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Hemoroidopexia prin suturã mecanicã: tehnicã și rezultate pe termen lung
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Rezumat
Introducere: Hemoroidopexia  cu  stapler  circular  (operaţia  Longo)  este  o  tehnică  destul  de  rar
aplicată  în  ţara  noastră,  poate  şi  datorită  faptului  că  reprezintă  o  abordare  radical  diferită  de
hemoroidectomie, la care se adaugă un cost crescut şi necesitatea unei instruiri specifice. Prezentăm
rezultatele noastre pe termen lung cu tehnica standard.
Metodă:  Datele a 35 de pacienţi cu hemoroizi  simptomatici de gradul II  şi  III  la care s-a efetuat
hemoroidopexia în intervalul 01 ianuarie 2012 - 04 decembrie 2020 au fost colectate retrospectiv.
Sex  ratio  masculin:  feminin  a  fost  de  3:  4  şi  vârsta  medie  45  (28-60)  de  ani.  La  controalele
postoperatorii s-a efectuat de regulă tuşeul rectal şi s-a evaluat recidiva hemoroidală sau prolapsul.
Rezultate: Timpul operator mediu a fost de 42 (30-70) min. Necesarul de analgezice administrate
parenteral în primele 24 de ore au fost în medie de 1,52 doze. Spitalizarea medie postoperatorie a
fost de 1,55 (1-2) zile. Un singur pacient a avut nevoie de reintervenţie pentru o hemoragie pe linia
de staplare, doi pacienţi au avut o tromboză a unui pachet hemoroidal intern şi la un pacient s-a
diagnosticat un prolaps la controlul efectuat la 3 luni. Nu s-a înregistrat nici un hematom, stenoză
anastomotică,  durere  anală  persistentă  sau  incontinenţă  anală.  Un  pacient  a  menţionat  un
disconfort legat de prezenţa agrafelor de sutură. Pacienţii au fost urmăriţi timp de 6 (1-9) ani. Rata
de satisfacţie a fost de 94%.
Concluzii:  Hemoroidopexia cu stapler circular este o metodă sigură, puţin dureroasă şi cu o durată
redusă  de  internare  post-operatorie.  O  selecţie  riguroasă  a  cazurilor  şi  aplicarea  unei  tehnici
chirurgicale  corecte  permit  obţinerea  unor  rezultate  bune  pe  termen lung  şi  oferă  un  grad  de
satisfacţie ridicat pacienţilor. 
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