi Capitolul 10.2) 
� Abcese intraabdominale:  
� în funcție de localizare, drenaj percutan ecoghidat sau chirurgical.  

Complicații postoperatorii tardive/sechele 

� Abcese hepatice/ subfrenice: 
� Datorate suprainfectării unor zone de ablație, a tranșei de rezecție, a unor 

zone ischemice hepatice sau a unor colecții intraperitoneale nedrenate 
corespunzător (biloame); 

� Diagnostic clinic (sindrom septic), paraclinic (leucocitoză) și imagistic 
(ecografie/ CT); 

� Conduită: în funcție de localizare, drenaj percutan ecoghidat sau 
chirurgical. 

� Recidivă locală sau de organ (HCC metastatic hepatic sau HCC 
multicentric): 

� Diagnostic imagistic (controale periodice) și valorile AFP în creștere; 
� Conduită: se va evalua în comisie multidisciplinară oportunitatea 

tratamentului radical (rezecție), ablativ, transarterial sau oncologic 
sistemic; 

� Atrofie hepatică postischemică (în urma rezecțiilor hepatice atipice): 
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� Conduită: supraveghere clinică și imagistică periodică; intervenția 
chirurgicală se impune doar în cazul semnelor de abcedare/ angiocolită. 

� Stenoze biliare (după ablație termică): 
� Diagnostic clinic (sindrom icteric mecanic, angiocolită) și imagistic 

(colangiografie RMN); 
� Conduită: în funcție de localizare și de impactul asupra arborelui biliar și a 

parenchimului hepatic, poate intra în discuție tratamentul endoscopic 
(ERCP/SE + stentare) sau chirurgical (rezecție). 

� Tromboză de venă portă (după proceduri ablaționale): 
� Diagnostic clinic (ascită) și imagistic (ecografie/ CT); 
� Tratament anticoagulant specific. 

La externare 

� bilet de externare; 
� regim dietetic; 
� suprimare fire la 10-14 zile po; 
� se explică necesitatea consultului oncologic postoperator și consecințele 

nerespectării indicațiilor; 
� se explică importanța dispensarizării gastroenterologice cu supravegherea 

funcției hepatice și tratamentul hepatopatiei cronice. 

Urmărire 

� revine după rezultatul examenului histopatologic, cu care va efectua 
consult oncologic pentru tratament adjuvant chimioterapic sau chimio-
radioterapic cu viză radicală sau paleativă; 

� control chirurgical la 3 luni în primul an, apoi la 6 luni: examen clinic, 
imagistică (ecografie abdominală la 3 luni și CT abdominal la 6 luni), 
probe hepatice, markeri tumorali; 

� dispensarizare gastroenterologică cu imagistică periodică: la 3-6 luni 
pentru 2 ani, apoi din 6-12 luni [31] AFP la 3-6 luni pentru 2 ani, apoi din 
6-12 luni [31]; 

� dispensarizare gastroenterologică – hepatologie, pentru tratamentul și 
supravegherea hepatitei cornice, dacă este cazul. 

7.7. Tratamentul chirurgical al metastazelor hepatice de origine 
colo-rectală 

Clasificare 
Metastazele hepatice se clasifică în [44]: 
� Tumori hepatice maligne secundare de origine colorectală (MHCR); 
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� Tumori hepatice maligne secundare de origine non-colorectală (cancere 
neuroendocrine, pancreatice si intestinale); 

� Tumori hepatice maligne secundare non-colorectale și non-neuroendocrine 
(cancere genito-urinare, mamare, pulmonare, melanoame). 

În rândurile care urmează ne vom referii cu precădere la tratamentul 
chirurgical al metastazelor hepatice ale cancerului colo-rectal. Determinările 
secundare cu altă origine, atunci când au indicație chirurgicală, beneficiază de același 
management perioperator. Din acest motiv, în continuare vom puncta pe scurt și 
câteva idei legate de diagnosticul și indicațiile tratamentului chirurgical a acestor 
tumori secundare. 

Diagnostic clinic [1] 

� Hepatomegalia este inconstantă, cu sensibilitate dureroasă la palpare 
(uneori);  

� În aproximativ 1/3 dintre cazuri apare ascita, uneori însoțită de colecție 
pleurală, explicată fie prin denutriție, fie prin diseminare tumorală la 
nivelul peritoneului;  

� Icterul apare în stadiile avansate, rezultat al compresiunii căilor biliare de 
către metastazele hepatice; 

� Unele neoplasme pot să sugereze originea metastazelor: tumora carcinoidă 
(flush, sindrom astmatiform, diaree, tulburări cardiace), melanomul malign 
(hepatomegalie importantă, urina melanurică). 

Diagnostic paraclinic 

9 Analize de laborator: 
� Hemoleucograma;  
� Biochimie: probe hepatice (ASAT, ALAT, bilirubina totală și directă, 

fosfataza alcalină și gamma-GT), amilaze, lipaza, proteine totale și 
albumina; 

� Hidroelectroliții; 
� Uree și creatinină; 
� Coagulogramă (INR, TQ, PT); 
� Mar eri tumorali, în funcție de tumora primară existentă sau suspicionată: 

CEA, CA19-9, CA 125. 
9 Imagistic:  
� De cele mai multe ori, diagnosticul MHCR metacrone se face imagistic, în 

urma examinărilor efectuate la controalele periodice; MHCR sincrone sunt 
decelate preoperator, în cadrul examinărilor de stadializare pentru tumora 
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primară sau intraoperator, la explorarea de rutină a ficatului (inspecție, 
palpare, ecografie intraoperatorie); 

� Ecografia abdominală convențională, transparietală permite evaluarea 
morfologică a leziunilor focale: contur, dimensiuni, ecostructură, relația cu 
vasele intrahepatice, precum și evaluarea patologiei difuze subiacente: 
ciroză, hipertensiune portală. Asocierea administrării substanței de contrast 
este indicată de cele mai multe ori. Suspiciunile ecografice legate de 
prezența metastazelor vor duce la indicația unei CT cu substanță de 
contrast; 

� Ecografia intraoperatorie combină examinarea ecografică cu inspecția și 
palparea intraoperatorie. Are acuratețe mare atât pentru detectarea 
leziunilor, evidențiind leziuni solide de la 3-5 mm, cât și pentru 
caracterizarea lor (mai bună localizare la nivelul segmentelor hepatice si 
mai bună caracterizare a relației cu structurile vasculare, cu identificarea 
planului vascular de rezecție. Trebuie indicată de rutină la toți pacienții cu 
cancer colo-rectal în timpul intervenției pentru tumora primară, chiar dacă 
examinările preoperatorii (CT/RMN) nu au indicat prezența metastazelor. 
Asocierea substanței de contrast permite decelarea de leziuni noi, 
neidentificabile prin alte metode [31, 45]; 

� CT abdominală cu substanță de contrast/ RMN sunt utilizate pentru 
depistarea și caracterizarea leziunilor secundare, stadializarea 
preterapeutică și depistarea recurenței după  tehnicile de ablație [46]; 

� PET-CT este o metodă imagistică ce adaugă  informații funcționale 
localizării secționale a leziunilor; este indicată atunci când examinările 
imagistice de mai sus sunt neconcludente și/sau atunci când se 
suspicionează o extinderea extra-hepatică sau extra-abdominală a bolii 
neoplazice. 

Indicație operatorie 

� Singura metodă cu potențial curativ pentru MHCR este rezecția hepatică; 
metodele ablative sunt indicate atunci când rezecția nu este posibilă, sau în 
combinație cu aceasta. Metastazele nerezecabile pot beneficia de ablație 
locală prin alcoolizare, criodistruc ie, radiofrecvență  sau microunde, prin 
abord clasic (laparotomie), laparoscopic sau percutan [47]; 

� Pentru metastazele sincrone, sunt trei posibilități:  
- rezecția simultană a tumorii hepatice maligne secundare și a tumorii 

primare; orientativ, este de preferat să nu se asocieze rezecțiile colo-
rectale cu rezecțiile hepatice majore (hepatectomie dreaptă/ stângă)  
[48]; 
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- rezecția tumorii primare + rezecție hepatică amânată , la 3 luni după 
efectuarea chimioterapiei adjuvante, în condițiile unui răspuns 
oncologic bun (fără dovezi imagistice de extindere a bolii neoplazice);  

- rezecția tumorii primare + combinarea rezecțiilor minore 
(metastazectomii) și a tehnicilor ablative, în vederea tentării unei cure 
radicale, în al doilea timp, după efectuarea chimioterapiei sistemice (în 
condițiile amintite mai sus) [49]; 

-  această atitudine poate fi indicată în cazurile cu metastaze 
multiple, diseminate în ambii lobi hepatici. Evaluarea trebuie 
să presupună obligatoriu ecografia intraoperatorie a ficatului ± 
substanță de contrast iv;  

- pentru pacienții la care se estimează un volum hepatic 
nemetastatic insuficient după rezecțiile hepatice seriate, se 
poate asocia ligatura ramului portal de pe hemificatul ce va fi 
vizat pentru rezecție majoră;  

- la cazuri selecționate, poate intra în discuție montarea unui dispozitiv 
pentru chimioterapie intraarterială (HAIP); 

- pentru pacienții cu metastaze hepatice ce au urmat chimioterapie 
sistemică, evaluare preoperatorie poate să presupună și efectuarea unei 
ecografii cu fuziune RMN (“Real-time VirtualSonography  - RVS), 
mai ales când se suspicionează un răspuns complet (după efectuarea 
ciclurilor de chimioterapie, metastazele nu mai sunt vizibile la 
examinările convenționale: CT/RMN/ecografie cu contrast); 

� În cazul metastazelor metacrone, rezecția lor se face în momentul 
diagnosticului, respectând principiile enunțate mai sus [49]: 
- Evaluare extensiei bolii neoplazice (PET-CT); 
- Evaluarea volumului ficatului restant; 
- La pacienții cu carcinomatoză peritoneală de origine colo-rectală, ce 

prezintă și metastaze hepatice, în condițiile în care se dovedește un 
răspuns bun la chimioterapia sistemică, poate intra în discuție 
citoreducție tumorală + HIPEC + rezecție hepatică (cel mult 
bisegmentectomie). 

Tratamentul metastazelor hepatice neuroendocrine (MHNE) este multimodal. 
Tratamentul ideal constă în rezecția tumorii primare și a metastazelor, situație rar 
întâlnită  în practica chirurgicală. MHNE (pancreatice și intestinale) pot beneficia de 
rezecții paleative (debul ing), distruc ii focale, octreotide, radioterapie cu octreotide 
marcate cu Ytrium [50, 51]. 

Pentru metastazele non-colorectale și non-neuroendocrine, în număr de 1-3, 
localizate într-un singur lob/segment se poate indica rezecția hepatică. 
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Pregătire preoperatorie 

� vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� antibioticoprofilaxie cu cefalosporine G3/Metronidazol (1 doză 

preoperator). 

Informarea pacienților și a aparținătorilor 

� Pentru rezecție: 
- Riscurile intraoperatorii de hemoragie; 
- Riscurile postoperatorie de hemoragie, biliragie, abcese hepatice sau 

intraperitoneale; 
- Riscul de insuficiență hepatică și deces; 
- Riscul recurenței tumorale sau de apariție a bolii metastatice. 

� Pentru ablație; 
- Posibilitatea nerealizării abordului (localizare dificilă); 
- Riscul de hemoragie; 
- Riscul de abces hepatic; 
- Riscul de decompensare a cirozei hepatice (dacă este cazul)/ 

insuficiență hepatică, deces; 
- Riscul de biliragie; 
- Riscul de recidivă. 

POSTOPERATOR 

� în funcție de intervenția chirurgicală și statusul pacientului, acesta va fi 
transferat în secția TI (Z0-Z3); indicație medic specialist chirurgie / ATI;  

� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană din Z1; Z2-Z4 regim 
hidro-lacto-zaharat; Z5 regim diversificat (ou, brânză, carne slabă); 

�  în condiții normale (dacă nu apar complicații), tranzitul intestinal se reia 
în ziua 3-5; 

� suprimare tub de dren după reluarea tranzitului intestinal, dacă secrețiile 
sunt în cantitate mică (~50 ml) și sunt de aspect seros (indicație medic 
specialist); 

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; verificarea zilnică a plăgii; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție ringer/ glucoză), 2000-3000 ml/ 

zi; se reduce la 1000 ml după reluarea completă a alimentației per os (Z2);  
! atenție la diureză, vărsături, febră (vezi cap 1, tratament perfuzabil); 

� tratament antibiotic (indicație medic specialist – max 7 zile), inițial empiric 
(Cefalosporina G3 + Metronidazol), apoi conform antibiogramei, dacă este 
cazul; 
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� tratament antialgic (antialgice opioide în zilele 0-2, cu scăderea treptată a 
necesarului și înlocuirea lor cu antialgice ușoare); 

� tratament anticoagulant, în funcție de indicație, până când pacientul se 
mobilizează activ și constant;  

� tratament antiemetic (osetron, metoclopramid); 
� externare: dacă nu apar complicații, Z7-10 (indicație medic specialist). 

Complicații precoce: 
� Biliragie/ Coleperitoneu:  
� Vezi Capitolul 7.6. 
� Hemoragie intraperitoneală:  
� Vezi Capitolul 7.6. 
� Insuficiență hepatică:  
� Vezi Capitolul 7.6. 
� Supurația plăgii chirurgicale:  
� toaleta și pansamentul zilnic al plăgii până la vindecare + suprimare fire de 

sutură tegumentară (atunci când este cazul), cu sutură secundară atunci 
când starea plăgii o permite. 

� Eviscerație:  
� tratament chirurgical specific (vezi Capitolul 10.2). 
� Abcese intraabdominale:  
� în funcție de localizare, drenaj percutan ecoghidat sau chirurgical.  

Complicatii postoperatorii tardive/sechele 

� Abcese hepatice/ subfrenice 
� Vezi Capitolul 7.6. 
� Recidivă locală sau de organ 
� Datorită boli metastatice în evoluție și/sau prezenței metastazelor hepatice 

sincrone oculte; 
� Diagnostic imagistic (controale periodice) și valorile AFP în creștere; 
� Conduită: se va evalua în comisie multidisciplinară oportunitatea 

tratamentului radical (rezecție), ablativ, transarterial sau oncologic 
sistemic. 

� Atrofie hepatică postischemică (în urma rezecțiilor hepatice atipice): 
� Conduită: supraveghere clinică și imagistică periodică; intervenția 

chirurgicală se impune doar în cazul semnelor de abcedare/ angiocolită. 
� Stenoze biliare (după ablație termică): 
� Diagnostic clinic (sindrom icteric mecanic, angiocolită) și imagistic 

(colangiografie RMN); 
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� Conduită: în funcție de localizare și de impactul asupra arborelui biliar și a 
parenchimului hepatic, poate intra în discuție tratamentul endoscopic 
(ERCP/SE + stentare) sau chirurgical (rezecție). 

� Tromboză de venă portă (după proceduri ablaționale): 
� Diagnostic clinic (ascită) și imagistic (ecografie/ CT); 
� Tratament anticoagulant specific. 

La externare 

� bilet de externare; 
� regim dietetic; 
� suprimare fire la 10-14 zile po; 
� se explică necesitatea consultului oncologic postoperator și consecințele 

nerespectării indicațiilor. 

Urmărire 

� revine după rezultatul examenului histopatologic, cu care v-a efectua 
consult oncologic pentru inițierea sau continuarea tratamentului 
chimioterapic sau chimio-radioterapic cu viză radicală sau paleativă; 

� control chirurgical la 3-6 luni în primii 2 ani: examen clinic, imagistică 
(ecografie abdominală la 3 luni și CT abdominal la 6 luni), probe hepatice, 
markeri tumorali. 

7.8. Tratamentul chirurgical al colangiocarcinomului intra-
hepatic (CCIH) 

Diagnostic clinic 

� cel mai frecvent, CCIH se prezintă ca o masă tumorală asimptomatică sau 
cu simptome vagi, nespecifice: durere, pierdere ponderală, transpirații 
nocturne;  

� Pot fi prezente sindroame nespecifice (icter, angiocolită) consecutive 
extensiei tumorale și afectării unor pediculi intrahepatici segmentari [1]. 

Diagnostic paraclinic 

9 Imagistic:  
� CT/ RMN abdominală cu substanță de contrast; 
� Radiografie toracică/ CT torace (stadializare - metastaze pulmonare); 
� Endoscopia digestivă superioară și inferioară – prezența tumorilor 

gastrointestinale ar putea indica o origine metastatică a formațiunii 
tumorale hepatice; 



Ghiduri de conduită în chirurgia abdominală 

 247 

� În cazul pacientelor de sex feminin se indică o mamografie și un examen 
ginecologic pentru excluderea formațiunilor tumorale primare din sfera 
genitală [31]. 

9 Analize de laborator: 
� Hemoleucograma;  
� Funcția hepatică (ASAT, ALAT, fosfataza alcalină, gamma-GT, bilirubina 

totală și directă), amilaze serice, lipaza, uree, creatinina, glicemia serică; 
� Coagulograma; 
� Proteine totale si albumina serică; 
� CEA, CA 19-9, AFP; 
� Virusologie hepatică; 
� Grup sanguin. 

Pregătire preoperatorie 

� vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� drenaj biliar percutan sau endoscopic în caz de sindrom icteric; 
� antibioticoprofilaxie cu cefalosporine G3/Metronidazol (1 doză 

preoperator); 
� dacă există sindrom de citoliza preoperator, se introduce tratament cu 

Dexametazona 4 mg, 2x1 /zi, în absența hepatitei virale; 
� reechilibrare nutrițională (dacă este cazul). 

Indicație operatorie [31] 

� confirmarea prin biopsie preoperatorie nu este obligatorie;  
� rezecția chirurgicală completă (R0) este singurul tratament ce poate avea 

un efect curativ;  
� tratamentul chirurgical este contraindicat la pacienții cu leziuni hepatice 

multiple (CCIH metastatic), cu metastaze ganglionare certificate bioptic 
(altele decât în pediculul hepatic) sau cu alte metastaze la distanță; la 
cazuri selecționate, poate intra în discuție și rezecția leziunilor multifocale 
sau cu metastaze ganglionare în pediculul hepatic [31, 52]; 

� atunci când se suspicionează o extensie extrahepatică a neoplaziei, 
laparoscopia exploratorie poate fi indicată ± ecografie laparoscopică ± 
biopsie extemporanee; 

� rezecțiile hepatice atipice pot fi efectuate, atât timp cât presupun margini 
de rezecție R0; 

� limfadenectomia la nivelul pediculului/ hilului hepatic trebuie efectuată, 
având mai ales rol în stadializare [52]. 
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POSTOPERATOR 

� în funcție de intervenția chirurgicală (rezecție hepatică majoră) și de 
statusul pacientului, acesta va fi transferat în secția TI (Z0-Z2); indicație 
medic specialist chirurgie / ATI;  

� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană din Z1; Z2-Z4 regim 
hidro-lacto-zaharat; Z5 regim diversificat (ou, brânză, carne slabă); 

� în condiții normale (dacă nu apar complicații), tranzitul intestinal se reia în 
ziua 3-5; 

� suprimare drenaje abdominale după reluarea tranzitului intestinal, dacă 
secrețiile sunt în cantitate mică (~50 ml) și sunt de aspect seros (indicație 
medic specialist); 

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; verificarea zilnică a plăgii; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție ringer/ glucoză), 2000-3000 ml 

/ zi; se reduce la 1000 după  reluarea completă a alimentației per os (Z1-2);  
! atenție la diureză, vărsături, febră (vezi cap 1, tratament perfuzabil); 

� tratament antibiotic profilactic (indicație medic specialist – max 7 zile, 
dacă tranșa de rezecție este cu necroză prin RF, Habib 4x), inițial empiric 
(Cefalosporina G3 + Metronidazol), apoi conform antibiogramei, dacă este 
cazul (recoltare bilă – angiocolită); 

� tratament antialgic (antialgice opioide în zilele 0-2, cu scăderea treptată a 
necesarului și înlocuirea lor cu antialgice ușoare); 

� tratament anticoagulant, în funcție de indicație, până când pacientul se 
mobilizează activ și constant;  

� tratament antiemetic (osetron, metoclopramid); 
� externare: dacă nu apar complicații, în Z7-10 pentru rezecțiile majore și în 

Z4-5 pentru rezecțiile minore (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii precoce 
� Biliragie/ Coleperitoneu:  
� Vezi Capitolul 7.6. 
� Hemoragie:  
� Vezi Capitolul 7.6. 
� Abcese hepatice/ subfernice: 
� Prin suprainfectarea unor zone de necroză de la nivelul tranșei 

postoperatorii sau a unor colecții intraperitoneale nedrenate corespunzător; 
� Diagnostic clinic (sindrom septic), paraclinic (leucocitoză) și imagistic 

(ecografie, CT); 
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�  Conduită: în funcție de localizare, drenaj percutan ecoghidat sau 
chirurgical. 

� Insuficiență hepatică:  
� Prin decompensarea postoperatorie a unei patologii hepatice cronice 

preexistente; 
� Diagnostic clinic (stare generală) și prin alterarea funcției hepatice (BD, 

BT, GOT, GPT, colinesterază);  
� Conduită: tratament de specialitate în TI. 

Complicatii postoperatorii tardive/sechele 
� Metastaze/ Recidive loco-regionale: 
� Diagnostic imagistic la controalele postoperatorii; 
� Conduită: tratament oncologic paleativ; drenaj biliar percutan sau 

endoscopic în caz de icter mecanic. 
� Atrofie hepatică postischemică (în urma rezecțiilor hepatice atipice): 
� Conduită: supraveghere clinică și imagistică periodică; intervenția 

chirurgicală se impune doar în cazul semnelor de abcedare/ angiocolită. 

La externare 

� bilet de externare; 
� regim dietetic; 
� suprimare fire la 10-14 zile po; 
� se explică necesitatea consultului oncologic postoperator și consecințele 

nerespectării indicațiilor. 

Urmărire 

� revine după rezultatul examenului histopatologic, cu care v-a efectua 
consult oncologic pentru tratament adjuvant; 

� control chirurgical la 3 luni în primul an, apoi la 6 luni: examen clinic, 
imagistic (ecografie abdominală la 3 luni și CT abdominal la 6 luni până la 
2 ani, apoi anual până la 5 ani), probe hepatice, mar eri tumorali [31]. 
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Tabelul 1. Scorul Child-Pugh  
Parametrii Unitate de măsură Număr de puncte 

1 2 3 
Bilirubina serică mol/L 

mg/dL 
<34 
<2 

34-51 
2.0-3.0 

>51 
>3.0 

Albumina serică g/L 
g/dL 

>35 
>3.5 

30-35 
3.0-3.5 

<30 
<3.0 

Timpul de protrombină Secunde 
INR 

0-4 
<1.7 

4-6 
1.7-2.3 

>6 
>2.3 

Ascită  Absentă Ușor controlabilă Slab controlabilă 
Encefalopatie hepatică  Absentă Minimă Avansată 

 
Clasa Child Pugh Scor 
Child-Pugh A 5-6 
Child-Pugh B 7-9 
Child-Pugh C >10 
Un scor Child Pugh >7 indică o decompensare a cirozei hepatice 
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8.1. Managementul pancreatitei acute 

Pancreatita acută (PA) este rezultatul unui proces patologic de autodigestie 
triptică, prezentând un tablou clinic complex și o evoluție imprevizibilă. 

 
!!! Diagnosticul pancreatitei acute se pune în primul rând pe baza examenului clinic și 
a valorilor analizelor de laborator.  

Diagnostic clinic 
� Anamneză 
� durere în etajul abdominal superior, epigastrică, supraombilicală, iradiată 

„în bară” și transfixiant [1]; 
� este o durere profundă de mare intensitate, continuă, însoțită de apărare 

musculară; 
� vărsături; 
� abolirea tranzitului intestinal; 
� dispnee cu polipnee (prin distensie abdominală + revărsat pleural); 
�   A + bradicardie (insuficien ă cardio-circulatorie → stare de șoc); 
� oligurie (insuficien ă renală);  
� febră oscilantă (maxim 38.50C), disociată de puls = bradicardie;  
� tulburări de comportament: agitație psiho-motorie, anxietate, confunzie 

[2]; 
� Examen obiectiv 
1. Inspecția:  

� abdomen destins, meteorizat, ce participă la mi cările respiratorii;  
� echimoză periombilicală (semnul Cullen) [3]; 
� echimoză dorsală (costo-vertebral stâng): semnul Gray Turner [4]. 
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2. Palpare: 

� abdomen dureros, difuz cu maxim în epigastru și hipocondrul drept 
(afectarea capului pancreatic) și/sau în hipocondrul stâng (afectare 
corp/coadă pancreas); 

� pot fi prezente semne de iritație peritoneală; 
semnul valului (poate fi pozitiv = revărsat peritoneal → puncție 
abdominală); 

� semnul Mayo Robson = punctul costo-muscular stâng dureros;  
� semnul Mallet Guy = punctul subcostal stâng dureros; [5] 

3. Percuție: 
� hipersonoritate cu păstrarea matității hepatice;  
� matitate deplasabilă pe flancuri (revărsat lichidian peritoneal)  

4. Ascultație: 
� liniște abdominală (ileus dinamic); 

5.  ușeu rectal:  
� fundul de sac vezico-rectal (Douglas la femei) poate bomba și este 

sensibil datorită revărsatului peritoneal bogat in enzime triptice [1]. 
Diagnostic paraclinic 
� Analize de laborator 
� hemoleucograma: poate indica leucocitoză; 
� biochimie: probe hepatice (ASA , ALA , bilirubina totală și directă, 

fosfataza alcalină si gamma-GT); enzime pancreatice: amilaza (doar în 
primele 36h) și lipaza, proteine totale si albumina, funcția renală (uree, 
creatinină); [1, 2] 

� hidroelectroliți; 
� Coagulograma (TQ, INR, PT); 
� Glicemia; 
� Amilazurie; 
� Procalcitonina; 
� Diagnostic imagistic 
Ecografia abdominală: utilă pentru evaluarea prezenței dilatărilor de căi biliare 

intrahepatice, a litiazei biliare și a formelor severe de PA (colecții intraabdominale, 
fuzee retroperitoneale) [2]. 

Tomografia computerizată (CT) cu substanță de contrast [5]: 
� reprezintă metoda cea mai utilă în diagnosticul imagistic al pancreasului; 
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� indicată în situațiile când loja pancreasului nu mai este evaluabilă 
ecografic sau în formele severe de PA, cu persistența MOSF, apariția/ 
persistența semnelor de sepsă sau alterarea stării generale; 

� permite evidențierea ariilor de necroză (pacienții care au > 50% necroză au 
risc crescut de suprainfecție și evoluție gravă);  

� la acești bolnavi, este indicată examinarea C  în dinamică; 
� momentul examinării C  în PA: cel puțin 4 zile de la debutul procesului 

pancreatitic (când extinderea ariei de necroză este maximă).   
Se indică descrierea modificărilor C  conform cu C  Severity Index (scorul 

Balthasar) [6-8] 
� Gradul A – Aspect CT normal: 0 puncte  
� Gradul   – Mărire focală sau difuză a pancreasului: 1 punct  
� Gradul C – Anomalii ale pancreasului și inflamație peripancreatică: 2 

puncte  
� Gradul D – Colecție fluidă cu o localizare: 3 puncte  
� Gradul   – Două sau mai multe colecții și/sau bule de gaz în sau în 

apropierea pancreasului: 4 puncte.  
 
Radiografia abdominală pe gol 
� semne nespecifice de ileus generalizat sau localizat (ansă santinelă); 
� orientativă în diagnosticul diferențial cu o perforație viscerală, situație în 

care este prezent pneumoperitoneul. 
 
Colangiopancreatografia endoscopică retrogradă (ERCP) [5]: metodă de 

elec ie pentru extracția calculilor coledocieni; 
Indicații: pacienții cu litiază coledociană, complicată cu PA; în cazul prezenței 

icterului obstructiv sau angiocolitei; 
 
Colangiografia RMN: metodă neinvazivă pentru investigarea căilor bilio-

pancreatice. 
 

!!! Stabilirea etiologiei PA are importan ă în luarea deciziei terapeutice:  
- Pancreatită biliară: 45% (apare cel mai frecvent la femei, cu un raport F:  = 3:1) ; 
- Pancreatită etanolică: 35% 
- Pancreatită idiopatică: 10- 20% 
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Elementele care prezic severitatea puseului de PA  

Determinarea proteinei C reactive (PCR) la 48h după instalarea simptomelor 
este un element important în stabilirea severită ii puseului PA, valoare >150 mg/l 
sugerând puseu sever. 

 

Sisteme de evaluare a severității/definiții 
Scorul Ranson (în prezent, aplicabilitate practică redusă)[6, 9, 10] 

La internare După 48 ore 

Vârsta peste 55 ani    Scăderea  t cu peste 10% 
          GA peste 16000/mmc   Ca seric sub 8 mg/dl 
          Glicemia peste 200mg/dl  Sechestrare lichid peste 6 l 
LDH peste 350 UI/l     UN (fără prescurtare) peste 5 mg/dl 
AST peste 250 UI/l  PaO2 sub 60 mm Hg 
 Deficit baze  peste 4 mmol/l  
Valoare predictivă negativă peste 91% 
Pragul de semnificație  = 3, fiecare criteriu are 1 punct 

 
 
 
 
         Scorul APACHE II [11, 12] 

Scorul APACHE II 

Vârsta >45 ani 
Leucocite <3000/mL sau >14.900/mL 
 emperatura intra rectală <36 sau >38.4 grade 
Tensiunea arterială medie <70 sau >109mmHg 
Alura ventriculară <70 sau >109 bătăi/minut 
Frecvența respiratorie <12 sau >24 
pH<7.33 sau >7.49 
Concentrația de NA <130 sau 149 mM 
Concentrația de K <3.5 sau >5.4 mM 
PO2<70 sau >200 mmHg 
Concentrația Creatininei <0.6mg/100mL sau >1.4mg/100mL  
Hct<30% sau >45.9% 
GCS=15-GCS 
Scorul Apache >8 indică o pancreatită acută severă  
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Clasificare ATLANTA modificată [13-15] 
Clasificarea Atlanta 

Severitatea Definiție Manifestări clinice Modificări 
patologice Note 

Pancreatita acută 

Proces inflamator 
acut, cu implicarea 

variabilă a altor 
țesuturi regionale sau 

a sistemelor de 
organe la distanță 

Debut rapid cu 
constatări abdominale 

variabile 
Adesea asociate cu 

emesis, febră, 
tahicardie, leucocitoză 
și enzime crescute de 

pancreas 

Variază de la edeme 
interstițiale la 

necroză 
macroscopică și 

hemoragie 

Diagnostic clinic 
numai 

Pancreatita acută 
severă 

Asociate cu 
insuficiență de organ 

sau complicații 
locale, cum ar fi 

necroza, abcesul sau 
pseudochistul 

Sensibilitate și 
distensie abdominală 

crescută, sunete 
intestinale hipoactive 

sau absente, ≥ 3 criterii 
Ranson sau ≥ 8 puncte 

APACHE cu 
insuficiență de organ 

Cel mai frecvent 
asociate cu necroza, 
dar pot apărea și cu 
edeme interstițiale 

severe 

Debutul rapid, 
progresia întârziată 

a pancreatitei 
ușoare este rară 

Pancreatita acută 
medie 

Disfuncție minimă a 
organelor și o 
recuperare fără 
echivoc; lipsa 

criteriilor pentru 
pancreatita acută 

severă 

Dureri și sensibilitate 
abdominale, dar mai 

puțin severe Răspunde 
la administrare de 

fluide, de obicei în 48-
72 ore 

 dem interstițial, cu 
sau fără zone mici 
de necroză focală 

sau necroză a 
țesutului 

peripancreatic 

~ 75% dintre 
pacienții cu 

pancreatită acută au 
o boală ușoară și un 

curs necomplicat 

Colecție lichidiană 

Apariția devreme în 
cursul pancreatitei 
acute, localizată în 

sau aproape de 
pancreas, lipsește 

întotdeauna un 
perete de granulație 

sau țesut fibros 

Frecvent la pacienții cu 
boală severă (30% -

50%) și, de obicei, este 
descoperită prin studii 

de imagistică 

Nu există un perete 
definit, nu este 

cunoscută o 
compoziție precisă a 

lichidului, iar 
prezența bacteriilor 

este variabilă 

Reprezintă o formă 
timpurie de 

pseudochist, dar 
majoritatea se 

regresează și nu se 
dezvoltă în 
continuare 

Necroza 
pancreatică 

Zonele difuze sau 
focale ale 

parenchimului 
pancreatic neviabil, 
asociat de obicei cu 
necroza de grăsime 

peripancreatică 

Pancreatită severă, cu 
zone de parenchimă 
non-echilibrată (<50 

unități  ounsfield) ≥ 3 
cm sau care implică ≥ 
30% din pancreas la 

scanarea CT 

Necroza de grăsime 
interstițială, cu 

afectarea vaselor 
care afectează 

celulele acinare, 
insule și ductale 

Subclasificată ca 
necroză pancreatică 
infectată și sterilă 

Pseudochist 
pancreatic 

Colecție de suc de 
pancreatic închisă de 

un perete de țesut 
fibros sau de 

granulație, care apare 
ca o consecință a 

pancreatitei acute, a 
traumei pancreatice 
sau a pancreatitei 

cronice 

Ocazional, palpabil, 
dar cel mai adesea se 

dezvoltă la câteva 
săptămâni după un 

episod de pancreatită 
acută și este descoperit 
la imagistica repetată 

Perete bine definit 
de țesut fibros sau 
granulație prezent, 

poate conține 
bacterii, dar nu 
conține puroi 

Se dezvoltă cel 
puțin 4 săptămâni 

după atac și a 
definit peretele, 
denumit altfel 
colectarea de 

lichide acute (așa 
cum a fost descris 

anterior) 
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Clasificarea Atlanta 

Abces pancreatic 

Circumscrierea 
colectării 

intraabdominale a 
puroiului, de obicei 

în vecinătatea 
pancreasului, care 
conține necroză 

pancreatică puțin sau 
deloc, care apare ca 

o consecință a 
pancreatitei acute 

sau a traumei 
pancreatice 

Imaginea clinică, de 
obicei, a infecției 

sistemice 

Perete bine definit, 
cu prezență de puroi 

în cavitate și 
aspirație pozitivă 

pentru bacterii sau 
ciuperci 

Se dezvoltă la cel 
puțin 4 săptămâni 

după atac și se 
diferențiază de 

necroza pancreatică 
infectată prin lipsa 

necrozei și a 
prezenței puroiului 

 
 

Pancreatita acută ușoară Pancreatita acută moderată Pancreatita acută severă >48h 

Fără insuficiență de organ Insuficiență de organ care se rezolvă 
în mai puțin de 48 de ore de la debut Insuficiență de organ unică 

Fără complicații locale sau la 
sistemice 

Complicații locale sau sistemice fără 
insuficiență de organ persistentă Insuficiență multiplă de organe 

 
!!!  Prezența sindromului de răspuns inflamator sistemic (SIRS) poate prezice cel mai 
bine o pancreatită acută severă [5, 16, 17] 

 
SIRS = prezența a cel puțin 2 din elementele următoare [18]: 
� Temperatura < 36°C sau >38°C; 
� Puls > 90/min; 
� Rata respiratorie > 20/min; 
� Leucocite < 4000/ mm3 sau >12000/ mm3. 
 
Insuficiența multiplă de organ este asociată cu persistența SIRS timp de 48h. 
Persistența SIRS > 48h este factorul principal predictive al mortalității în 

pancreatita acută (mortalitate de 25%). 
Insuficiența  de organ este asociată cu  [19]: 
    - șoc (TAS sub 90 mm Hg);  
    - insuficiență respiratorie (PaO2 sub 60 mm  g); 
    - insuficiența renală (creatinină peste 2 mg/dl); 
    - hemoragii digestive (peste 500 ml/24 h);  
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Informarea pacientului și a aparținătorilor 

� Riscul evolutiv imprevizibil al pancreatitei către agravare, apariția 
insuficiențelor de organ și a decesului; 

� Detalii despre managementul conservator și indicațiile tratamentului 
chirurgical;  

� Detalii legate de tratamentul etiologiei, atunci când aceasta este cunoscută: 
pancreatita biliară. 

Management/ indicații tratament chirurgical 
� Terapia suportivă: 
� reechilibrarea hidroelectrolitică corespunzătoare, cu evitarea 

supraîncărcării volemice; soluțiile Ringer lactat sunt de preferat serului 
fiziologic, 10-20 mL/kg/h, pentru primele 24-48h [5, 20]; 

� monitorizare presiune venoasă centrală, nivel lactat; 
� menținerea diurezei > 0,5 ml/kgc 
� suplimentarea cu oxigen (cu menținerea SaO2 >95%)  
� sondă nazogastrică numai în caz de vărsături incoercibile 
� Reducerea secreției pancreatice/ Nutriție : 
� se face prin repausul digestiv și nu prin administrare de antisecretoare 

pancreatice (octreotid). Reluarea alimentației per os a pacien ilor se poate 
iniția după aprox. 24 h de la remiterea sindromului algic abdominal; 

� în formele severe de PA, suportul nutri ional se poate face prin sondă 
enterală (nazo-jejunală, montată endoscopic) sau nazo-gastrică; în caz de 
ileus paralitic, nutri ia parenterală este indicată; 

� tratament antisecretor gastric pentru profilaxia ulcerelor de stres; 
� pacienții cu pancreatită moderată, fără SIRS, se pot alimenta per os (dietă 

săracă în grăsimi);  
� Ameliorarea sindromului algic: 
� Rol foarte important în management; 
� Nu se administrează morfină, care poate produce spasm la nivelul 

sfincterului Oddi ; 
� Analgezia prin cateter epidural poate fi indicată; 
� Tratament antibiotic 
� administrarea de antibiotic NU se face în scop profilactic; în pancreatitele 

severe, intră în discuție administrarea de beta-lactaminice (imipenem) și 
antifungice (fluconazol) [21]; 
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� tratamentul antibiotic este indicat la pacienții cu necroze pancreatice 
suprainfectate și infecții active asociate: angiocolită, infecții urinare, 
infecții respiratorii; 

� Pancreatita acută biliară și tratamentul litiazei biliare [5]: 
� efectuarea  RCP terapeutică de urgență se indică: 

� la pacienții cu PA de origine, formă severă, cu calculi ce obstruează 
CBP, calcul inclavat la nivel papilar; 

� în caz de angiocolită, icter în evoluție cu dilatări de căi biliare ( RCP 
se va efectua cât mai repede) [22]; 

� colecistectomia se efectuează după ameliorarea episodului acut 
pancreatitic, în cursul aceleiași spitalizări (pentru pacienții cu 
pancreatită ușoară-moderată) și la 4-6 săptămâni la pacienții cu 
episoade de pancreatită severă, cu colecții/necroze peripancreatice [23, 
24]. 

Complicații evolutive posibile [1, 2, 5] 

� necroza pancreatică cu abces pancreatic consecutiv (suprainfectare);  
� fistula pancreatică; 
� fistula digestivă (consecutive uneori zone de contact cu necrozele 

retroperitoneale); 
� sechestrul pancreatic; 
� hemoragiile digestive (ulcerații de stres) sau retroperitoneale (de la nivelul 

zonelor de necroză) 
� pseudochistul pancreatic (post-necrotic) . 

 
!!! Indicația chirurgicală este data de suspiciunea imagistică și clinică a unei colecții 
suprainfectate (sindrom septic+imagistică abdominală). De primă intenție, se va iniția 
tratament antibiotic cu spectru larg. În condițiile în care tratamentul de stabilizare și cel 
antibiotic nu au un efect de îmbunătățire a stării clinice și a sindromului septic, se va 
tenta drenajul minim invaziv al colecțiilor (ecografic/C  transparietal ghidat, 
endoscopic, retroperitoneoscopic/ laparoscopic) [25]. 
!!! Laparotomia cu necrectomie se indică doar atunci când tehnicile mai sus amintite 
nu sunt fezabile sau nu sunt eficiente. Jejunostomia de alimentație este obligatorie în 
cadrul tratamentului chirurgical. 
 
!!! În cazurile cu ascită în cantitate mare, cu efect compresiv, disfuncție respiratorie 
și/sau risc de suprainfectare intră în discuție drenajul percutan al cavității peritoneale 
[26]. 
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Evoluție/ perioadă postoperatorie 
 voluția pancreatitei acute este de multe ori imprevizibilă, fiind posibile: 
� episoade de reacutizare a procesului inflamator; pacientul va necesita 

supraveghere clinică și paraclinică, conform indicațiilor de mai sus; 
� extindere a procesului necrotic pancreatic – necrectomii doar atunci când 

exista suspiciunea clinică și imagistică de suprainfectare și starea clinică se 
deteriorează. 

La externare/ urmărire 

� bilet de externare; 
� regim dietetic cu evitarea alimentelor grase, prăjite; se interzice consumul 

de alcool;  
� suprimare fire la 10-14 zile postoperator sau atunci când starea plăgilor o 

permite; 
� dispensarizare gastroenterologică; investigarea și tratamentul etiologiei 

pancreatitei acute, dacă aceasta este alta decât etanolică/ biliară; 
� controale și dispensarizare chirurgicală în funcție de severitatea episodului 

de pancreatită și tratamentul aplicat (drenuri retroperitoneale, fistule 
dirijate extern, ileo/colostomii etc.). 

8.2. Tratamentul pseudochistului pancreatic 
PREOPERATOR 

!!! Apare ca o complicație a traumatismelor pancreasului sau a pancreatitei acute (se 
formează în cursul fazei de rezoluție a puseului de pancreatită acută) și presupune o 
soluție de continuitate la nivelul ductelor pancreatice (postraumatică sau postnecrotică) 
[1]. 

Diagnostic clinic  

� Majoritatea pseudochisturilor sunt asimptomatice [5] 
� Triada Shafer [5] 

� Durere epigastrică ± iradiere în umăr stâng (Sindromul Kehr); 
� Sindrom dispeptic; 
� Pseudotumoră palpabilă, bine individualizată, de consisten ă 

renitent – elastică; 
�  voluția unui pseudochist se poate complica, în funcție de aceasta, 

modificându-se simptomatologia: 
� Sindrom ocluziv (intestinal, biliar); 
� Sindrom infecțios; 
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� Ruptura pseudochistului cu ascită pancreatică sau peritonită [27, 
28]; 

�  emoragie intrapseudochistică; 
� Fistulă internă (între pseudochist și un organ cavitar).  

Diagnostic paraclinic 

� Analize de laborator [1]: 
�  emoleucogramă; 
� Biochimie: probe hepatice (ASA , ALA , bilirubina totală și directă, 

fosfataza alcalină si gamma-G ), enzime pancreatice (amilaza și lipaza), 
proteine totale si albumina, funcția renala (uree, creatinina), 
hidroelectroliți; 

� Coagulograma (TQ, INR, PT); 
� Glicemia; 
� Amilazurie. 
� Imagistic: 
�  cografia abdominală (orientativă, indică prezența formațiunii chistice); 
� C  abdominală cu substanță de contrast (de elecție); 
� Colangio-RMN aduce date superioare referitoare la anatomia arborelui 

biliar și pancreatic, obiectivarea comunicării PP cu ductele pancreatice și 
permite alegerea metodei optime de drenaj endoscopic (este indicată mai 
ales la pacienții ce prezintă sindrom icteric asociat și/sau la pacienții la 
care funcția renală nu permite efectuarea C  cu substanță de contrast [29]; 

�  co-endoscopia permite caracterizarea conținutului pseudochistului, 
diferen ierea acestuia de ” alled-off necrosis” sau o neoplazie [30]. 
 

!!!Un pseudochist pancreatic trebuie clar diferențiat de o neoplazie mucinoasă 
pancreatică. 

 
Pregătire preoperatorie 

� echilibrare fermă, rapidă și eficientă: reechilibrare volemică, electrolitică; 
se preferă administrarea de soluții cristaloide (vezi Capitolul 1- 
Generalități); 

� sondă nazogastrică; 
� tratament antibiotic (necesar atunci când se suspicionează o suprainfectare 

a pseudochistului): Cefazolin (1-2 g) + Metronidazol (7 mg/kg) +  
Gentamicină (3 mg/kg) sau Clindamicină (600 mg) + Gentamicină (3 
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mg/kg) sau Vancomicina (15 mg/kg) + Metronidazol (7 mg/kg) + 
Gentamicina (3 mg/kg) (vezi Capitolul 1- Generalități); 

� monitorizare funcții vitale ( A, puls, t˚C), PVC; 
� pacientul nu se va alimenta per os; 

Indicație operatorie 

� tratament medical (conservator): 6 săptămâni, sub control ecografic 
(pentru maturarea peretelui pseudochistului) și/sau dacă dimensiunea 
pseudochistului este sub 6 cm [31] 

� regim igienodietetic; 
� antialgice (Algocalmin, Piafen, Paracetamol);  
� antispastice (No-Spa); 
� reechilibrare hidroelectrolitică la nevoie;  
� antisecretorii gastrice (inhibitori de  +, blocan i receptori  2);  
� fermenți pancreatici pentru ameliorarea digestiei; 
� antibioterapie profilactică; 
� inhibitori ai secreției pancreatice (Octreotid). 

� tratament chirurgical, dacă dimensiunea chistului este >6 cm și/sau 
pacientul este simptomatic [32] 

� pentru situațiile în care este certificată prezența unei soluții de 
continuitate la nivelul ductului pancreatic, se va indica 
drenajul intern al pseudochistului, prin abord endoscopic 
(gastro-pseudochistic) sau chirurgical: pseudochisto- 
gastroanastomoza sau pseudochisto-jejunoanastomoza pe ansă 
Y a la Roux [33]; 

� pentru pseudochisturile necomunicante cu ductul Wirsung; 
� drenaj endoscopic transmural (chistogastrostoma sau chistoduodenostoma) 

[34, 35]; 
� endoscopic conven ional - pseudochisturi compresive pe tubul digestiv, 

fără semne de hipertensiune portală [36]; 
� ecoendoscopic - pseudochisturi la sub 1,5 cm de peretele tubului digestiv, 

chiar în prezența hipertensiunii portale [37]; 
� drenaj percutan - pseudochistele uniloculare situate la nivelul cozii sau 

corpului pancreatic, fără posibilități endoscopice de drenaj sau cu risc la 
drenajul chirurgical;  

� chirurgical - în caz de conținut necrotic important al pseudochistelor sau 
conținut purulent vâscos sau eșec al tratamentului miniinvaziv  

� Pancreatectomia (rar necesară sau posibilă):  
- splenopancreatectomia stângă – Mallet-Guy 
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- duodenopancreatectomia cefalică (Child/Whipple) 
� tehnica hibridă: pseudochisto-gastro-anastomoza laparoscopică trans-

gastrică asistată endoscopic.  

POSTOPERATOR 

� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană și semisolidă din Z1; 
� suprimare tub de dren atunci când secrețiile sunt în cantitate mică (~50 ml) 

și sunt de aspect seros (indicație medic specialist); verificarea 
permeabilității tuburilor atunci când este indicat (atunci când scade brusc 
cantitatea de secreții); 

� în cazul unei pseudochisto-gastro-anastomoze se va menține sonda nazo-
pseudochistică atât timp cât pe aceasta se evacuează secreții pancreatice, 
detritusuri necrotice; 

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/soluție ringer/glucoză) suprimat după 

reluarea alimentației per os; a se adapta tratamentul perfuzabil la starea 
pacientului (deshidratare, funcție hepatică alterată, funcție renală alterată, 
tranzit intestinal accelerat, vărsături, secreții tuburi de dren); 

� tratament antibiotic 1 doză de cefalosporină; în caz de angiocolită sau 
pseudochist suprainfectat, tratament antibiotic (1-2 g cefalosporină/zi; 
eventual asociere cu Metronidazol 3x500 mg/zi, (indicație medic specialist 
– max 5-7 zile); 

� tratament antialgic (antialgice opioide și antiinflamatoare), cu scăderea 
treptată a necesarului; 

� externare: Z4-7 (indicație medic specialist). 

Complicații 

� hemoragia intra-pseudochistică: monitorizare, transfuzii dacă este cazul. 
Reintervenția se impune în caz de instabilitate hemodinamică, semne de 
hemoragie activă, drenaj abdominal cu exteriorizare a mai mult de 400-500 
ml sânge proaspăt; 

� suprainfectarea pseudochistului va impune repetarea drenajului și 
tratament antibiotic corespunzător [38]. 

8.3. Tratamentul litiazei pancreatice și a pancreatitei cronice 
pseudotumorale  
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 

� pusee repetitive de pancreatită acută; 
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� durere de tip pancreatic intermitentă sau continuă localizată la nivel 
epigastric, cu iradiere în bară; 

� insuficiență pancreatică exocrină (caracterizata prin mal absorbție, diaree, 
steatoree) și/sau endocrină (diabet zaharat) [1]; 

� Examen obiectiv: durere abdominală la palpare, localizata în epigastru și 
periombilical [5]. 

Diagnostic paraclinic 

9 Analize de laborator: 
� Hemoleucograma; 
�  iochimie: probe hepatice (ASA , ALA , bilirubina totală și directă, 

fosfataza alcalină și gamma-G ), enzime pancreatice (amilaza și lipaza), 
proteine totale și albumina, funcția renală (uree, creatinina), 
hidroelectroliți; 

� Coagularea (TQ, INR, PT); 
� Glicemia; 
� Amilazurie; 
� CA19-9 pentru diagnosticul diferențial cu o neoplazie pancreatică [2]. 
9 Imagistic:  
� Rx abdominal –calcificări pancreatice (examinare facultativă); 
�  cografie abdominală (examinare cu rol orientativ):  

� anomalii ductale – calculi, stenoze, dilata ii;  
� anomalii parenchim – calcificări, pseudochiste; 

� C  abdominală cu substanță de contrast (de elecție) [39]: 
� anomalii ductale: calcificări, dilatații, stenoze; 
� anomalii parenchim: calcificări, pseudochiste, aspect 

pseudotumoral, suspiciune neoplazie;  
� ERCP [40]: 

� valoare diagnostică: modificări ductale pancreatice și/sau C P 
(calculi, stenoze, dilata ii); 

� valoare terapeutică: extragere calculi, stentări ductale [41]. 

Pregătire preoperatorie: 

� vezi Capitolul 1-Generalități / pregătire preoperatorie; 
� drenaj biliar percutan sau endoscopic în caz de sindrom icteric cu citoliză 

hepatică marcată (GO /GP  > 250); 
� antibioticoprofilaxie cu cefalosporine G3/Metronidazol (1 doză 

preoperator); 
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� dacă există sindrom de citoliză preoperator, se introduce tratament cu 
Dexametazona 0,4 mg, 2x1 /zi. 

Indicație operatorie: 

� În primă fază, tratamentul pancreatitei cronice cu litiază pancreatică 
trebuie manageriat endoscopic: protezarea stenozelor ductale pancreatice, 
extrac ia calculilor de duct pancreatic, protezare CBP (stenoze inflamatorii, 
după ce s-a exclus o neoplazie) [5]; 

� Disfuncțiile sfincterului Oddi (documentate manometric, după ce s-a 
exclus o neoplazie), pot beneficia de sfincterotomie endoscopică cu 
protezare CBP; 

� Ruptura ductului pancreatic beneficiază inițial de protezare endoscopică, 
indicația chirurgicală fiind rezervată cazurilor cu eșec terapeutic 
endoscopic; 

� În cazul stenozelor C P, după ce o neoplazie a fost exclusă (colangio 
RMN/ biopsie), derivațiile interne coledoco-duodenale intră în discuție 
[42]; 

� Stenozele duodenale beneficiază în principiu de tratament chirurgical 
(derivații digestive);  

� Când ductul  irsung este dilatat (diametru ajunge sau depășește 7-8 
milimetri) se consideră că anastomoza pancreatico-jejunală (APJ) oferă 
rezultate optime pentru controlul sindromului dureros (tehnica Puestow) 
[43, 44]; 

� În cazurile în care ductul pancreatic este de dimensiuni normale, această 
tehnică nu este indicată. Rezecția pancreatică cu conservarea duodenului 
(operația Beger) trebuie luată în discuție atunci când ductul pancreatic este 
de dimensiuni normale sau îngustat, când rezultatele APJ practicate 
anterior sunt ineficiente si atunci când procesul inflamator este localizat 
cefalic și restul pancreasului este mai puțin afectat de boală [45-47]; 

� Operația Frey realizează o decompresie completă a sistemului canalar 
pancreatic (mai ales la nivel cefalic) prin "decopertarea" canalului 
pancreatic dilatat. În tehnica Frey se menține duodenul intact, îndepărtând 
masa inflamatorie cefalopancreatică, chistele de retenție și calculii 
intrapancreatici, fără secțiunea completă a pancreasului. [46] 

�  cografia intraoperatorie a pancreasului, cu substanță de contrast i.v. 
(SonoVue) și examen histopatologic extemporaneu (biopsie  ru-cut) 
trebuie luate în considerare ori de câte ori suspicionăm un proces neoplazic.  
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POSTOPERATOR 

� în funcție de intervenția chirurgicală și statusul pacientului, acesta va fi 
transferat din SO în secția  I (Z0-Z2); indicație medic specialist chirurgie/ 
ATI;  

� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană din Z1; Z2-Z4 regim 
hidro-lacto-zaharat; Z5 regim diversificat (ou, brânză, carne slabă); 

� în condiții normale (dacă nu apar complicații), tranzitul intestinal se reia în 
ziua 2-4; 

� suprimare tub de dren după reluarea tranzitului intestinal, dacă secrețiile 
sunt în cantitate mică (~50 ml) și sunt de aspect seros (indicație medic 
specialist); 

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; verificarea zilnică a plăgii; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție ringer/ glucoză), 2000-3000 

ml/zi;  se reduce la 1000 mL după  reluarea completă a alimentației per os 
(Z2); ! atenție la diureză, vărsături, febră (vezi Capitolul 1 - Generalități, 
tratament perfuzabil); 

� tratament antibiotic profilactic (indicație medic specialist – max. 7 zile), 
inițial empiric (Cefalosporina G3 + Metronidazol), apoi conform 
antibiogramei, dacă este cazul (recoltare bilă - angiocolită); 

� tratament antialgic (antialgice opioide în zilele 0-2, cu scăderea treptată a 
necesarului și înlocuirea lor cu antialgice ușoare); 

� tratament anticoagulant, în funcție de indicație, până când pacientul se 
mobilizează activ și constant;  

� tratament antiemetic (osetron, metoclopramid); 
� externare: dacă nu apar complicații, Z7-10 (indicație medic specialist) 

Complicații postoperatorii (după pancreatico-jejunostomie): 

� Fistula pancreatică:  exteriorizare de secreții cu conținut în amilaze de cel 
puțin 3 ori mai mare decât nivelul seric de amilaze; tratament conservator 
cu sandostatin (vezi Capitolul 8.6); în caz de secreții abundente, semne de 
peritonită, sepsis, se recomandă reintervenția chirurgicală cu drenaj de 
vecinătate (fistulă de mici dimensiuni) sau completarea rezecției 
pancreatice la pancreatectomie totală în cazul unei dehiscențe importante a 
anastomozei pancreatico-jejunale;  [48] 

� Pancreatită acută:  
� Pentru forma ușoară - tratamentul specific al pancreatitei (vezi 

Capitolul 8.1); 
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� Pentru forma necrotico-hemoragică, poate intra în discuție 
reintervenția chirurgicală, cu necrectomii, desființarea anastomozei 
pancreatico-jejunale și/sau completarea rezecției pancreatice la 
pancreatectomie totală [49] 

� Supurația plăgii chirurgicale: toaleta și pansamentul zilnic al plăgii până 
la vindecare + suprimare fire de sutură tegumentară (atunci când este 
cazul), cu sutură secundară atunci când starea plăgii o permite; 

� Eviscerație: tratament chirurgical specific (vezi cap 10.2) 
� Abcese intraabdominale: în funcție de localizare, prezența sau nu a 

sindromului septic, drenaj percutan ecoghidat sau chirurgical; [50] 
� Insuficiența pancreatică exocrine (sechelă): manifestată prin scădere 

ponderală, steatoree, sindrom dispeptic.  ratamentul constă în creșterea 
aportului de enzime pancreatice, cu ajustarea dozelor individual (indicație 
medic specialist gastroenterolog); 

� Insuficiența pancreatică endocrină (sechelă – diabet zaharat): tratament 
specific (medic specialist diabetolog); 

� Pseudoanevrisme (consecutive proceselor inflamatorii acute recurente): 
embolizări, ligaturi vasculare chirurgicale; 

� Stricturi biliare (consecutive edemului postinflamator sau a episoadelor 
recurente de pancreatită, cu pancreatită cronică pseudotumorală): tratament 
endoscopic (stentare C P) sau chirurgical (derivație bilio-digestivă);   

Urmărire 

� Dispensarizare gastroenterologică; 
� Monitorizare glicemie serică. 

 
8.4. Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne pancreatice 

 umorile endocrine pancreatice sunt clasificate în funcție de simptomatologie 
în tumori secretante și nonsecretante. Cele mai frecvente tumori sunt insulinoamele, 
gastrinoamele, glucagonoamele, somatostatinoamele 

8.4.1. Insulinomul 

� este o tumoră de mici dimensiuni (sub 2 cm), solitară și în majoritate a 
cazurilor (aproximativ 90%) benignă [51]; 

� sunt tumori având originea în celulele beta insulare ale pancreasului 
endocrin [5, 52, 53]; 

� aproximativ 10% dintre insulinoame sunt maligne [51, 54]. 
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PREOPERATOR 

Diagnostic clinic: 

� Triada clinica Whipple: simptome de neuroglicopenie apărute a jeun 
(slăbiciune, cefalee, confuzie, diplopie, crize convulsive sau chiar comă în 
formele avansate), hipoglicemie sub 45 mg/dL și dispariția rapidă a 
simptomelor după perfuzia cu glucoză [55, 56]; 

� Simptomele sunt mai frecvente noaptea și dimineața devreme și se mai pot 
asocia cu tahicardie, palpitații, transpirație excesivă; 

� Simptomele sunt nespecifice. 

Diagnostic paraclinic: 

9 Analize de laborator:  
� Hemoleucograma; 
� Biochimie: probe hepatice (ASAT, ALA , bilirubina totală și directă, 

fosfataza alcalină și gamma-G ), enzime pancreatice (amilază și lipază), 
proteine totale si albumina, funcția renală (uree, creatinină); 

�  idroelectroliți; 
� Coagulograma (TQ, INR, PT); 
� Glicemia serică; 
� Insulinemia (crescută în insulinoame) [57]; 
� Peptidul C (crescut în insulinoame, >2,5ng/mL); 
� Absența urinară sau plasmatică a sulfonilureei; 
� Proinsulina (>22 pmol) [58]. 
9 Imagistic: 
�  cografie abdominală – rar diagnostică; 
� CT abdominală cu substanță de contrast - de elecție; 
� RMN abdominală cu substanță de contrast – alternativă la C ; 
� Eco-endoscopia – atunci când diagnosticul topografic nu este tranșat de 

examinările de mai sus [59]. 
 

!!! În unele cazuri, diagnosticul de insulinom este susținut doar de simptomatologia 
clinică și analizele de laborator, dimensiunea tumorii fiind prea mică pentru a fi 
decelată de imagistica preoperatorie.  cografia intraoperatorie +/- substanță de contrast 
este obligatorie pentru localizarea tumorii și stabilirea conduitei operatorii [60]. 

Pregătire preoperatorie 

� Vezi Capitolul 1 - Generalități / pregătire preoperatorie; 
� Corectarea dezechilibrelor hidro-electolitice sau acido-bazice (de urgență); 
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� Sondă nazogastrică; 
� Cateterism vezical (sondă Foley/cistofix montat după inducerea anesteziei) 

- opțional. 

Indicație operatorie:  

�  ratamentul este chirurgical și constă în rezecția formațiunii tumorale [1]; 
� În funcție de raporturile cu ductul  irsung, intervenția va presupune o 

enucleere a tumorii sau o rezecție pancreatică; (ecografia intraoperatorie 
este obligatorie) [5]; 

� În cazul insulinoamelor maligne tratamentul chirurgical este similar 
tratamentului chirurgical în cancerul de pancreas [61]; 

� Abordul laparoscopic sau prin laparotomie va fi ales în funcție de 
experiența echipei chirurgicale și de particularitățile pacientului și a 
formațiunii tumorale [62]. 

POSTOPERATOR 

� suprimare sondă nazogastrică în Z1; 
� mobilizare din Z1; 
� monitorizare glicemie și amilazemie; 
� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană din Z1; Z2-Z4 regim 

hidro-lacto-zaharat; Z5 regim diversificat (ou, brânză, carne slabă); 
� revenirea la alimentație lichidiană + remontarea sondei nazogastrice la 

pacienții cu vărsături postprandiale (mai mult de 1 vărsătură); 
�  în condiții normale (dacă nu apar complicații), tranzitul intestinal se reia 

în ziua 3-4; 
� suprimare drenaj abdominal după reluarea tranzitului intestinal, dacă 

secrețiile sunt în cantitate mică (~50 ml) și sunt de aspect seros (indicație 
medic specialist); tuburile de dren se mențin dacă nivelul amilazelor din 
secreții este de cel puțin 3 ori mai mare decât nivelul seric al acestora 
(fistulă pancreatică);  

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; verificarea zilnică a plăgii; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție ringer/ glucoză), 2000-3000 

ml/zi; se reduce la 1000 după  reluarea completă a alimentației per os (Z2); 
!atenție la diureză, vărsături, febră (vezi cap 1, tratament perfuzabil); 

� tratament antibiotic profilactic (indicație medic specialist – max 3 zile), 
inițial empiric (Cefalosporina G3 + Metronidazol), apoi conform 
antibiogramei, dacă este cazul (abces pancreatic, pancreatită); 

� tratament antisecretor cu Sandostatin (indicație medic specialist – după 
enucleere sau la cazurile cu fistulă/abces pancreatic); 
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� suprimare sondă urinară imediat postoperator; 
� tratament anticoagulant, în funcție de indicație, până când pacientul se 

mobilizează activ și constant;  
� tratament antiemetic (osetron, metoclopramid); 
� externare: dacă nu apar complicații, Z7-10 (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii specifice: 

� Fistulă pancreatică 
� Definiție/diagnostic: exteriorizare pe drenajul abdominal de secreții cu 

conținut în amilaze de cel puțin 3 ori mai mare decât nivelul seric de 
amilaze;  

� Cea mai frecventă cauză este lezarea ductului  irsung sau a unui duct 
pancreatic accesor; 

� În caz de debit mic și drenaj extern eficient (imagistică abdominală de 
control), se va instituii tratament conservator cu sandostatin [48]; 

� În caz de secreții abundente, semne de peritonită, sepsis, se recomandă 
reintervenția chirurgicală cu drenaj de vecinătate (fistulă de mici 
dimensiuni) sau efectuarea unei rezecții pancreatice (pentru cazurile cu 
enucleere inițială) sau extinderea rezecției pancreatice (pentru cazurile 
cu rezecție pancreatică inițială)  [5, 48]. 

� Hemoragia intraperitoneală:  
� leziuni vasculare (vascularizație peripancreatică), hemoragii difuze de 

la nivelul zonelor de decolare, enucleere);  
� diagnosticul se stabilește clinic, prin simptomatologie și exteriorizare 

de sânge pe drenajul peritoneal; confimare prin imagistică abdominală; 
� reintervenția chirurgicală pentru hemostază se impune în caz de 

instabilitate hemodinamică sau exteriorizare > 500-1000 ml sânge 
proaspăt pe tuburile de dren. 

� Abcesele intraabdominale:  
� cel mai frecvent, un abces pancreatic (în zona de enucleere sau la 

nivelul bontului pancreatic restant), diagnosticat clinic prin 
exteriorizarea pe drenajul abdominal de secreții cu aspect caracteristic 
(purulente, albicioase-verzui); 

� este obligatorie verificarea imagistică a abdomenului pentru a ne 
asigura de drenajul eficient al cavității peritoneale (absența colecțiilor/ 
abceselor intraabdominale); 

� în cazul unui abces pancreatic drenat eficient extern, tratamentul 
conservator este suficient de cele mai multe ori: tratament antibiotic, 
antisecretor (sandostatin); 
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� în cazul abceselor constituite intraabdominal, în funcție de localizare și 
a semnelor de sepsa, se va impune drenajul percutan imagistic ghidat 
sau drenajul chirurgical [50]. 

� Pancreatită acută (de bont):  
� ca urmare a traumatizării chirurgicale/ intraoperatorii a pancreasului 

[49]; 
� diagnostic clinic și paraclinic specific (vezi Capitolul 8.1); 
� tratamentul se va indica în funcție de stadiul evolutiv al pancreatitei și 

de simptomatologia clinică (vezi Capitolul 8.1); 
� formele necrotico-hemoragice pot impune reintervenție cu completarea 

rezecției pancreatice la pancreatectomie totală. 

La externare: 

� bilet de externare; 
� regim dietetic timp de 4-6 săptămâni (se recomandă consiliere 

nutrițională); 
� suprimare fire la 10-14 zile po; 
� se explică necesitatea consultului oncologic postoperator și consecințele 

nerespectării indicațiilor; 
� se explică necesitatea consultului diabetologic și monitorizarea glicemiei 

serice; 
� se indică administrarea de substituenți ai enzimelor pancreatice 

(dispensarizare gastroenterologică). 

Urmărire: 

� revine după rezultatul examenului histopatologic, cu care va efectua 
consult și dispensarizare oncologică (dacă este cazul, în funcție de 
rezultatul histopatologic); 

� control chirurgical la 3 luni în primul an, apoi la 6 luni: examen clinic, 
imagistică (ecografie abdominală la 3 luni și C  abdominal la 6 luni), 
probe hepatice, amilaze, monitorizare periodică a glicemiei. 

8.4.2. Gastrinomul (sindromul Zollinger-Ellison) 
Diagnostic clinic 

� datorită hipersecreției de gastrină se produc ulcere peptice multiple, 
recurente, cu localizare frecvent postbulbară, recidivante chiar după 
tratament chirurgical. Cel mai frecvent, pacienții se prezintă cu simptomele 
ulcerului duodenal și al complicațiilor acestuia (hemoragie, perforație, 
penetrație) [1]; 
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� poate fi prezentă diareea si steatoreea datorită inactivării enzimelor 
pancreatice de către excesul acid; 

� peste 90% dintre gastrinoame sunt situate în triunghiul omonim 
("gastrinom triangle") delimitat superior de confluentul cistico-coledocian, 
inferior de joncțiunea dintre D2-D3 si la stânga de istmul pancreasului 
(joncțiunea cap-corp); acestea au un potențial malign mai redus față de 
localizările pancreatice. Gastrinoamele pancreatice au dimensiuni de peste 
2 cm, au un potențial malign mai mare si metastazează frecvent în ficat [2]. 

Diagnostic paraclinic 
9 Analize de laborator:   
� Cuantificarea secreției acide gastrice bazale și maximale neprovocate; 
�  este de provocare ale secreției acide 
� Calciu seric 
� Dozarea gastrinemiei 
� Hemoleucograma  
�  iochimie: probe hepatice (ASA , ALA , bilirubina totală și directă, 

fosfataza alcalină și gamma-G ), amilaze, lipaza, proteine totale și 
albumina 

�  idroelectroliții 
� Uree și creatinină 
� Coagulare (INR, TQ, PT) 
9 Imagistic:  
�  cografie abdominală – rar diagnostică 
� C  abdominală cu substanță de contrast - de elecție 
� RMN abdominală cu substanță de contrast – alterantivă la C  
� Eco-endoscopia – atunci când diagnosticul topografic nu este tranșat de 

examinările de mai sus [63] 
�  cografie intraoperatorie cu substanță de contrast (aceleași indicații ca 

pentru insulinom, vezi Capitolul 8.4.1) 
� Scintigrafia receptorilor de somatostatină. 

Pregătire preoperatorie 

� Vezi Capitolul 1 Generalități / pregătire preoperatorie; 
� Corectarea dezechilibrelor hidro-electolitice sau acido-bazice (de urgență); 
� Sondă nazogastrică; 
� Cateterism vezical (sondă Foley/cistofix montat după inducerea anesteziei) 

- opțional. 
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Indicație operatorie: 

�  ratamentul medical cuprinde inhibitori de pompă de protoni, 
antihistaminice H2, protectori ai mucoasei gastrice;  

� Pentru localizările pancreatice, tratamentul chirurgical presupune 
enucleerea tumorii sau rezecții pancreatice, în funcție de raporturile cu 
ductul Wirsung; 

� Rezecția metastazelor hepatice, ablația prin radiofrecvență, chimioterapia 
intraarterială sau chemo-embolizarea pot fi eficiente și indicate pentru 
cazurile cu histopatologie malignă [63, 64]. 

POSTOPERATOR 

Vezi Capitolul 8.4.1 

Complicații postoperatorii specifice 
Vezi Capitolul 8.4.1 

La externare: 
Vezi Capitolul 8.4.1 

Urmărire: 
Vezi Capitolul 8.4.1 

8.4.3. Glucagonomul 
� tumoră neuroendocrină activă rară, care se poate găsi la nivelul 

pancreasului  i care secretă hormonul glucagon, ceea ce determină 
cre terea nivelului de glucoză din sânge [1, 65]; 

� este de regulă malign. 

 

Diagnostic clinic  

� două manifestări clinice principale: prezența unui rash necrozant migrator 
și a diabetului zaharat [66, 67]; 

� Intoleranță la glucoză; 
� Hiperglicemie; 
� Diaree; 
� Senzație de sete și poliurie; 
� Creșterea apetitului; 
� Stomatite; 
� Nicturie; 
� Scădere în greutate; 
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�  romboză venoasă profundă; 
� Depresie. 

Diagnostic paraclinic 
9 Analize de laborator:  
� foarte dificil de diagnosticat, întrucât simptomele tipice ce descriu o stare 

hiperglicemică se consider frecvent a fi simptome ale unor alte asemenea 
boli [67]; 

� glicemia (valori crescute); 
� dozarea glucagonului sangvin (>1000pg/mL) [68]; 
� Cromogranina A (valori crescute); 
� Hemoleucograma; 
� Biochimie: probe hepatice (ASAT, ALA , bilirubina totală și directă, 

fosfataza alcalină și gamma-G ), amilaza, lipaza, proteine totale și 
albumina; 

�  idroelectroliții; 
� Uree si creatinină; 
� Coagulograma (INR, TQ, PT). 
9 Imagistic:  
Vezi Capitolul 8.4.1 

Pregătire preoperatorie 
Vezi Capitolul 8.4.1 

Indicație terapeutică  

� tratamentul constă în rezecția chirurgicală a tumorii (rar curativă), 
suplimentare cu aminoacizi si acizi grași, analogi de somatostatină [68]; 

� Chimioterapia (streptozocin, decarbazin, INF α, 5FU, tezomolomid) și 
embolizarea arterei hepatice sunt metode terapeutice folosite pentru 
metastazele glucagonomului [69]. 

POSTOPERATOR 

Vezi Capitolul 8.4.1 

Complicații postoperatorii specifice 
Vezi Capitolul 8.4.1 

La externare: 
Vezi Capitolul 8.4.1 

 



Ghiduri de conduită în chirurgia abdominală 

 277 

Urmărire 
Vezi Capitolul 8.4.1 

8.5. Tratamentul chirurgical al tumorilor maligne cefalice  
pancreatice și ampulare 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 

� Poate fi prezent icterul sclero-tegumentar prin compresia C P de către 
tumora de la nivelul capului pancreatic sau prin invazia directă a C P 
și/sau a regiunii ampulare-periampulare [1]; 

� Prurit (atunci când este prezent sindromul icteric prelungit)[5]; 
� Simptome nespecifice: grețuri, vărsături, scădere în greutate, inapetență, 

fatigabilitate, epigastralgii. 
9 Examen obiectiv: 
� Inspecție: icter sclero-tegumentar (doar pentru tumorile cu invazie în 

CBP); 
� La palpare, pot fi prezente: adenopatie supraclaviculară stânga (semnul 

Virchow), adenopatii periomobilicale (semnul Sister Mary Joseph); poate 
fi pusă în evidență ascita, poate fi palpat un colecist destins, nedureros 
(semnul Courvoisier) sau chiar formațiunea tumorală (rar, în cazuri foarte 
avansate); 

� La tușeul rectal poate fi identificată o formațiune tumorală metastatică 
(semnul Blumer) – rar, în cazuri foarte avansate [1]. 

Diagnostic paraclinic 
9 Analize de laborator: 
� Valori crescute ale bilirubinei directe și totale în cazul pacienților cu icter 

sclero-tegumentar [2]; 
� Valori crescute ale fosfatazei alcaline si gamma-GT; 
� Valori crescute ale transaminazelor (ALAT, ASAT) – în cazul pacienților 

cu sindrom icteric prelungit sau cu angiocolită; 
� Valori crescute ale marker-ului CA19-9 (A  NȚI : acesta poate avea 

valori crescute și în patologii pancreatice benigne; de asemeni, valorile 
normale ale acestui marker nu exclud o tumoră pancreatică) [5]. 

9 Imagistic: 
� Ecografia abdominală: 

- poate pune în evidență tumora pancreatică, eventualele metastaze 
hepatice, sau adenopatii hilare hepatice/retroperitoneale; 
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- nu poate stabilii singură diagnosticul de certitudine;  
� CT abdominală cu substanță de contrast: 

- indică precis localizarea tumorii și raportul acesteia cu vasele 
peripancreatice; astfel, are rol în aprecierea rezecabilității locale a 
tumorii;  

- permite stadializarea precisă a tumorii și eventualele metastaze la 
distanță; 

� RMN – alternativă la C ; poate aprecia mai bine prezența leziunilor 
hepatice (atunci când se ridică suspiciunea) 

� Colangiografia RMN poate fi indicată la cazurile cu sindrom icteric la care 
o neoplazie a căilor biliare nu poate fi exclusă; 

� Eco-endoscopia: 
- indicată în cazurile în care C  abdominală nu este concludentă, în 

cazurile cu tumori ”border line” [70]; 
- permite biopsia cu FNA [71] 

� ERCP cu SE și stentarea CBP: 
- indicată în cazul compresiunii/invaziei C P și apariției icterului 

mecanic, cu angiocolită și/sau sindrom de hepatocitoliză marcat (>250 
U), ca și pregătire preoperatorie, înaintea intervenției cu viză radicală 
(proteză de plastic);  

- indicată în cazul pacienților inoperabili, ca tratament paliativ (proteză 
de metal) [72]. 

Indicație operatorie 

� Indicația operatorie pentru tumorilor periampulare (cefalopancreatice, 
distale coledociene, ampulare și duodenale) ce nu prezintă criterii de 
inoperabilitate) este duodeonopancreatectomia cefalica cu următoarele 
anastomoze: pancreato-gastrică sau pancreato-jejunală, hepatico-jejunală și 
gastro-jejunală [5]; 

� Abordul prin laparotomie este preferat. Abordul laparoscopic poate fi 
indicat pe cazuri selecționate, în centre cu experiență în chirurgia hepato-
pancreato-biliară și chirurgie laparoscopică;  

� La pacienții cu sindrom icteric și angiocolită, hiperbilirubinemie > 12, 
sindrom de hepatocitoliză marcat (>300) se va indica o derivație biliară în 
prealabil: colecistostomie, stentare C P prin  RCP (proteză de plastic), 
derivație internă (bilio-digestivă) [73, 74]; 

� Intervenția chirurgicală cu viză radicală este indicată dacă nu sunt prezente 
metastaze hepatice sau în alte organe abdomino-toracice (peritoneu, 
plămâni, etc) și dacă nu există invazie în vasele retroperitoneale mari [75]: 
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- vena cavă inferioară; 
- axul porto-mezenteric - contraindicație relativă: dacă imagistica 

(CT/eco-endoscopie) estimează că vena portă/ mezenterică pot fi 
rezecate și reconstruite, intervenția poate fi continuată, hotărârea 
finală de operabilitate fiind luată intraoperator; 

- artera mezenterică superioară, trunchiul celiac, artera hepatică - în 
principiu, reprezintă contraindicații ale intervenției chirurgicale 
radicale; 

� Dacă se consideră preoperator că tumora nu este rezecabilă (semne locale 
imagistice, prezența metastazelor), scopul tratamentului va fi paliativ și de 
prelungire a supraviețuirii. Variantele care pot fi luate în considerare la ora 
actuală sunt: 

- derivații bilio-digestive sau stentări endoscopice (stent metalic - de 
preferat) pentru sindromul icteric mecanic; 

- derivații digestive sau stentarea endoscopică pentru invazia 
duodenului; 

- tehnici ablative tumorale (tehnică nouă, în curs de evaluare); 
- palierea sindromului algic neoplazic prin invazia plexului solear; 
- colecistectomia se efectuează în scop tactic, atunci când se 

intervine chirurgical sau când apar complicații ale tehnicilor 
endoscopice; 

�  ratamentul oncologic neoadjuvant intra în discuție pentru tumorile 
”borderline” sau pentru cazurile la care intervenția cu viză radical a fost 
temporizată (ex: pancreatită acută) [76]; 

�  ratamentul oncologic adjuvat după intervenție radicală sau cu viză 
paliativă va fi indicat conform ghidurilor de specialitate  [74, 75] 

Pregătire preoperatorie 

� vezi Capitolul 1 Generalități/pregătire preoperatorie; 
� drenaj biliar în caz de sindrom icteric cu   >12, sindrom de citoliză sau 

semne clinic/ paraclinice de angiocolită; opțiuni: drenaj endoscopic ( RCP 
cu S  și montare de stent de plastic), colecistostomie laparoscopică, 
montare laparoscopică de tub ”în  ” (Kehr), colecisto-duodeno-stomie, 
coledoco-duodeno-stomie, hepatico-jejuno-stomie pe ansa Y a la Roux 
(tehnică modificată pentru a permite o continuare ulterioară a intervenției 
cu viză radicală);   

� antibioticoprofilaxie cu cefalosporine G3/Metronidazol (1 doză 
preoperator); conduită adaptată la cazurile cu angiocolită; 
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� dacă există sindrom de citoliză preoperator, se introduce tratament cu 
Dexametazonă 0,4 mg, 2x1 /zi; 

� Corectarea anemiei; 
� Corectarea tulburărilor de coagulare (prelungirea timpului de 

protrombină): vitamina K, PPC; 
� Reechilibrare nutrițională în cazurile vechi, cu malnutriție și/sau cu icter 

prelungit: per os sau enteral (pe sondă nazojejunală) și/sau parenterală; 

POSTOPERATOR 

� în cazul unei derivații bilio-digestive (intervenție paliativă) și dacă stare 
pacientului o permite (indicație medic A I-medic chirurg curant), acesta 
va fi transferat pe secția chirurgicală; 

� în cazul DPC, pacientul va fi transferat în secția  I (Z0-Z3); indicație 
medic specialist chirurgie/ATI; 

� suprimare sondă nazogastrică în Z1-2, la secreții sub 500 ml, după pensare 
intermitentă și toleranța alimentației per os; în cazul în care secrețiile sunt 
> 500 ml, pacientul nu tolerează alimentația per os, se va menține sonda 
nazogastrică [77, 78]. 
 
 

Gradul stazei 
gastrice 

Sonda nazo-
gastrică 

Imposibilitatea de a 
tolera alimentația per 

os după ziua x 
postoperatorie 

Grețuri/vărsături Prokinetice 

 
 
Grad A 

4-7 zile sau 
repunerea 

acesteia după > 
de 3 zile 

postoperator 

 
 

7 

 
 

± 

 
 

± 

 
 
Grad B 

8-14 zile sau 
repunerea 

acesteia după > 
de 7 zile 

postoperator 

 
 

14 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 
Grad C 

>14 zile sau 
repunerea 

acesteia după > 
de 14 zile 

postoperator 

 
 

21 

 
 

+ 

 
 

+ 

 

� revenirea la alimentație lichidiană + remontarea sondei nazogastrice la 
pacienții cu vărsături postprandiale (mai mult de 1 vărsătură); 

� mobilizare din Z1; 
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� monitorizare glicemie și amilazemie/ lipazemie; 
� alimentație conform toleranței, în funcție de prezența stazei gastrice: per os 

- ceai în Z0, alimentație lichidiană din Z1; Z2-Z4 regim hidro-lacto-
zaharat; Z5 regim diversificat (ou, brânză, carne slabă); 

� în condiții normale (dacă nu apar complicații), tranzitul intestinal se reia în 
ziua 4-5; 

� suprimare tuburi de dren după reluarea tranzitului intestinal, daca secrețiile 
sunt în cantitate mică (~50 ml) si sunt de aspect seros (indicație medic 
specialist); tuburile de dren se mențin dacă nivelul amilazelor din secreții 
este de cel puțin 3 ori mai mare decât nivelul seric al acestora (fistulă 
pancreatică) [77, 79]. 

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; verificarea zilnică a plăgii; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție ringer/ glucoză), 2000-3000 ml 

/zi; se reduce la 1000 după reluarea completă a alimentației per os (Z2) și 
se înlocuiește treptat cu aportul per os, în funcție de toleranța digestivă;  
 

!!! atenție la diureză, vărsături, febră, aspirat gastric (vezi Capitolul 1 - Generalități, 
tratament perfuzabil) 
 
 

Clasificarea fistulei pancreatice 
Grad A Grad B Grad C 
Nicio intervenție 
necesară 

 ste necesara intervenție 
terapeutică 

Reintervenție-chirurgicală 

Nu se prelungește 
perioada de internare 

Prelungirea perioadei de 
spitalizare 

Prelungirea perioadei de 
spitalizare 

 Externare cu drenul in 
situ 

Management de terapie intensivă 

  Decesul pacientului 

 

� alimentație enterală la pacienții malnutriți (cu scădere ponderala >10% în 
ultimele 6 luni), cu asigurarea unui aport de 25-30 kcal/kg/zi și 1.2-1.5 
g/kg/zi;  

� tratament antibiotic profilactic (indicație medic specialist – max. 7 zile), 
inițial empiric (Cefalosporina G3+Metronidazol), apoi conform 
antibiogramei, dacă este cazul (recoltare bilă - angiocolită); 

� tratament antisecretor cu Sandostatin, doar la indicația medicului specialist 
chirurg/ATI: în cazurile cu duct Wirsung neidentificabil, cu parenchim 
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moale, traumatizare excesivă a bontului pancreatic sau alte situații care 
sunt considerate cu risc pentru apariția fistulei sau abcesului pancreatic; 
tratamentul nu va fi menținut mai mult de 3 zile; 

� tratament antialgic epidural (pană în Z3), apoi analgezie i.v. sau per os 
(odată cu toleranța alimentației orale), cu scăderea treptată a necesarului și 
înlocuirea lor cu antialgice ușoare; 

� suprimare sondă urinară după îndepărtarea cateterului epidural; 
� tratament anticoagulant, în funcție de indicație, până când pacientul se 

mobilizează activ și constant;  
� tratament antiemetic (osetron, metoclopramid); 
� externare: daca nu apar complicații, Z7-10 (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii precoce 
� Biliragie/ Coleperitoneu/ Fistulă de anastomoză biliară 

� de la nivelul anastomozei bilio-digestive [80]; 
� tratament conservator dacă fistula este mică (<500 ml) și este drenată 

extern;  
� obligatoriu, ecografie abdominală pentru evaluarea prezenței 

colecțiilor intraabdominale (fistulă nederenată corespunzător); 
� în caz de coleperitoneu, reintervenție cu evacuare, drenaj și refacerea 

anastomozei dacă dehiscența este importantă [5]. 
� Hemoragie intraperitoneală 

� prin leziuni vasculare (v. portă, a. hepatică, bont a. gastroduodenală) 
sau hemoragie difuză de la nivelul arteriolelor/ venulelor 
peripediculare sau a zonelor de decolare;  

� reintervenție chirurgicală pentru hemostază în caz de instabilitate 
hemodinamică sau exteriorizare > 500-1000 ml sânge proaspăt pe 
tuburile de dren [1, 81]. 

� Hemoragie digestivă superioară:  
� de la nivelul bontului pancreatic intragastric sau prin ulcerații/ gastrită 

de stres;  
� se recomandă montare sondă nazogastrică (dacă nu este deja montată), 

lavaj cu lichide reci și adrenostazin, monitorizare puls, TA, evaluare 
HLG, administrare de coloide/ cristaloide/ plasma expander (1-1-1) 
(vezi Capitolul 3.2);  

� endoscopia digestivă superioară diagnostică și terapeutică indicată 
pentru cazurile cu anastomoză pancreato-gastrică și eșecul 
tratamentului conservator;  
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� reintervenția se poate impune pentru cazurile cu  DS de la nivelul 
anastomozei pancreato-jejunale sau atunci când tratamentul 
endoscopic eșuează (pentru anastomozele pancreato-gastrice) [81]. 

� Fistulă digestivă 
� în funcție de intervenția efectuată, dehiscență la nivelul anastomozei 

gastro-jejunale sau a gastrografiei de pe peretele anterior gastric (în 
caz de DPCPP, cu anastomoză pancreato-gastrică); 

� se impune reintervenția chirurgicală atunci când fistula este importantă 
cantitativ (chiar dacă este drenată extern, >500 ml conținut digestiv) 
sau când nu este drenată corespunzător (peritonită);  

� intraoperator, în funcție de mărimea fistulei, se va opta pentru sutură 
sau refacerea anastomozei + jejunostomie de alimentație [82]. 

� Fistulă pancreatică 
� exteriorizare de secreții cu conținut în amilaze de cel puțin 3 ori mai 

mare decât nivelul seric de amilaze;  
� tratament conservator cu sandostatin, nu mai mult de 7 zile (a se 

evalua zilnic dacă debitul fistulei este influențat de acest tratament 
[77]; 

� în caz de secreții abundente, semne de peritonită, sepsis, se recomandă 
reintervenția chirurgicală cu drenaj de vecinătate (fistulă de mici 
dimensiuni) sau completarea rezecției pancreatice la pancreatectomie 
totală în cazul unei dehiscențe importante a anastomozei pancreato-
gastrice sau pancreato-jejunale; o altă variantă ce trebuie considerată 
intraoperator, mai ales la pacienții la care se evaluează că riscurile unei 
pancreatectomii totale sunt majore (evaluare medic chirurg-ATI), este 
conversia anastomozei pancreato-gastrice la pancreato-jejunală sau 
invers (aceasta presupune desigur un bont pancreatic de calitate) [83]. 

� Pancreatită acută (de bont) 
� Pentru formă ușoară - tratamentul specific al pancreatitei (vezi 

Capitolul 8.1); 
� Forma necrotico-hemoragică - reintervenție cu completarea rezecției 

pancreatice la pancreatectomie totală [84]. 
 

� Staza gastrică 
� se definește prin întârzierea eliminării conținutului gastric în absența 

unui obstacol mecanic (vezi clasificarea de mai sus); în această idee, se 
va verifica evacuarea gastrică printr-o radioscopie cu tranzit gastro-
jejunal cu substanță de contrast; 
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� principalele simptome sunt greața, vărsăturile, senzație de balonare si 
durere abdominală in etajul superior; intoleranța digestivă este asociată 
frecvent [78]; 

� tratamentul stazei gastrice presupune suport nutrițional și remontarea/ 
menținerea sondei de aspirație nazo-gastrică precum și administrarea 
de medicamente prokinetice (Metoclopramid) și  ritromicină per os 
poate fi benefică; 

� în funcție de toleranță, se va pensa intermitent sonda nazo-gastrică 
[78]. 

� Supurația plăgii chirurgicale 
� mai frecventă la pacienții cu angiocolită;  
� toaleta și pansamentul zilnic al plăgii până la vindecare și suprimare 

fire de sutură tegumentară (atunci când este cazul), cu sutură 
secundară atunci când starea plăgii o permite; 

� Eviscerație 
� tratament chirurgical specific (vezi Capitolul 10.2) 

� Abcese intraabdominale 
� în funcție de localizare, drenaj percutan ecoghidat sau chirurgical. 

Complicații postoperatorii tardive/sechele 

� Stenoză de anastomoză bilio-digestivă 
� stentare/dilatare endoscopică ( RCP), intervenție chirurgicală cu 

plastia tranșei anterioare sau refacerea anastomozei 
� Metastaze 

� tratament oncologic paliativ; drenaj biliar percutan sau endoscopic în 
caz de icter mecanic 

� Diabet zaharat 
� monitorizare glicemie și consult de specialitate (diabetologie). 

La externare 

� bilet de externare; 
� regim dietetic timp de 4-6 săptămâni; consiliere nutrițională; 
� suprimare fire la 10-14 zile po; 
� se explică necesitatea consultului oncologic postoperator și consecințele 

nerespectării indicațiilor; 
� se explică necesitatea consultului diabetologic și monitorizarea glicemiei; 
� se indică administarea de substituenți ai enzimelor pancreatice (conform 

indicațiilor medicului gastroenterolog); 
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Urmărire 

� revine după rezultatul examenului histopatologic, cu care va efectua 
consult oncologic pentru tratament adjuvant chimioterapic sau chimio-
radioterapic cu viza radicală sau paliativă; 

� control chirurgical la 3 luni în primul an, apoi odată la 6 luni: examen 
clinic, imagistică (ecografie abdominală la 3 luni și C  abdominal la 6 
luni), probe hepatice, markeri tumorali (CA 19-9). 
 

8.6. Tratamentul chirurgical al tumorilor maligne pancreatice 
corporeo-caudale 

Diagnostic clinic 

�  pigastralgii (specific, sindrom algic cu iradiere posterioară, consecutiv 
compresiunii sau invaziei plexului solar); 

� Pentru tumorile corpului și cozii pancreatice, durerea este principalul 
simptom și scăderea în greutate; 

� Simptomele nespecifice sunt: amețeli, grețuri, vărsături, inapetență, 
fatigabilitate [1]. 

9 Examen obiectiv 
� palpare: de cele mai multe ori nu aduce informații suplimentare; pot fi 

prezente: adenopatie supraclaviculară stângă (semnul Virchow), adenopatii 
periomobilicale (semnul Sister Mary Joseph), ascită; formațiunea tumorală 
poate fi palpată la cazurile avansate; 

� la tușeul rectal poate fi identificat formațiune tumorala metastatica (semnul 
Blumer) [2]. 

Diagnostic paraclinic 

9 Analize de laborator: 
� Valori crescute ale CA19-9, marker care poate fi modificat și în patologii 

benigne; nu are specificitate crescută pentru tumorile maligne, fiind 
orientativ, cu utilizare preponderentă în urmărirea postoperatorie. 

9 Imagistic:  
� Ecografia abdominală  

� poate pune în evidență tumora pancreatică, eventualele metastaze 
hepatice, adenopatii (nu poate stabili singură diagnosticul de 
certitudine)  
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� CT abdominală și toracică cu substanță de contrast  
� indică precis localizarea tumorii și raporturile acesteia cu structurile 

vasculare peripancreatice și organele învecinate, apreciind astfel 
rezecabilitatea locală  a tumorii [75]; 

� poate indica prezența eventualelor metastaze; 
� Ecoendoscopia 

� indicată la pacienții cu tumori ”borderline” la care C  abdominală nu a 
putut stabilii cu exactitate rezecabilitatea; 

� permite puncția biopsie [85]. 

Pregătire preoperatorie 

� Vezi Capitolul 1 Generalități/pregătire preoperatorie; 
� Corectarea dezechilibrelor hidro-electolitice sau acido-bazice; 
� Sondă nazogastrică; 
� Cateterism vezical (sondă Foley/cistofix montat după inducerea 

anesteziei); 
� Reechilibrare nutrițională la pacienții cu malnutriție: per os sau enteral (pe 

sondă nazojejunală) și/sau parenterală. 

Indicația operatorie 

� În cazul pacienților cu neoplasm de corp sau coadă de pancreas rezecabil, 
intervenția chirurgicală propusa este pancreatectomia corporeo-caudală cu 
sau fără splenectomie, în funcție de extinderea tumorii la nivel vascular; 
[86] 

� Abordul este posibil prin laparotomie sau laparoscopie, cea din urmă fiind 
preferată în centrele terțiare;  

� Intervenția chirurgicală cu viză radicală este indicată dacă nu sunt prezente 
metastaze hepatice sau în alte organe abdomino-toracice (peritoneu, 
plămâni, etc) și dacă nu există invazie în vasele retroperitoneale mari [75] 

� vena cavă inferioară; 
� axul porto-mezenteric - contraindicație relativă: dacă 

imagistica (CT/eco-endoscopie) estimează că vena portă/ 
mezenterică pot fi rezecate și reconstruite, intervenția poate fi 
continuată, hotărârea finală de operabilitate fiind luată 
intraoperator; 

� artera mezenterică superioară, trunchiul celiac, artera hepatică 
- în principiu, reprezintă contraindicații ale intervenției 
chirurgicale radicale; 
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� Pentru cazurile nerezecabile, intră în discuție: 
� tehnici ablative tumorale (tehnică nouă, în curs de evaluare, 

indicate doar în absența metastazelor); 
� palierea sindromului algic neoplazic prin invazia plexului 

solar; 
�  ratamentul oncologic neoadjuvant intră în discuție pentru tumorile 

”borderline” sau pentru cazurile la care intervenția cu viză radicală a fost 
temporizată (ex: pancreatită acută) [74]; 

� Tratamentul oncologic adjuvat după intervenție radicală sau cu viză 
paliativă va fi indicat conform ghidurilor de specialitate [74, 75]. 

POSTOPERATOR 

� suprimare sondă nazogastrică în Z1; 
� mobilizare din Z1; 
� monitorizare glicemie și amilazemie; 
� alimentație: per os - ceai în Z0, alimentație lichidiană din Z1; Z2-Z4 regim 

hidro-lacto-zaharat; Z5 regim diversificat (ou, brânză, carne slabă); 
� în condiții normale (dacă nu apar complicații), tranzitul intestinal se reia în 

ziua 3-4; 
� suprimare tuburi de dren după reluarea tranzitului intestinal, dacă secrețiile 

sunt în cantitate mică (~50 ml) și sunt de aspect seros (indicație medic 
specialist); tuburile de dren se mențin dacă nivelul amilazelor din secreții 
este de cel puțin 3 ori mai mare decât nivelul seric al acestora (fistulă 
pancreatică);  

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; verificarea zilnică a plăgii; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție ringer/ glucoză), 2000-3000 

ml/zi;  se reduce la 1000 după  reluarea completă a alimentației per os 
(Z2);  
 

!!! atenție la diureză, vărsături, febră (vezi Capitolul 1 - Generalități, tratament 
perfuzabil); 

� alimentație enterală la pacienții malnutriți (cu scădere ponderală >10% în 
ultimele 6 luni), cu asigurarea unui aport de 25-30 kcal/kg/zi și 1.2-1.5 
g/kg/zi;  

� tratament antibiotic profilactic (indicație medic specialist – max 3 zile), 
inițial empiric (Cefalosporina G3+Metronidazol), apoi conform 
antibiogramei, dacă este cazul (abces pancreatic, alte complicații); 

� tratament antisecretor cu Sandostatin, la indicația medicului specialist 
chirurg sau ATI (vezi Capitolul 8.5); 
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� suprimare sondă urinară în Z1; 
� tratament anticoagulant, în funcție de indicație, până când pacientul se 

mobilizează activ și constant;  
� tratament antiemetic (osetron, metoclopramid), la nevoie; 
� externare: dacă nu apar complicații, Z5-7, în funcție de recuperare 

(indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii precoce 
� Fistula pancreatică  

� De la nivelul bontului pancreatic; 
�  xteriorizare pe tuburile de dren de secreții cu conținut în amilaze de 

cel puțin 3 ori mai mare decât nivelul seric de amilaze (vezi Capitolul 
8.5, clasificare) [77]; 

�  ratament conservator cu sandostatin la indicația medicului specialist 
(vezi Capitolul 8.5), la cazurile cu drenaj extern eficient; în caz de 
secreții abundente, semne de peritonită, sepsis, se recomandă 
reintervenția chirurgicală cu drenaj eficient și sutura duct pancreatic 
(dacă este posibil). 

� Abcesul pancreatic 
� La nivelul bontului pancreatic; 
� Exteriorizare pe tuburile de dren din vecinătatea bontului pancreatic de 

secreții caracteristice (albicioase-cenușii), cu valori crescute ale 
amilazelor din aceste secreții; 

�  ratament conservator cu sandostatin la indicația medicului specialist 
(vezi Capitolul 8.5), la cazurile cu drenaj extern eficient; în caz de 
secreții abundente, semne de peritonită, sepsis, se recomandă 
reintervenția chirurgicală cu drenaj eficient; 

� Asociere tratament antibiotic atunci când este cazul [13]. 
� Hemoragie intraperitoneală 

� Prin leziuni vasculare directe sau hemoragie difuză de la nivelul 
zonelor de decolare; 

� Reintervenție chirurgicală pentru hemostază în caz de instabilitate 
hemodinamică sau exteriorizare > 500-1000 ml sânge proaspăt pe 
tuburile de dren. 

� Abcese intraabdominale 
� în funcție de localizare, drenaj percutan ecoghidat sau chirurgical.  
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� Supurația plăgii chirurgicale 
� toaleta și pansamentul zilnic al plăgii până la vindecare, cu suprimare 

fire de sutură tegumentară (atunci când este cazul), cu sutură 
secundară atunci când starea plăgii o permite;  

� Pancreatită acută (de bont)  
� Pentru formă ușoară - tratamentul specific al pancreatitei (vezi 

Capitolul 8.1); 
�  ratament chirurgical în cazurile cu necroze suprainfectate, colecții 

reziduale suprainfectate. 

La externare 

� bilet de externare; 
� regim dietetic timp de 4-6 săptămâni; consiliere nutrițională; 
� suprimare fire la 10-14 zile po; 
� se explică necesitatea consultului oncologic postoperator și consecințele 

nerespectării indicațiilor; 
� se explică necesitatea consultului diabetologic și monitorizarea glicemiei; 
� se indică administarea de substituenți ai enzimelor pancreatice, la indicația 

medicului specialist gastroenterolog; 

Urmărire 

� revine după rezultatul examenului histopatologic, cu care va efectua 
consult oncologic pentru tratament adjuvant chimioterapic sau chimio-
radioterapic cu viza radicală sau paliativă; 

� control chirurgical la 3 luni în primul an, apoi la 6 luni: examen clinic, 
imagistică (ecografie abdominală la 3 luni și C  abdominal la 6 luni), 
markeri tumorali [75]. 

8.7. Managementul sindromului algic major consecutiv 
patologiei pancreatice maligne 

� Durerea este simptomul dominant și implică o componentă psiho-
emoțională severă; 

� În cancerul de pancreas, invazia neoplazică a plexului celiac este 
mecanismul major al durerii [1, 5]; 

� Neuroliza regională (bloc neural celiac) trebuie practicată la debutul 
durerii, atunci când analgezia uzuală nu are efect; 4 metode sunt 
considerate eficiente și sigure, indicația fiind făcută în urma unui consult 
multidisciplinar (medic chirurg-gastroenterolog-oncolog): 

� splanhnicectomia chimică intraoperatorie; 
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� blocul percutan de plex celiac; 
� blocul de plex celiac ghidat endoscopic (ecoendoscopic); 
� splanhnicectomia toracoscopică. 

PREOPERATOR  

(P N RU INDICAȚIA D  SPLANHNICECTOMIE TORACOSCOPICĂ) 

Investigații preoperatorii: 

� Hemoleucograma; 
� Biochimie: probe hepatice (ASAT, ALAT, bilirubina totala si directa, 

fosfataza alcalina si gamma-GT), amilaza, lipaza, protein totale, albumina, 
uree, creatinina, glicemie; 

�  idroelectroliți; 
� Coagulare (TQ, INR, PT); 
� EKG; 
� Radiografie pulmonară; 
� Probe funcționale respiratorii. 

Tactică operatorie: 

� Splanhnicectomia stângă este suficientă pentru paliația durerii în marea 
majoritate a cazurilor;  

� Splanhnicectomia bilaterală trebuie să se adreseze numai cazurilor de 
recurență a sindromului algic [87, 88]; 

� Intubația selectivă este obligatorie. 

POSTOPERATOR 

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; verificarea zilnică a plăgii; 
� radiografie pulmonara de control în ziua 0-1; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție Ringer/ glucoză), 2000-3000 

ml/ zi;  se reduce la 1000 după  reluarea completă a alimentației per os 
(Z1-2);  

� tratamentul antialgic cu Gabapentin are caracter adjuvant la pacienții cu 
cancer. Doza eficace este în general de 900-1800 mg/zi, în 3 prize. 
Somnolen a este principalul efect secundar. Inițial în ziua 1 se începe cu 
300 mg, în ziua 2 cu 600 mg, iar în ziua 3 cu 900 mg, crescându-se doza în 
funcție de eficiență [89, 90]; 

� Suprimare tub de dren toracic după radiografia de control, dacă nu sunt 
semne de complicații (pneumothorax, hemotorax, pleurezie). 
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Complicații postoperatorii precoce 

� Pneumotorax 
� Prin lezarea intraoperatorie a pleurei viscerale sau prin închiderea 

necorespunzătoare a orificiilor de trocar; 
� Impune menținerea drenajului pleural activ [5, 88]. 

� Hemotorax 
� Prin leziuni vasculare la nivelul peretelui toracic și a spațiilor 

intercostale;  
� Impune drenajul pleural activ și reintervenția în caz de instabilitate 

hemodinamică/ respiratorie și/sau de exteriorizare pe drenajul toracic 
de sânge proaspăt în cantitate mare (> 500 ml) [1]. 

La externare/ urmărire: 

� continuă dispensarizarea oncologică; 
� suprimare fire de sutură tegumentară la 7-10 zile postoperator; 
� continuă tratamentul adjuvant cu Gabapentine;. 
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9. SPLINA 

Alin Fetti, Dana Bartoș 

 

 
9.1. Managementul patologiei traumatice și netraumatice a 
splinei 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic  
9 Anamneza  
� pacienții cu traumatisme abdominale sau politraumatisme, relatează la 

prezentare dureri abdominale localizate în etajul abdominal superior cu 
precădere în hipocondrul stâng; 

� pacienții cu abces splenic, colecții perisplenice, infarct splenic acuză dureri 
in hipocondrul stâng cu iradiere în umăr acompaniate de febră și frison; 

� la pacienții cu boli hematologice predomină simptomatologia bolii de bază  
[1]. 

9 Examen obiectiv 
� pacienții cu traumatism splenic prezintă sensibilitate la palpare localizată 

în hipocondrul stâng sau apărare musculară; semne de anemie acută: 
hipotensiune arterială, tahicardie, paloare, tahipnee, senzație de sete, 
oligoanurie; 

� pacienții cu patologie atramautică a splinei pot prezenta splenomegalie și 
sensibilitate la palpare în hipocondrul stâng [1]. 

Diagnostic paraclinic 
9 Explorări de laborator 
� hemoleucograma (anemie acută), explorări biochimice (Na, K, uree, 

creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, GGT,  glicemie) 
coagulograma, grup de sânge; 

� tablou sanguin periferic pentru evidențierea anomaliilor morfologice ale 
eritrocitelor, trombocitelor și leucocitelor în cazul pacienților la care se 
suspicionează o boală hematologică [1, 2]. 
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9 Explorări imagistice 
Pacient instabil hemodinamic cu traumatism splenic:  
� ecografie abdominală: lichid (sânge) în cavitatea abdominală, contur 

neregulat al splinei sau hematom splenic rupt [1,3]; 
� puncție/lavaj abdominal în scop diagnostic cu evidențierea 

hemoperitoneului (opțional, în funcție de suspiciunea clinică și dacă starea 
pacientului o permite) [2]. 
 

!!! Dacă istoricul pacientului și examinarea clinică indică un abdomen acut chirurgical, 
nu se va amâna indicația chirurgicală pentru efectuarea investigațiilor mai sus amintite, 
dacă acestea nu se pot realiza în regim de maximă urgență; în principiu, examinarea 
ecografică de urgență (FAST) se poate realiza în cadrul examenului obiectiv de urgență 
[2, 4] 

 
Pacient stabil hemodinamic cu patologie traumatică sau atraumatică a splinei:   
� ecografie abdominală: lichid (sânge) perisplenic, hematom splenic, 

splenomegalie, hepatomegalie, hipertensiune portală, boală neoplazică 
diseminată [3, 4]; 

� computer tomografie abdominală cu substanță de contrast: stabilește cu 
acuratețe mai mare leziunile splenice și leziuni asociate ale altor organe 
intraabdominale [5, 6]; 

� computer tomografie toracică: pentru evidențierea bolii neoplazice 
diseminate sau a unui traumatism toracic asociat; 

� o abordare alternativă este reprezentată de biopsia tisulară raportată la 
suspiciunea clinică astfel, dacă există suspiciunea unei afecțiuni 
hematologice se indică biopsia medulară, în cazul suspectării unei 
afecțiuni hepatice se indică biopsia hepatică. În situația în care nu există o 
suspiciune clinică referitoare la un anumit organ, se va practica o biopsie 
medulară (aceste investigații se fac de către specialiștii în domeniu: medic 
hematolog, gastroenterolog- imagist intervențional) [2, 7] ; 

� dacă nici una din metodele diagnostice enumerate nu au condus la 
stabilirea unui diagnostic de certitudine, poate fi luată în considerare 
splenectomia diagnostică, ținând însă cont de morbiditatea și mortalitatea 
postoperatorie precum și de complicațiile specifice postsplenectomie [2, 6, 
8]. 
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Informarea pacientului 

� Descrierea intervenţiei chirurgicale; 
� Se discută alternativele terapeutice, cu ratele corespunzătoare de succes ale 

tratamentului: splenectomie parțiala, splenorafie, alte modalități de 
hemostaza în situ; 

� Descriere riscuri intraoperatorii: leziuni vasculare, lezarea stomacului, 
flexura stângă a colonului, coada pancreasului; 

� Complicaţii postoperatorii posibile: hemoragie, abces, trombocitoză, 
fistula/abces pancreatic, perforație gastrică, infecție fulminantă 
postsplenectomie [6]; 

� Număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 

� Vezi Capitolul 1. Generalități/pregătire preoperatorie  
� Un bilanț preoperator care să evalueze gradul anemiei și trombocitopeniei 

(determinarea riscului hemoragic) având în vedere că majoritatea 
splenectomiilor deliberate se realizează pentru afecțiuni hematologice; 

� În cazul pacienților cu traumatism splenic și instabilitate hemodinamică 
este preferabil să fie disponibile un minim de 4 unități de sânge/MER, cu 
precizarea că lipsa acestora la centrul de transfuzii nu implică amânarea 
intervenției chirurgicale care are indicație absolută [2, 6]; 

� Antibioterapia profilactică include administrarea unei doze de 
cefalosporină de primă generație; 

� În cazul pacienților cu traumatism abdominal la care există suspiciunea 
preoperatorie a unei leziuni enterale sau colice asociate, cu contaminare 
intraabdominală, este necesară acoperirea spectrului anaerob cu 
metronidazol sau o cefalosporină de generație mai nouă; 

� În cazul pacienților cu patologie atraumatică a splinei care urmează să 
beneficieze de chirurgie electivă se indică imunizarea prin vaccinare cu 14 
zile înainte de intervenția chirurgicală împotriva Streptococcus Pneumonie,  
Neisseria meningitidis și Haemophilus Influenzae [9]. 

Indicaţie operatorie 
Indicațiile splenectomiei sunt reprezentate în principal de următoarele 

categorii: leziunile traumatice ale splinei, tumorile benigne și maligne ale splinei și 
hemopatiile benigne și maligne. În cazul bolilor hematologice există patru indicații 
principale pentru splenectomie: în tratamentul afecțiunilor care determină distrugerea 
elementelor sanguine la nivelul splinei, pentru prevenirea splenomegaliei și a 
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hipersplenismului, stadializarea bolii Hodgkin, pentru clarificarea etiologiei unei 
splenomegalii cu caracteristici hematologice nespecifice [1, 2, 10, 11]. 

Splenectomia se poate efectua prin abord deschis sau laparoscopic. Indicațiile 
splenectomiei laparoscopice sunt în general aceleași ca și pentru splenectomia deschisă 
cu excepția unor situații în care abordul laparoscopic este contraindicat: în cazul 
leziunilor traumatice ale splinei cu instabilitate hemodinamică sau cu leziuni asociate 
ale organelor intraabdominale când se impune laparotomia exploratorie, ciroză asociată 
cu hipertensiune portală și splenomegalia importantă (contraindicație relativă) [12, 13]. 

Indicații 
- Terapeutice 

- Absolute [1, 13, 14] 
� Traumatisme splenice; 
� Abces splenic cu sindrom septic; 
� Hipersplenism sever; 
� Anevrism rupt (arterial, arterio-venos); 
� Sferocitoză ereditară; 
� Tumori splenice benigne; 
� Chist hidatic splenic; 
� Tumori maligne primare localizate. 

- Relative [14-17] 
� Anemia hemolitică autoimună; 
� Purpura trombocitopenică trombotică; 
� Pancitopenia splenică; 
� Sindromul Felty; 
� Metaplazia mieloidă; 
� Leucemia limfatică cronică; 
� Leucemia granulocitară cronică; 
� Leucemia cu celule “păroase";  
� Boala Gaucher [18] ; 
� Boala Nieman-Pick. 

- Diagnostice 
- Tumori splenice de etiologie neprecizată; 
- Limfoame Hodgkin; 
- Limfoame non-Hodgkin; 

- Tactice  
� Pancreatectomie corporeo-caudală sau totală (pentru o patologie 

malignă, atunci când se suspicionează o invazie a pediculului 
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splenic sau atunci când este necesară o limfadenectomie extinsă la 
hilul splenic) [19, 20]. 

� Gastrectomie totală (pentru patologie malignă, atunci când se 
suspicionează adenopatii metastatice în hilul splinei) [21, 22]. 

� Șunt spleno-renal 
� Hemicolectomie stângă (pentru patologie malignă, atunci când 

tumora de colon este aderentă/invadantă la acest nivel);  
- De necesitate 
În cadrul intervențiilor chirurgicale abdominale, atunci când se produce o 

leziune. Decapsularea splinei și hemoragia consecutivă nu poate fi rezolvată prin 
hemostază în situ; 

POSTOPERATOR 

� În cazul pacienților cu politraumatism sau traumatism splenic cu 
instabilitate hemodinamică  este necesară îngrijirea postoperatorie pe 
secția de terapie intensivă;  

� În cazul pacienților fără comorbidități cu patologie atraumatică a splinei 
sau cu traumatism splenic, stabili hemodinamic, îngrijirea postoperatorie 
se poate face pe secția de chirurgie; 

� Îndepărtarea pansamentelor în Z1; 
� Tratament perfuzabil (ser fiziologic/soluție Ringer/glucoză) suprimat după 

reluarea alimentaţiei per os (Z1); 
� Reluarea alimentației lichidiene și semisolide per os în Z1 postoperator; 
� Tratament antialgic ușor; 
� Ecografie de control în Z 3-4 postoperator; 
� Suprimare tuburi de dren după efectuarea ecografiei de control, dacă 

tranzitul intestinal (pentru gaze)  s-a reluat și secrețiile sunt în cantitate 
mică (< 50 ml), de aspect seros; 

� Externare : Z 5-7 (indicaţie medic specialist) 
� Imunizarea postsplenectomie se realizează prin vaccinare în primele 14 

zile postoperator împotriva Streptococcus Pneumonie, Neisseria 
meningitidis și Haemophilus Influenzae [23] ; 

� Trombocitoza postsplenectomie este fiziologică cu o creștere de 30%-
100% atingând valorile maximale în intervalul de zile 7-20 postoperator;  
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Complicaţii  postoperatorii  

➢ Hemoragia postoperatorie [24] 
Cauze:  deficit de hemostază intraoperatorie (ramuri ale vaselor din hilul 

splinei, vasele scurte gastrice), tulburări de coagulare (în contextul bolii de fond), 
leziuni care interesează coada pancreasului. 

Management: monitorizare, transfuzii dacă este cazul; reintervenţie în caz de 
instabilitate hemodinamică, semne de hemoragie activă internă sau exteriorizată prin 
drenaj abdominal  (mai mult de 400-500 ml sânge proaspăt) [4] . 

 
➢ Fistula pancreatică [24] 
Cauze: lezarea cozii pancreasului în timpul disecției la nivelul hilului splenic 

sau leziune deja existentă în cadrul traumatismului abdominal, care nu a fost 
identificată intraoperator; [25] 

Management:  
� dozarea amilazelor din secrețiile de la nivelul tuburilor de dren în vederea 

stabilirii diagnosticului de fistulă panceatică; 
� pacient cu dureri în hipocondrul drept, febră, leucocitoză și care imagistic 

(ecografie sau CT abdominal) prezintă colecție lichidiană la nivelul 
hipocondrului stâng, necesită efectuarea unei puncții percutanate ghidată 
ecografic (sau CT) cu dozarea amilazelor din lichidul de aspirație în 
vederea evidențierii unei fistule pancreatice; [25] 

� în cazul unei fistule drenate corespunzător pe tubul de dren, fără colecții 
intraabdominale sau semne de infecție, se poate opta pentru un tratament 
conservator: monitorizare, alimentație pe sonda nazo-jejunală, 
antibioterapie profilactică, administrare de Sandostatin, corectarea 
tulburărilor hidro-electrolitice; 

� în cazul unei fistule care nu este drenată eficient ( dureri, febră, leucocitoză, 
colecții hipocondrul stâng/loja splenică ) se poate opta pentru un drenaj 
percutanat ecoghidat; Poate intra in discuție si efectuarea unui ERCP cu 
stentarea canalului Wirsung în vederea favorizării drenajului intern al 
secrețiilor pancreatice.[26] În cazul eșecului tratamentului imagistic 
intervențional și a celui endoscopic se impune reintervenția chirurgicală. 
 

➢ Perforația gastrică [27, 28] 
Cauze: incident rar, lezarea peretelui gastric prin încorporarea acestuia în 

ligatura efectuată asupra vaselor scurte gastrice, leziune deja existentă în cadrul 
traumatismului abdominal care nu a fost identificată intraoperator [29]. 
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Management:  
� traiect fistulos evidențiat la gastrografia de control postoperatorie sau 

exteriorizare conţinut alimentar/salivă pe tubul de dren; 
� gastrografie cu gastrografin (evidenţiere traiect fistulos şi calibrul 

acestuia); în cazul unei fistule drenate corespunzător pe tubul de dren, fără 
colecții intraabdominale și fără semne de infecție se tentează tratament 
conservator: repaus digestiv total, cu alimentaţie totală parenterală, 
tratament antisecretor gastric (IPP i.v.), antibioterapie profilactică (Cefort 
2g/zi) [27]; 

� în cazul unei fistule nedrenată corespunzător (dureri abdominale, 
leucocitoză, febră, colecții intraabdominale) - se indică reintervenție 
chirurgicală. 
 

➢Tromboza vasculară 
Cauze: trombocitoză postsplenectomie, imobilizare prelungită, obezitate, boală 

hematologică de fond, neoplazie, politraumatism [30] 
Management: 
� tromboza poate afecta orice venă, dar cel mai frecvent sunt afectate venele 

mezenterice, vena portă sau splenică, cu necesitatea administrării 
tratamentului anticoagulant (doze terapeutice) [31]; 

� trombocitoza postsplenectomie necesită tratament antiagregant (aspirină) 
când numărul trombocitelor depășește 600.000-800.000. Dacă 
trombocitoza se asociază cu semne de tromboză venoasă sau arterială se 
impune asocierea tratamentului anticoagulant [30]. 
 

➢Abcesul subfrenic stâng [24] 
Cauze: acumularea unor colecții de sânge, limfă sau secreții pancreatice care 

nu sunt drenate corespunzător, hematom suprainfectat, asociat frecvent cu leziuni 
concomitente de tract digestiv; 

Management: majoritatea acestor abcese pot fi evacuate eficient prin drenaj 
transparietal ecoghidat. În cazul unui drenaj ecoghidat necorespunzător se impune 
intervenția chirurgicală. 

 
➢ Pneumonia 
- una dintre cele mai frecvente infecții postoperatorii [32] ; 
Tratament de specialitate. 
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➢ Infecția fulminantă postsplenectomie (sepsă) 
Cauze: datorită infecției cu bacterii încapsulate cum ar fi Streptococcus 

Pneumonie,  Neisseria meningitidis și Haemophilus Influenzae [32] ; 
Management: terapia cu antibiotice cu spectru larg trebuie inițiată prompt 

deoarece starea pacientului se poate deteriora în decurs de câteva ore. Datorită riscului 
de infecție pneumococică cu bacterii penicilin-rezistente și a infecției cu H. Influenzae 
producător de beta-lactamaze, terapia antibiotică empirică trebuie să includă 
Vancomicină în asociere cu Ceftriaxonă sau Cefotaxim [33-35]. 
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10. PERETELE ABDOMINAL  

Géza Molnár 

 

10.1. Tratamentul chirurgical al  herniilor inghinale 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 
Anamneza: dureri inghinale, formațiune pseudotumorală inghinală, efort fizic 

susținut, boli de colagen, constipație cronică, patologie urologică cronică [1]. 
Examen obiectiv: formațiune pseudotumorală a regiunii inghino-scrotale, cu 

tegumente supraiacente de aspect normal, reductibilă/ireductibilă, semnul impulsiunii 
la tuse, diagnostic diferențial cu hernia femurală [1]. 

Diagnostic paraclinic 

� Ecografia abdominală: atunci când pe baza examenului clinic se 
suspicionează o patologie asociată intraabdominală sau urologică. 

� Ecografie de părți moi/scrot: diagnostic diferențial cu hidrocelul, tumori 
inghinale, testiculare [1]. 

� Laborator: 
- HLG; 
- Coagulogramă; 
- Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, 

FA, GGT, glicemie); 
- Probe funcționale respiratorii dacă este cazul. 

Informarea pacientului 

� Descrierea intervenției chirurgicale, cu risc de recidivă; 
� Se discută alternativele terapeutice, cu ratele corespunzătoare de succes ale 

tratamentului: tratament chirurgical clasic, laparoscopic, cu prosteză; 
� Complicații postoperatorii: hematom scrotal, edem scrotal, supurație plagă, 

durere postoperatorie cronică 
� Număr telefon aparținători. 
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Pregătire preoperatorie 
Pregătire generală - vezi Cap. 1 – Generalități. 

Indicație operatorie (ghiduri orientative) 

� Hernie inghinală unilaterală, pacient tânăr (<40 ani), supraponderal 
/normoponderal - tehnica Shouldice sau TAPP/TEP [2-4]; 

� Hernie inghinală unilaterală, pacient >40 ani, supraponderal / obez, perete 
posterior al canalului inghinal slab reprezentat - tehnica Lichtenstein sau 
TAPP/TEP [3, 5-8]; 

� Hernie inghinală unilaterală recidivată: dacă este prima recidivă și nu s-a 
practicat anterior o cură operatorie cu prosteză, se poate opta pentru abord 
anterior și cura operatorie cu tehnica Lichtenstein; dacă se apreciază că 
abordul anterior va fi dificil sau hernia este multirecidivată, se va opta 
pentru cura herniei cu plasă de polipropilenă montată properitoneal, 
preferabil prin abord laparoscopic (TAPP/TEP) [3, 5-8]. 

În caz de hernie încarcerată se încearcă reducerea conținutului prin taxis, dar în 
timpul intervenției se vor obține informații asupra conținutului sacului herniar. 

În cazul unor semne de strangulare, intervenția de urgență se impune, nu sunt 
recomandate tehnicile laparoscopice, montarea materialului prostetic este posibil în 
funcție de gradul de septicitate apreciat de operator [8]. 

POSTOPERATOR 

� îndepărtarea pansamentelor în Z1; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție ringer) suprimat după reluarea 

alimentației per os (Z0); 
� tratament antialgic (antialgice ușoare) la nevoie; 
� externare: de obicei în Z1 (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii precoce 

� seroame,supurații de plagă; 
� glob vezical-după cura unor hernii inghino-scrotale, cura bilaterală, 

patologie preexistentă [9]. 

Complicații postoperatorii tardive/sechele 

� supurații cronice; 
� dureri >1 lună durere cronică (interceptarea prin sutură sau tackuri a unor 

structuri nervoase) [9]. 
                                                 
 Tehnicile sus menționate sunt recomandări Gradul A, din ghidurile Europene de herniologie, pentru 
adulți [3] 
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La externare 

� bilet de externare; 
� suprimare fire la 7 zile post-operator; 
� evitarea creșterii ponderale; 
� consilierea în vederea evitării eforturilor fizice (durata, tip de efort), 

schimbarea temporară/permanentă a locului de muncă; 

Urmărire 

� control la nevoie; 
� control periodic cu ritmicitatea stabilită împreună cu medicul curant.  

10.2. Tratamentul chirurgical al eventrațiilor 
PREOPERATOR 

Diagnostic clinic 
Excrescența pseudotumorală apărută la nivelul unei incizii operatorii. 
9 Anamneza: Intervenție/intervenții chirurgicale în antecedente; tipul 

intervenției (septic, aseptic, etc.), evoluția postoperatorie (favorabilă, 
reintervenții chirurgicale, supurație de plagă, etc.), eventrație recidivată – 
informații privind cura chirurgicală a eventrației, tulburări de tranzit 
asociate cu eventrația [1]. 

9 Examen obiectiv: Volumul eventrației (aprecierea dimensiunii defectului 
parietal-dacă este posibil), reductibilă sau nu, conținutul sacului, pacient 
normoponderal/obez 

Diagnostic paraclinic 
Se vor efectua examinările necesare pentru a exclude o patologie existentă și 

care poate necesita intervenție chirurgicală în viitorul apropiat/excluderea unor 
“surprize” intraoperatorii - recidive neoplazice, cancere de novo, etc. [1] 

� Ecografie abdominală; 
� CT toraco-abdomino-pelvin - la nevoie; 
� EDS/EDI - la nevoie; 
9 Laborator 

- HLG; 
- Coagulogramă; 
- Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, 

FA, GGT, glicemie); 
- Probe funcționale respiratorii, evaluare capacitate funcțională 

pulmonară-la nevoie. 
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Informarea pacientului 
Descriere intervenție chirurgicală, abord deschis/laparoscopic (în anumite 

situații), tipuri de material prostetic ,posibilitatea de montaj a acestora raportat la 
peretele abdominal 

Se discută alternativele terapeutice, cu ratele corespunzătoare de succes ale 
tratamentului, posibilitatea de recidivă (rata de recidivă până la 30% chiar și în cazul 
folosirii unor materiale prostetice), măsuri de respectat postoperator, posibilitatea de a 
nu opera-pacient tarat, vârstnic, boală în evoluție în stadiu terminal, eventrații 
necomplicate, amânarea intervenției chirurgicale la pacienți obezi până când reușesc să 
slăbească corespunzător.(curba ponderală descendentă)[10]. 

Riscuri intraoperatorii: de la caz la caz,riscurile adeziolizei în caz de nevoie, 
rezecții enterale etc. 

Complicații postoperatorii posibile: supurație de plagă, mergând până la 
necesitatea suprimării materialului prostetic, recidiva eventrației,etc. 

Număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 
Vezi Capitolul 1 - Generalități / pregătire preoperatorie; 
Corectarea dezechilibrelor hidro-electolitice sau acido-bazice în cazul 

pacienților cu vărsături abundente, prelungite; 
Dietă lichidiană 48h înainte de intervenția chirurgicală, clisme evacuatorii în 

cazul unor eventrații cu fenomene de subocluzie. 

Indicație operatorie 

� Eventrații mici < 2cm (pe locul de inserție a trocarelor după intervenții 
laparoscopice), posibil cura tisulară cu fire non resorbabile sau lent 
resorbabile [11]; 

� Eventrații >2cm materialul prostetic se impune-defect <10cm posibil cura 
laparoscopică cu prosteză compozit(antiaderențial) montat intraperitoneal 
[11]; 

� Intervenția clasica cu proteza montata intraperitoneal(substitutie cu 
material compozit), intratecal (Rives-Stoppa) [12, 13], sau de întărire 
supra-aponevrotic, materialul prostetic trebuie să depășească marginile 
defectului cu 3-5cm [11]. 

În cazul unor eventrații strangulate intervenția de urgență se impune, iar 
materialul prostetic se va monta în funcție de gradul de septicitate apreciat și 
eventualele rezecții de organe asociate. 
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POSTOPERATOR 

� aleza de contenție, mobilizare precoce, suprimarea cât mai rapidă a sondei 
urinare [14]; 

� ideal: control cât mai repede post-operator:  
� îndepărtarea pansamentelor în Z1; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/soluție ringer) suprimat după reluarea 

alimentației per os (Z1); 
� tratament antialgic (antialgice ușoare) la nevoie; 
� păstrarea drenurilor subcutane, intratecale până la dispariția/diminuarea 

secrețiilor, la nevoie externarea pacientului cu drenurile pe loc; 
� externare: de obicei în Z3-4 (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii precoce 

� supurație de plagă; 
� seroame postoperatorii. 

Complicații postoperatorii tardive/sechele 

� supurații cronice, granuloame de fir, rejectul materialului prostetic, 
recidive. 

La externare 
� bilet de externare; 
� regim dietetic cu evitarea creșterii ponderale și/sau continuarea regimului 

în vederea pierderii ponderale(după caz); 
� suprimare fire la 7-21 zile post-operator; 
� consiliere în vederea evitării eforturilor fizice/schimbarea temporară/ 

definitivă a locului de muncă. 
Urmărire 
� control la nevoie; 
� control periodic stabilit de comun acord cu medicul curant, urmărirea cel 

puțin 24-36 luni postoperator. 

10.3. Tratamentul chirurgical al herniilor ventrale (ombilicală, 
epigastrică) 

Diagnostic clinic  
Protruzie pseudotumorală la nivelul ombilicului sau supraombilical, reductibilă 

sau nu, cu protruzia suplimentară la efortul de tuse [1]. 
9 Examen obiectiv: Eventuale informații asupra conținutului sacului herniar 

(epiploon, ansă, etc.). 
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Modificări tegumentare, procese inflamatorii la nivelul ombilicului [1]. 

Diagnostic paraclinic 

� Ecografie  abdominală 
� Endoscopie digestive*  
� CT cu substanță de contrast* 
� Laborator 

- HLG 
- Coagulograma 
- Biochimie (NA, K, uree, creatinină, amilaze, BT, BD, GOT, GPT, FA, 

GGT, glicemie) 

Informarea pacientului 
Descriere intervenție chirurgicală, cu posibilitate de recidivă; necesitatea în 

anumite situații de excizie a cicatricii ombilicale. 
Se discută alternativele terapeutice, cu ratele corespunzătoare de succes ale 

tratamentului: tratament chirurgical clasic, laparoscopic, cu prosteză. 
Complicații postoperatorii:  supurație plagă. 
Număr telefon aparținători. 

Pregătire preoperatorie 
Vezi Capitolul 1 - Generalități / pregătire preoperatorie; 
Corectarea dezechilibrelor hidro-electolitice sau acido-bazice în cazul 

pacienților cu vărsături abundente, prelungite; 
Dietă lichidiană 48h înainte de intervenția chirurgicală, clisme evacuatorii în 

cazul unor hernii cu fenomene de subocluzie. 

Indicație operatorie 

� Hernii mici < 2cm, posibil cura tisulară cu fire non resorbabile sau lent 
resorbabile [11]; 

� Hernii > 2cm materialul prostetic se impune-defect < 10cm posibil cura 
laparoscopică cu prosteza compozit(antiaderențial) montat intraperitoneal 
[11]; 

� Intervenția clasică cu proteză montată intraperitoneal(substituție cu 
material compozit), intratecal (Rives-Stoppa) [13], sau de întărire supra-
aponevrotic, materialul prostetic trebuie să depășească marginile defectului 
cu 3-5cm [11]. 

                                                 
 Examinările de mai sus vor fi efectuate la nevoie, în cazul unor hernii voluminoase, pacienți vârstnici, în 
vederea excluderii unei patologii concomitente  
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În cazul pacienților obezi se obțin rezultate mai bune prin technica 
laparoscopică, reducând rata complicațiilor infecțioase în țesutul celular subcutanat 
[15]. 

În cazul unor hernii strangulate intervenția de urgență se impune, iar materialul 
prostetic se va monta în funcție de gradul de septicitate apreciată și eventualele rezecții 
de organe asociate. 

POSTOPERATOR 

� aleza de contenție, mobilizare precoce,suprimarea cât mai rapidă a sondei 
urinare [14]; 

� ideal: control cât mai repede post-operator; 
� îndepărtarea pansamentelor în Z1; 
� tratament perfuzabil (ser fiziologic/ soluție ringer) suprimat după reluarea 

alimentației per os (Z1); 
� tratament antialgic (antialgice ușoare) la nevoie; 
� păstrarea drenurilor subcutane, intratecale până la dispariția/diminuarea 

secrețiilor, la nevoie externarea pacientului cu drenurile pe loc; 
� externare: de obicei în Z4-5 (indicație medic specialist). 

Complicații postoperatorii precoce 

� seroame, supurații de plagă. 

Complicații postoperatorii tardive/sechele 

� supurații cronice, granuloame. 

La externare 

� bilet de externare; 
� regim dietetic cu evitarea creșterii ponderale, continuarea regimului în 

vederea pierderii ponderale (după caz); 
� suprimare fire la 7-21 zile post operator; 
� consiliere în vederea evitării eforturilor fizice/schimbarea 

temporară/definitivă a locului de muncă. 

Urmărire 

� control la nevoie; 
� control periodic stabilit de comun acord cu medicul curant, urmărirea cel 

puțin 24-36 luni postoperator. 
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10.4 Tratamentul chirurgical al eviscerațiilor 
Diagnostic clinic 

� exteriorizarea prin plaga operatorie (recentă < 30 zile de la operație), a 
unor organe intraperitoneale; 

� eviscerație completă, cu organele situate supra-aponevrotic sau supra-
tegumentar; 

� eviscerație parțial acoperită, cu dehiscența aponevrozei și parțial a 
tegumentului dar cu organe intraperitoneale rămase subaponevrotic(fixate 
prin aderențe); 

� exteriorizarea prin plagă a unor secreții curate(ascită) sau patologice 
(puroi, bilă, conținut enteral, materii fecale, etc. [1, 16, 17]. 

Diagnostic paraclinic 

� Ecografie abdominală (la nevoie) ± alte investigații menite să stabilească 
eventuale situații incerte intraperitoneale (fistulă, abcese, hemoragii etc.); 

� În regim de urgență - fără a se întârzia nemotivat intervenția chirurgicală 
care în cazul unor eviscerații libere este urgență chirurgicală imediată. 

PREOPERATOR 

Laborator - analize recente: HLG, Coagulare, biochimie (inclusiv Albumine) 

Informarea pacientului  
În cazul unei intervenții de urgență informarea pacientului asupra complicației 

apărute, necesitatea intervenției chirurgicale, informarea aparținătorilor. 

Pregătire preoperatorie:  
- de scurtă durată < 6h, [18] 
� protejarea masei eviscerate cu pansamente sterile; 
� sondă naso-gastrică (în cazul vărsăturilor sau distensie abdominală); 
� sondă urinară; 
� cateter venos central; 
� măsuri de corecție a dezechilibrelor (ionice, funcție renală,anemie etc.); 

începute preoperator și continuate intra- și postoperator; 
� antibioprofilaxie; 
� tromboprofilaxie. 

Indicație operatorie  

� se urmărește o închidere corespunzătoare a peretelui abdominal (sutura în 
plan total al peretelui abdominal cu fire sprijinite, broșe metalice, material 
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prostetic de substituție la nevoie), utilizare de sistem de aspirație continuă 
cu presiune negativă (VAC);  

� alte manopere chirurgicale la nevoie; 
� stome de degajare sau protective, jejunostomie de alimentație [18]. 

POSTOPERATOR 

Se continuă măsurile de reanimare, corecția dezechilibrelor 
� aleze de contenție; 
� nutriție hiperproteică, hipercalorică pe cale mixtă parenterală și enterală; 
� mobilizare precoce asistată. 

Complicații postoperatorii precoce 

� seroame, supurații de plagă, flictene tegumentare [18]. 

Complicații postoperatorii tardive/sechele 

� supurații cronice, granuloame; 
� eventrații, eviscerații blocate [18]. 
La externare 
� bilet de externare; 
� regim dietetic timp de 30 zile; 
� suprimare fire la > 21 zile post operator, la nevoie în mai multe etape, 

supravegheat de medic specialist chirurg; 
� consiliere în vederea evitării eforturilor fizice/schimbarea temporară/ 

definitivă a locului de muncă. 
Urmărire 
� control la nevoie; 
� control periodic stabilit de comun accord cu medicul currant, urmarirea cel 

putin 24-36 luni postoperator. 
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Abrevieri 

 
5-HIAA 5-hidroxiindolacetic 
ACE Antigen carcino-embrionar 
AFP Alfa Feto proteina 
AHC Antecedente heredo-colaterale 
AINS Antiinflamatoare nesteroidiene 
AIT Accident ischemic tranzitoriu 
AJCC American Joint Committee on Cancer 
AMS Artera mezenterică superioară 
Ao Aortă 
APP Antecedente personale patologice 
APTT Timp partial de tromboplastină activat 
ARDS Sindrom de detresă respiratorie acută  
ASA Asociația Americană a Anesteziștilor 
ASCAs Anticorpii anti Saccharomyces cerevisiae 
ATI Anastezie și terapie intensivă 
AVC Accident vascular cerebral 
AVK Antivitamine K 
BD Bilirubină directă 
BPOC Bronho-pneumopatie obstructivă cronică 
BRGE Boală de reflux gastro-esofagian 
BT Bilirubină totală 
C. diff. Clostridium difficile 
CBIH Căile biliare intra-hepatice 
CBP Cale biliară principală 
CC Citoreducţie completă 
CCIH Colangiocarcinomul intrahepatic 
CCR Cancer colorectal 
CI Carte de identitate 
CID Coagulare intravasculară diseminată 
CL Leziuni chistice 
CO Monoxid de Carbon 
CR Citoreducție tumorală 
CRP Proteina C reactivă 
CT Tomografie computerizată 
CVC Cateter venos central 
DPC Duodenopancreatectomie cefalică 
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DZ Diabet zaharat 
ECG Electrocardiogramă 
EDI Endoscopie digestivă inferioară 
EDS Endoscopie digestivă superioară 
ERCP Colangiopancreatografie retrogradă endoscopică 
Ex Exemplu 
FA Fosfataza alcalină 
FAST Focused assessment with sonography for trauma 
FNA Puncție aspirativă fină 
G Greutate 
G3 Cefalosporine de generația a treia 
GGT Gama-glutamiltranspeptidaza 
GI Gastro-intestinal 
GI Gastro-intestinal 
GIST Tumori stromale gastro-intestinale 
GOT/TGO Aspartataminotransferaza 
GPT/TGP Transaminaza glutampiruvică 
HAIP Dispozitiv pentru chimioterapie intraarterială 
Hb Hemoglobină 
HCC Hepatocarcinom 
HD Hemoragie digestivă 
HDI Hemoragia digestivă inferioară 
HDS Hemoragia digestivă superioară 
HER Herceptină 
HGMM Heparine cu greutate moleculară mică  
HIPEC Chimioterapie intraperitoneală hipertermică 
HLG Hemoleucogramă 
HNPCC Cancer colorectal nonpolipozic ereditar 
HP Histo-patologic 
Ht Hematocrit 
HTAE Hipertensiune arterială esențială 
i.v. Intravenos 
IM Infarct miocardic 
IMA Infarct miocardic acut 
IMC Indice masa corporală 
INR Raportul normalizat international 
IPP Inhibitori pompă de protoni 
IRA Insuficiență renală acută 
Î Înălțime 
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LEMS Sindromul Lambert-Eaton 
LES Sfincter esofagian inferior 
MHCR Metastaze hepatice de origine colorectală 
MHNE Metastazelor hepatice neuroendocrine 
MOSF Insuficiență multiplă de organ 
MS Ministerul sănătății 
MT Megacolon toxic 
NCCN National Comprehensive Cancer Network 
ORL Otorinolaringologie 
PA Pancreatita acută 
PAF Polipoză adenomatoasă familială 
pANCAs Anticorpii antineutrofili citoplasmatici perinucleari 
PCR Proteina C reactivă 
PET  Tomografie cu emisie de pozitroni 
PFR Probe funcționale respiratorii 
po post operator 
PPC Plasmă proaspăt congelată 
PT Proteine totale 
PTT Timp de protrombină parțial activat 
PVC Presiune venoasă centrală 
RCUH Rectocolita ulcerohemoragică 
RCUH Rectocolita ulcerohemoragică 
RMB Rată metabolică bazală 
RMN Rezonanță magnetică nucleară 
RVS Real-time Virtual Sonography 
Rx Radiografie 
SE Sfincterotomie endoscopică 
SE Sfincterotomie endoscopică 
SIADH Sindromul de secreție inadecvată a hormonului antidiuretic 
SIDA Sindromul imunodeficienței umane dobândite 
SIRS Sindrom de răspuns inflamator sistemic 
STEP Serial transverse enteroplasty procedure 
SZE Sindrom Zollinger-Ellison 
TA Tensiune arterială 
TACE Chemoembolizare transarterială 
TAE Embolizare transarterială 
TAPP Transabdominal properitoneal (hernia repair) 
TAS Tensiune arterială sistolică 
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TEP Total extraperitoneal (hernia repair) 
TEV Tromboembolism venos 
TI Terapie intensivă 
TQ Timp Quick 
TU Formațiune tumorală 
TVP Tromboză venoasă profundă 
VAC Sistem de aspirație cu presiune negativă 
VMS Venă mezenterică superioară 
VSH Viteza de sedimentare a hematiilor 
Z Ziua (postoperatorie) 
  

 
 


