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PARTEA GENERALĂ

INTRODUCERE
Chirurgia tractului gastro-intestinal şi chirurgia hepatică oncologică sau de
transplant, necesită o analiză preoperatorie cât mai detaliată a distribuţiei şi
permeabilităţii vaselor sanguine şi a căilor biliare.
Investigaţiile radio-imagistice neinvazive actuale pot să ofere aceste informaţii
anatomice şi funcţionale şi în mod particular, pot să evalueze foarte corect sistemul
venos port hepatic.

I. Sistemul venos port hepatic - anatomie chirurgicală şi radiologică
Am abordat elemente de embriologie şi de anatomie ale sistemului venos port
hepatic, vizând atât afluenţii cât şi emergentele venei porte, venele porte accesorii şi
anastomozele porto-cave.

II. Clase de patologii ale sistemului venos port hepatic – aspecte CT
Am abordat patologiile dobândite şi congenitale ale sistemului venos port
hepatic, din punctul de vedere al diagnosticului computer tomografic (hipertensiunea
portală, stenoza venelor portale, piletromboza, pileflebita, pneumoportia, traumatisme
ale SVPH, varice ale sistemului venos port)

III. Tehnica generală a achiziţiei CT în evaluarea sistemului venos port
hepatic
Am sintetizat etapele principale ale examinării CT abdomino-pelvine:
 pregătirea pacientului;
 poziţionarea pacientului;
 injectarea intravenoasă a contrastului iodat;
 considerente tehnice pentru achiziţia imaginilor CT;
 considerente legate de farmacodinamia agentului de contrast iodat injectat i.v.;
 postprocesarea;
 criterii generale în elaborarea raportului CT în cazul examinării abdominale.
2

PARTEA SPECIALĂ
I. OBIECTIVUL LUCRĂRII
Obiectivul este înlesnirea comunicării dintre medicul radiolog şi medicul chirurg,
în planningul preoperator al suferinţelor sistemului venos port hepatic.
Este deja cunoscut în literatura de specialitate aportul informaţional al computer
tomografiei în această patologie, dar reuşita transferului de informaţie de la radiolog la
chirurg, depinde în mod esenţial de existenţa unui limbaj comun şi un interes comun al
acestora.
Din acest motiv, lucrarea mea este un studiu retrospectiv al celor mai
reprezentative cazuri din patologia sistemului venos port hepatic, examinate personal
prin computer tomografie, din care se poate înţelege unde pot fi făcute îmbunătăţiri ale
întregului lanţ de diagnostic radiologic, pentru premizele unui tratament chirurgical mai
bun; consider reprezentative, cazurile complexe, cu grad înalt de dificultate, a căror
tehnică de explorare şi al căror raport radiologic scris să necesite o atenţie specială,
pentru a nu se omite particularităţi esenţiale pentru conduita terapeutică.
Precizez că în partea specială, toată iconografia utilizată precum şi comentariile
efectuate sunt proprietate personală şi reprezintă în totalitate materialul de studiu. Toate
comentariile legate de modul particular de pregătire, scanare şi reconstrucţie precum şi
modul particular de alcătuire al raportului CT şi detaliile inserate sunt numai contribuţii
personale.

II. MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul este retrospectiv, vizând o perioada de 7,5 ani.
Baza de date a lucrării este rezultatul selectării, din aproximativ 3600 de
examinări computer-tomografice abdominale, a celor mai reprezentative 85 de cazuri cu
patologie a sistemului venos port hepatic, cazuri pentru care a existat, pentru fiecare în
parte, câte un consult interdisciplinar între chirurg şi radiolog.
De la început, atrag atenţia asupra numărului mic de consulturi interdisciplinare,
raportat la numărul mare de examinări computer tomografice, iar în lucrarea de faţă,
efortul este îndreptat tocmai către suplinirea prezenţei vii a radiologului în planningul
preoperator, cu o modalitate de redactare cât mai cuprinzătoare şi mai uşor de transmis
către chirurg; în conformitate cu realitatea medicală actuală, întrunirea lor este practic
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imposibilă, în condiţiile în care medicul chirurg şi medicul radiolog consultă acelaşi
pacient în centre medicale diferite, în zile, sau chiar săptămâni diferite.
Din cei 85, după consultul interdisciplinar, s-a decis şi planificat intervenţia
chirurgicală în 29 de cazuri, dintre care, 13 au fost operaţi curativ, 6 au fost operaţi
paliativ (datele imagistice confruntându-se cu cele intraoperatorii), iar 10 au refuzat
intervenţia (nu au avut „follow-up” chirugical).
II.1. Criteriile de includere
au reprezentat întrunirea simultană a următoarelor 3 condiţii:


examinarea computer tomografică a fost solicitată şi semnată de un medic
chirurg (este important de reţinut că nu au fost incluse examinările provenite din
specialităţile nechirurgicale);



chirurgul a avut suspiciuni diagnostice (clinice sau imagistice) care au obligat la
evaluarea computer tomografică în mod ţintit a sistemului venos port hepatic
(exemple de diagnostice de trimitere: ciroză hepatică, tumoră hepatică, tumoră
pancreatică, hemoragie digestivă, ascită, etc.);



Fiecare examinare a fost supusă consultului interdisciplinar radiolog-chirurg după
examinarea CT (chiar cu medicul chirurg trimiţător).
Toate examinările au fost rediscutate şi ulterior, pe durata studiului (împreuna cu

domnul profesor Nemeş Răducu), îmbunătăţirile aduse diagnosticului într-o a doua
fază, mult mai matură, constituind dovada avantajului experienţei acumulate în aceşti
ani de cercetare; indicaţia şi planningul chirurgical au rămas neschimbate, dar modul de
comunicare a datelor imagistice către chirurg a fost substanţial îmbunătăţit, încurajând
implementarea acestei practici, în cea curentă.
II.2. Fişa de înregistrare a datelor pacienţilor
II.2.1. Identificarea pacientului după: nume, sex, vârstă, anul examinării şi centrul
examinării
Din cei 85 de pacienţi selectaţi, 36 sunt femei şi 49 bărbaţi, având vârsta
cuprinsă între 16 şi 80 ani.
Studiul este retrospectiv, începând cu 02. 2005 şi terminând cu 08. 2012.
Am efectuat şi interpretat aceste examinări în 9 laboratoare imagistice diferite.
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II.2.2 Clasificarea tehnicii de examinare computer tomografice
Clasificarea tehnicii de examinare computer tomografice în funcţie de: tipul de
contrast oral, performanţele aparatului de computer tomografie şi masa corporala a
pacientului. regiunea scanată (abdomen superior şi inferior sau doar abdomen
superior), numărul şi tipul fazelor de scanare pre şi post contrast intravenos.
II.2.3 Clasificarea diagnosticelor de trimitere pentru examinare prin computer
tomografie
Clasificarea diagnosticelor de trimitere pentru examinare prin computer
tomografie care au obligat la evaluarea imagistica vizând sistemul venos port hepatic
(ciroza hepatică compensată/decompensată, hepatocarcinom celular, proces localizat
intrahepatic descoperit ecografic, icter mecanic, tumoră pancreas, hemoragie digestivă
superioară sau inferioară, mielofibroza cu metaplazie mieloidă, infarct intestinal,
sindrom subocluziv, stare septică).

II.2.5 Clasificarea post-computer tomografie a cazurilor
Clasificarea post-computer tomografie a cazurilor, în funcţie de tipul patologiei
SVPH, unele intricate (hipertensiunea portală, stenoza venelor portale, piletromboza,
cavernomul portal, pileflebita, pneumoportia, traumatisme ale SVPH, varice ale SVPH).

III. REZULTATE ŞI DISCUŢII
III.1 Rolul pregătirii pacientului şi al alegerii tehnicii de examinare computer
tomografice
Tehnica achiziţiei CT este în directă dependenţă de performanţele aparatului şi
se poate observa, pe parcursul a celor 7,5 ani de studiu retrospectiv, îmbunătăţirea
substanţială a tehnicii de achiziţie şi implicit, a calităţii imaginilor obţinute.
Sunt mulţi parametri care contribuie la selectarea protocolului de examinare:
diagnosticul de trimitere, toleranţa pacientului la injectarea substanţei de contrast,
cooperarea şi fracţia de ejecţie cardiacă a pacientului, gabaritul/masa corporala a
pacientului, performanţele injectomatului şi ale scanerului.
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III.2 Rolul redactării cu note preferenţiale a informaţiilor precise
III.2.1 Informaţii obligatorii în raportul CT pentru diferite clase de patologie portală
Pentru ca raportul CT al radiologului să ofere un real suport medicului chirurg,
acesta trebuie să conţină toate datele topografice, pentru a alege corect tipul
intervenţiei (curativ versus paliativ, chirurgical versus nechirurgical).
Pentru fiecare patologie în parte am construit câte un protocol de pregătire şi de
examinare a pacientului, precum şi un raport CT care să sistematizeze informaţiile utile
medicului chirurg în a stabili cea mai bună conduită terapeutică.
Am stabilit corelaţii între semiologia CT a anomaliilor SVPH şi răsunetul asupra
contextului patologic general al pacientului, venind în întâmpinarea medicului curant cu
informaţii utile pentru decizia tratamentului.
Un rezultat CT "optimizat" cu repere utile pentru pacientul chirurgical, aşa cum a
fost evidenţiat şi în studiul de faţă, şi care reprezintă propunerea spre elaborare în
contextul tezei, cuprinde:


evaluarea vaselor (artere, arborizaţie portală, venele hepatice);



evaluarea parenchimelor (hepatic, pancreatic etc.);



evaluarea ganglionilor sau a determinărilor secundare;



urmărirea elementelor suspecte/ incomplet concludente (noduli de regenerare
hepatică sau nodul în pancreatita cronică);



luarea unei decizii în lanţul diagnostic (clinic sau imagistic) şi/sau terapeutic (ex:
chemoembolizare);



anticiparea de evenimente clinice acute.
Terminologia folosită curent în radio-imagistică este foarte bogată şi adesea

foarte abstractă; fără o exprimare directă şi liberă, dar mai ales fără discuţia colegială
între chirurg şi radiolog asupra punctelor cheie ale rezultatului examinării, se poate
ajunge la concluzii diferite pe marginea aceluiaşi raport.
În unele cazuri, o exprimare prea tehnică a radiologului riscă să îl conducă pe
medicul curant la concluzia că metoda CT este insuficientă şi că trebuie completată cu
alte metode; se poate întârzia sau chiar pierde diagnosticul, dar de cele mai multe ori se
ratează fereastra terapeutică optimă.
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Având atât de multe semne CT de urmărit într-o patologie atât de complexă, este
practic imposibil ca doi radiologi, indiferent cât de mari ar fi performanţele lor, să scrie
rapoarte CT identice; rostul unui protocol standardizat de raportare a informaţiei ce
rezultă dintr-o examinare CT nu este de a transforma terminologia radio-imagistică
într-un limbaj de lemn, ci de a încuraja o abordare sistematică şi la obiect, fără omisiuni
majore în raportarea datelor şi de a standardiza un mod de exprimare corect care să
elimine orice sursă de eroare.

III.2.2. Informaţii obligatorii în raportul CT pentru definirea corectă a tipului de
modificare a unui vas portal


modificare a calibrului (creştere / dilataţie, reducere / stenoză), cauza şi
consecinţele;



modificare a conţinutului (trombus cruoric, trombus bacterian, trombus tumoral,
gaz), cauza şi consecinţele.

III.3 Rolul recomandărilor radiologului
Rolul recomandărilor radiologului, scrise în raportul computer tomografic, se
referă la conduita diagnostică ulterioară (monitorizarea imagistică, examinări/consulturi
suplimentare, manevre intervenţionale, evitarea anumitor terapii periculoase ce nu ar
putea fi anticipate clinic, începerea anticoagulării, evaluare CT ulterioară pe un aparat
mai performant.
III.4 Rolul imaginilor postprocesate de către radiolog,
Sunt menite să întregească imaginea de ansamblu a patologiei vasculare şi
trebuie puse la dispoziţia medicului curant sub forma cea mai facilă (clişeu şi/sau suport
magnetic).
Consider că imaginile 3D care ajung la medicul curant trebuie să fie validate în
prealabil de medicul radiolog, chiar dacă le face tehnicianul; dacă radiologul consideră
ca nu sunt concludente şi pot conduce la erori de interpretare, mai bine renunţă la ele şi
face o schemă de mână.
III.5 Rolul schemei de mână
Poate ajuta medicul chirurg la înţelegerea întregului context anatomic şi
patologic, mai ales atunci când reconstrucţiile 2D şi 3D nu sunt posibile tehnic sau nu
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sunt edificatoare; este o metodă aparent arhaică şi jignitoare, având în vedere
performanţele tehnice uluitoare ale specialităţilor imagistice, dar uneori, cu un efort
minim din partea radiologului, schema de mână poate aduce chirurgului un beneficiu
semnificativ. Această atitudine este urmarea conştientizării ajutorului primit în perioada
mea de formare ca specialist radiolog, din partea autorilor consacraţi din literatura de
specialitate, atât imagistică cât şi chirurgicală, care la rândul lor, au folosit scheme
simple, mult mai elocvente decât descrieri exhaustive.
Cu riscul aparent de a compromite nivelul ştiinţific al unui raport medical, o
schemă de mână a unei anomalii vasculare complexe va fi întotdeauna mai valoroasă
decât o imagine reconstruită 3D pretenţioasa, dar dubitabilă.
III.6 Rolul acumulării experienţei personale, în paralel cu progresele tehnice în
domeniul computer tomografiei
În paralel cu creşterea performanţelor aparaturii disponibile, pe parcursul a celor
7,5 ani de studiu retrospectiv se remarcă îmbunătăţirea substanţială a tehnicii de
achiziţie şi a calităţii imaginilor obţinute.
Creşterea calităţii achiziţiei, cu dezvoltarea modalităţilor de postprocesare şi
dobândirea unei tradiţii în ceea ce priveşte consultul interdisciplinar cu medicii chirurgi,
facilitează acumularea experienţei şi emiterea de judecaţi clinice ce ar putea fi
considerate neconvenţionale faţă de epoca de început a explorării CT.
III.7. Consultul interdisciplinar
Consider esenţial consultul interdisciplinar medic radiolog – medic curant, având
în vedere volumul mare şi valoarea diagnostică substanţială a informaţiilor obţinute din
tomografia computerizată.
Ideal ar fi ca pentru fiecare patologie descoperită CT să se furnizeze toate
amănuntele necesare tratamentului, dar acest lucru presupune o intuiţie deosebită din
partea radiologului, practic imposibilă în absenţa unei solicitări de examinare CT cu
cerinţe precise.
La examinarea CT se apelează după epuizarea celorlalte metode, în ideea unei
examinări ce se apropie foarte mult de diagnosticul final. Totuşi consider că eliberarea
raportului computer-tomografic nu reprezintă încheierea comunicării informaţiei
medicale, ci doar un punct de vedere exprimat în cadrul unui diagnostic ce încă poate fi
nuanţat, odată cu integrarea lui în contextul clinico-biologic.
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În situaţiile complexe, radiologul va lua legătura cu medicul chirurg, situaţie
valabilă şi invers, în care medicul chirurg are o nelămurire sau necesită criterii
suplimentare pentru planning.

IV. CONCLUZII
Concluzii pentru radiologi
Pe parcursul celor 7,5 ani de studiu, performantele aparatelor s-au îmbunătăţit
substanţial, devenind mult mai fezabilă achiziţia adecvată a imaginilor, indiferent de
dificultatea cazului şi de necesitatea utilizării unor nuanţe specifice de tehnică.
Efectuarea trecerii native low-dose realizează per se o reducere cu cel puţin
12.5% a dozei de iradiere şi permite reduceri suplimentare ale câmpului de scanare
post-contrast.
Consider că se poate renunţa la achiziţiile nativă şi parenchimatoasa/tardivă, fără
teama de a rata informaţii semnificative, doar în situaţiile în care pacientul are patologia
SVPH deja documentată imagistic şi urmează o examinare de control. În aceste situaţii,
doza de iradiere şi timpul de achiziţie scad cu 50%.
În schimb, achiziţiile arterială şi venoasă rămân obligatorii pentru investigarea
sistemului venos port hepatic, iar dacă echipamentul este suficient de performant, este
necesară selectarea unui protocol cu achiziţie fină de tip angio-CT, pentru a obţine
imagini de calitate, adecvate postprocesării.
În contextul tehnic favorabil actual, achiziţia nativă low-dose şi postcontrast în 3
faze vor permite scanarea oricărui pacient fără să mai fie nevoie de ingestia fracţionată
a soluţiei de contrast iodat. În locul ei, se poate administra contrast neutru (apa). În
acest fel se reduce timpul de ingestie preexaminare a contrastului cu jumătate de oră,
iar complianţa pacientului la ingestie este superioară.
În cazul pacienţilor la care radiologul cunoaşte sau intuieşte oportunitatea
intervenţiei chirurgicale, raportul va conţine datele suplimentare şi secerare planningului
operator, aşa încât chirurgul să nu fie nevoit să recomande o nouă examinare CT.
Din cauza volumului mare de imagini şi a timpului de lucru disproporţionat de
scurt, tendinţa generală este ca tehnicianul să scaneze standardizat, iar radiologul să
se implice în actul diagnostic abia după sfârşitul scanării, ceea ce va duce la izolarea
completă a radiologului (de pacient, de chirurg şi de tehnician), rămânând doar cu
imaginile.
Pentru radiologi, este important ca în cazul lipsei unui diagnostic de trimitere
ţintit, să păstreze suspiciunea unei patologii portale acolo unde diagnosticul de bază se
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poate corela cu aceasta, iar în aceste cazuri să urmărească un protocol de examinare
extins maximal.
Dacă aparatura CT, sau dinamica vasculara portală a pacientului nu permite
reconstrucţii VRT concludente, o simplă schemă de mână va fi extrem de utilă
chirurgului.
Concluzii pentru chirurgi
“HIPERTENSIUNEA PORTALĂ ŞI TRANSFORMĂRILE VISCERALE ADUC
NUMEROASE MODIFICĂRI ANATOMICE ŞI OBSTACOLE PE CARE NUMAI O
CHIRURGIE “TRĂITĂ” LE POATE PERCEPE ŞI SURMONTA”.
Prof. Dr. Serban Bancu
“Chirurgia trăită” nu poate aparţine unei generaţii tinere de chirurgi, ci doar celor
cu experienţă; evident, experienţa chirurgicală nu va putea fi substituită de analiza
preoperatorie prin metode imagistice; în schimb pentru orice chirurg, informaţiile
imagistice ajută la o decizie rapidă şi corectă, chiar şi atunci când aceasta implică
alegerea altei tehnici sau renunţarea la intervenţie în favoarea unei strategii paliative.
Având în vedere procentajul mare al pacienţilor cu patologie a SVPH fără
sancţiune chirurgicală curativă (38 de cazuri din 85 ale studiului au avut criterii CT de
inoperabilitate cu intenţie curativă, adică ~45%), consider că toţi pacienţii cu suspiciune
clinică de patologie a SVPH trebuie investigaţi CT înainte de internarea în secţia de
chirurgie.
Pentru chirurgi şi clinicieni, este important ca în cazul pacientului cu suspiciune
de afectare a SVPH să includă în fişa de solicitare CT, pe lângă etajul abdominal şi pe
cel pelvin.
Concluzii generale
Într-un studiu retrospectiv de durată, marcat de progrese tehnice şi de procedură
în evoluţia tomografiei computerizate, o concluzie unitară este "o ţintă în mişcare". În
schimb este important aportul tezei pe plan prospectiv, pentru îmbunătăţirea relaţiei
dintre radiolog şi chirurg, a tehnicii de examinare şi a modului în care se alcătuieşte
raportul CT.
În contextul diminuării posibilităţilor de consult multidisciplinar, provocarea în
optimizarea contribuţiei computer-tomografiei în lanţul diagnostic/terapeutic presupune
10

tot mai mult un abord preemptiv din partea radiologului, de estimare şi furnizare în mod
speculativ a informaţiilor ce vor fi utile în faze ulterioare - terapeutice.
Studiul de faţă îşi propune, pe lângă transformarea unei imagini într-o frază,
eliminarea surselor de eroare sau echivoc (de comunicare, de examinare sau de
raportare) respectiv eliminarea erorilor de percepţie din partea medicului curant,
beneficiar al examinării CT în aceeaşi măsură ca şi pacientul.
Concluzii personale
Acest studiu retrospectiv a contribuit la creşterea valorii mele profesionale, prin
înţelegerea situaţiilor în care aportul meu în lanţul diagnostic a fost incomplet sau chiar
greşit; recunoaşterea greşelii medicale este, din punct de vedere emoţional, un pas
foarte dificil, mai ales în situaţia în care medicul este în acea perioada în care doreşte
enorm afirmare şi confirmare. În plus, am învăţat că raportul scris nu este doar o
descriere a unei boli, ci mai ales, este integrarea noţiunilor clinice preliminare cu cele
imagistice şi pregătirea lor pentru întâmpinarea nuanţată a soluţiilor terapeutice.
Această “întâmpinare” este posibilă şi poate fi înlesnită reciproc prin consultul
interdisciplinar

radiolog-chirug.
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