
Chirurgia (Bucur). 2013;108(3):299-303

Experiența unui centru în tratamentul chirurgical al colangiocarcinomului hilar
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Rezumat
Premize/Scopuri: Rezecția  chirurgicalã  este  opțiunea  terapeuticã  radicalã  pentru  colangio-
carcinoamele hilare. Cu toate acestea tratamentul curativ este dificil și prognosticul pacienților este 
prost. O evaluare a opțiunilor chirurgicale și a rezultatelor poate decela tratamentele eficiente.
Material și metodã: Am examinat retrospectiv caracteristicile demografice, protocoalele chirurgicale 
și rezultatele la 64 de pacienți cu colangiocarcinom hilar operați radical sau paliativ în perioada 2004-
2012.
Rezultate:  Pacienții au fost 43 de bãrbați și 17 femei cu o vârstã medie de 61,4±10,4 ani (±SD, între  
35-81 ani). Au fost efectuate 44 de rezecții: R0 – 22 cazuri (34,4%), R1 – 10 cazuri (15,6%), R2 – 12  
cazuri (18,7%) și 20 operații paliative (31,3%). Rezecție R0 a cãii biliare principale cu hepatectomie 
dreaptã  extinsã  la  segmentul  1  a  fost  realizatã  în  8  cazuri,  rezecția  ductului  hepatic  comun  cu 
hepatectomie stângã cu segment 1 în 9 cazuri și rezectia ductului hepatic comun în 5 cazuri. Procentul  
total  de  morbiditate  postoperatorie  este  51,5%.  Complicațiile  au  fost  urmãtoarele:  hemoragie 
intraabdominalã  31,25%,  fistula  biliarã  temporarã  26,56%,  fistula  anastomozei  hepaticojejunale 
7,81%, fistula biliarã 7,81%, insuficiența hepaticã 17,18%, pleurezia 48,13%, abces intraabdominal  
28,13%, infecția de plagã 48,3%. Supraviețuirea medie generalã la 5 ani pentru rezecțiile R0 este 32%, 
pentru rezecțiile R1 și R2 de 12%, iar pentru operațiile paliative 0%. Supraviețuirea medie generalã  
pentru rezecțiile R0 este de 37  de luni, pentru rezecțiile R1 și R2 este de 19 luni, iar pentru operațiile  
paliative de 7 luni.
Concluzie: Rezecția chirurgicalã extinsã radicalã pentru colangiocarcinom hilar este necesarã pentru a 
obține o supraviețuire mai lungã a pacientului.
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