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Mobilizarea extraperitonealã a epiploonului – analiza unei serii personale de 12 cazuri 
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Rezumat 

Obiectiv: Scopul lucrãrii este de a evalua rezulatele obținute dupã mobilizarea epiploonului în afara 
cavitãții peritoneale.  
Material și metodã: În perioada 01.01.2006-01.01.2012, autorul principal a efectuat un numãr de 12 
mobilizãri ale unor lambouri de epiploon în afara cavitãții peritoneale. Indicațiile folosirii acestui 
lambou au fost umplerea profilacticã a spațiului restant dupã operația Miles – 5 cazuri, rezolvarea 
unor complicații pelvi-subperitoneale și perineale dupã chirurgie rectalã – 3 cazuri, acoperirea unor 
proteze vasculare – 3 cazuri (2 dintre ele cu infecție activã) și închiderea unei fistule bronșice post-
pneumonectomie – 1 caz. Mobilizarea lamboului s-a fãcut prin laparotomie – 10 cazuri, pe cale 
laparoscopicã – 1 caz și transdiafragmatic (toracotomie) – 1 caz; toate intervențiile au fost efectuate 
de aceeași echipã, fãrã asistențã din partea unui chirurg plastician.  
Rezultate: Am înregistrat un singur deces imediat postoperator prin infarct miocardic în ziua a 12-a 
postoperator (infecție de protezã vascularã la un pacient de 75 de ani). Nu am înregistrat necroze ale 
lamboului de epiploon, evaluarea fiind clinicã și imagisticã. La urmãrirea tardivã (1-5 ani) nu am 
înregistrat complicații semnificative legate de folosirea acestui lambou.  
Concluzii: Epiploonul este o soluție pentru o mare varietate de defecte situate în afara cavitãții 
peritoneale; mobilizarea lui este relativ simplã și nu implicã o morbiditate deosebitã. Cunoașterea 
anatomiei și a tehnicilor de mobilizare a  
epiploonului este obligatorie în chirurgia digestivã, toracicã și vascularã.  
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