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Rezumat 

Introducere: Scopul acestui studiu retrospectiv este de a compara rezultatele rezecției simultane (SR) 
și respectiv amânate (DR) a metastazelor hepatice colorectale sincrone.  
Material și Metodã: În Centrul de Chirurgie Generalã și Transplant Hepatic “Dan Setlacec” al 
Institutului Clinic Fundeni, între 1995 și 2010, la 117 pacienți s-a practicat SR, iar la 25 de pacienți DR. 
Au fost comparate rezultatele obținute la aceste douã grupuri de pacienți și totodatã s-a urmãrit 
identificarea unor subgrupuri de pacienți la care rezultatele rezecției amânate sunt superioare celor 
ale rezecției simultane. 
Rezultate: Localizarea tumorii primare, numãrul și diametrul metastazelor hepatice, precum și 
proporția hepatectomiilor majore au fost similare în cele douã grupuri (p value > 0.05). Ratele 
morbiditãții, mortalitãții, supraviețuirii globale și fãrã recidivã neoplazicã nu au diferit semnificativ 
statistic în cele douã grupuri (p value > 0.05). În subgrupurile de pacienți cu tumori rectale, cu 
metastaze hepatice multiple, precum și la pacienții cu hepatectomii majore, ratele morbiditãții,  
mortalitãții și ale supraviețuirii obținute prin rezecția simultanã au fost similare celor înregistrate 
dupã rezecția amânatã.  
Concluzii: Rezecția simultanã a metastazelor hepatice colo-rectale sincrone este la fel de sigurã și 
eficientã ca și rezecția amânatã, inclusiv la pacienții cu tumori rectale, cu metastaze hepatice 
multiple sau cu hepatectomii majore. 
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