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Rezumat
Recent, a fost descrisă posibilitatea creşterii tonusului sfincterului esofagian inferior (SEI) cu ajutorul
unui stimulator electric  implantabil.  Cu toate că,  această metodă a fost  deja utilizată în  practica
clinică, totuşi, parametrii optimi ai stimulării electrice a SEI nu sunt încă elucidate. Obiectivele acestui
studiu au fost obţinerea datelor clinice cu privire la efectele diferitelor tipuri de electrostimulare a
SEI,  precum şi elaborarea şi  testarea prototipului  de microstimulator implantabil  şi  încăcabil  prin
transfer de enrgie fără fir la animalele de laborator.
Material şi Metode:  În Departamentul de Chirurgie nr 4, pe parcursul a 4 ani (2015-2018), a fost
realizat  un studiu clinico-experimental  al  electrostimulării  sfincterului  esofagian inferior.  În prima
etapă, stimularea electrică a SEI a fost evaluată la 15 pacienţi, utilizând un generator de impulsuri
externe. Aceşti pacienţi au suferit o intervenţie chirurgicală antireflux, cu o inserţie intraoperatorie
suplimentară de 2 electrozi temporari pe SEI. Pe parcursul celei de-a doua etape, a fost creat un
dispozitiv experimental care a constat dintr-un microstimulator implantabil al SEI utilizând transferul
de energie fără fir. În etapa a treia, acest prototip a fost testat pe animale de laborator (porci) în
centrul de chirurgie experimentală „Pius Brânzeu”, Timişoara, Romania.
Rezultate: Valorile  presiunii  de  repaus  SEI  şi  ale  presiunii  de  relaxare  integrată  (IRP)  au  fost
semnificativ diferite în perioadele de prestimulare şi poststimulare.
Concluzii: S-a  demonstrat  cu  succes  posibilitatea  creşterii  tonusului  SEI  prin  electrostimulare.
Modificările funcţionalităţii şi tonusului SEI, în timpul stimulării electrice şi în perioada imediată după
stimulare,  depind de frecvenţa şi  intensitatea impulsului  de stimulare. Este necesară modificarea
suplimentară a antenei de emisie Bluetooth pentru a compensa efectul de ecranare al ţesuturilor
biologice.
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