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Chirurgia transanalã endoscopicã – experiența noastrã inițialã 
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Rezumat 

Scopul acestui studiu a fost de a descrie experiența unei singure instituții în microchirurgia 
endoscopicã transanalã (TEMS) pentru pacienții cu tumori rectale maligne şi benigne. Material şi 
Metodã: studiul realizat a fost unul prospectiv şi descriptiv.  Între ianuarie 2006 şi ianuarie 2010, 14 
pacienți au suferit excizii prin microchirurgia transanalã endoscopicã pentru tumori rectale benigne 
(8) sau maligne (6), localizate între 4 şi 15 cm de linia dentatã. Vârsta medie a fost de 59,7 ani şi 
durata medie a urmãririi postoperatorii a fost de 29 luni. Rezultate: dimensiunile medii tumorale au 
fost de 3,4 cm, durata medie a intervenției de 40 minute. Durata medie a spitalizãrii a fost de 4,35 
zile. În cursul urmãririi postintervenționale, recurența tumorilor benigne a fost observatã la 1 pacient 
(7.14%), rezolvatã prin repetarea TEMS. Stadializarea histologicã a tumorilor maligne a fost T1 (2) şi 
T2 (4). Pentru doi pacienți cu marginile de rezecție invadate s-a practicat intervenția radicalã. Un 
pacient a prezentat o recurențã, pentru care s-a practicat de asemenea intervenția radicalã. Nu au 
fost înregistrate decese legate de neoplasme în perioada de urmãrire. Nu s-au înregistrat complicații 
majore postoperatorii. Incontinența analã a persistat într-un caz pentru 3 sãptãmâni. Concluzii: 
excizia tumoralã prin microchirurgia endoscopicã transanalã este o tehnicã sigurã şi precisã şi ar 
trebui sã devinã o procedurã de elecție pentru tumori rectale benigne şi neoplasme incipiente 
selectate.  
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