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Rezumat 

Evoluția tehnologicã a aparatelor de suturã mecanicã a cunoscut un progres permanent însã 

introducerea lor în practica curentã a chirurgiei româneşti a întâmpinat dificultãți legate mai ales de 

costurile crescute. 

Scop: Analiza cazuisticii şi stabilirea beneficiilor utilizãrii aparatelor de suturã mecanicã. 

Material şi Metodã: S-a studiat cazuistica din perioada 2008- iulie 2011. S-au analizat diverşi 

parametrii comparativ între cazurile cu suturã mecanicã şi cele cu suturã manualã. 

Rezultate: 74 pacienți au beneficiat de suturã mecanicã. Staplere CEEA au fost utilizate în 53 cazuri, 

staplerul TA în 48 şi Endo GIA în 19. Au fost efectuate: 44 anastomoze colo-rectale (2 laparoscopice) 

utilizând tehnica dublei agrafãri, 9 eso-jejunale, 17 rezecții gastrice, 2 închideri de bont duodenal şi 2 

de bont rectal. S-a constatat o singurã fistulã anastomoticã colo-rectalã (2,56%) care a dus la deces. A 

existat o singurã imperfecțiune anastomoticã pentru care s-a efectuat ileostomie de protecție cu 

evoluție favorabilã. Durata operației Dixon s-a scurtat în medie cu 36 minute. Limita inferioarã a 

anastomozei a putut fi coborâtã pânã la 3 cm de linia muco-cutanatã analã. Tardiv au apãrut 3 

recidive tumorale locale rectale, o fistulã recto-vaginalã şi una recto-vezicalã. Nu a existat nicio 

stenozã anastomoticã. 

Concluzii: Au fost douã mari avantaje ale utilizãrii anastomozelor mecanice: 1) posibilitatea lãrgirii 

paletei operațiilor laparoscopice, 2) posibilitatea efectuãrii unor anastomoze în condiții de siguranțã 

în zone greu accesibile (rect, esofag abdominal). Utilizarea staplerelor mecanice reprezintã un 

avantaj deosebit în cazul pacienților de sex masculin, obezi, cu bazinul strâmt, unde se pot salva 

multe cazuri de la amputația rectalã. Staplerele aduc un plus de confort fizic şi psihic operatorului, 

oferind senzația unei anastomoze perfecte. Deşi costul staplerelor este ridicat, în cazuri selecționate, 

acest dezavantaj este anulat prin reducerea duratei operațiilor, a costurilor spitalizãrii si ulterior de 

întreținere a stomiilor. 
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