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Protocolul operator
După evaluarea radiologică completă prin tomografi e 

computerizată a întregii aorte și după echilibrarea pacien-
tului, echipa de chirurgie cardiovasculară realizează deco-
nectarea vaselor arcului aortic pentru ambele brațe și pen-
tru creier, prin ligaturarea și transferarea acestora într-un 
by-pass unic, implantat într-un segment de aortă sănătos.

Aceste vase  își au originea la nivelul unei porțiuni de aor-
tă dilatată anevrismal și fi surată, cu hematom peri-aortic. 
Intervenția se efectuează pe cord bătând, sub aneste-
zie generală, dar fără oprire cardio-circulatorie. Abordul 
chirurgical se realizează prin toracotomie minimă (adică 
printr-o incizie în torace de max. 10 cm), trauma fi ind 
minimă și recuperarea post-operatorie mult mai rapidă. 

Acest aspect reprezintă marele avantaj al acestui tip de 
abord, fi indcă altfel, dacă ar fi  fost adoptată varianta cu 
oprirea inimii, datorită condiției fragile a pacientului, la 
fi nalizarea intervenției ar exista riscul major ca inima să 
nu mai pornească.

Imediat după intervenția de debranșare a ramurilor ar-
cului aortic pentru brațe și creier, pacientul va fi  transferat 
în sala de intervenții endovasculare, unde echipa de car-
diologie intervențională introduce, pe calea vaselor de la 
rădăcina coapsei (artera femurală), la nivelul anevrismului 
aortic, o proteză auto-expandabilă ce este eliberată din 
peretele aortic sănătos în aorta ascendentă, până în pe-
retele sănătos, în aorta descendentă. 

Anevrismul fi surat al arcului aortic urmează a fi  eli-
minat complet din circuitul sanguin, eliminându-se riscul 
ca ruptura acestuia să se completeze printr-o hemoragie 
internă intratoracică gravă. Procedura se realizează sub 
control radiologic, iar poziționarea precisă a protezei tre-
buie să respecte by-pass-ul pentru vasele supra-aortice 
proaspăt implantate.

Urmărind cazuistica din Spitalul Monza, această solu-
ție de tratament s-a dovedit optimă pentru pacienții cu risc 
operator ridicat, și cu vârstă înaintată. Acest tip de inter-
venție, hibrid, adică prin combinarea celor două abordări – 
chirurgicale și intervenționale, efectuate succesiv și rapid, 
a reușit să trateze o boală acută gravă, amenințătoare de 
viață, cu traumatism pero-operator redus și cu complicații 
intra și post-operatorii minime. De asemeni, simplifi cată 
devine și evoluția post-operatorie, trezirea de după anes-

tratamentul 
hibrid al 
anevrismelor 
aortice

Tratamentul hibrid al anevrismelor aor-
tice este o metodă de abordare atipică, 
recomandată numai anumitor pacienți 
care prezintă risc major de mortalitate. 
Intervenția necesită o echipa medicală 
complexă, formată din cardiologi, car-
diologi intervenționiști, anesteziști, și o 
echipa cardio-chirurgicală completă.
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tezia generală fiind rapidă și cu funcții vitale optime (neu-
rologică, renală, respiratorie și cardiacă). 

Reușita unei astfel de intervenții aortice complexe de-
pinde în mare măsură de colaborarea extrem de strân-
să dintre clinicieni, radiologi, cardiologi intervenționiști și 
chirurgi cardiovasculari, cu toții contribuind la rezultatul 
optim. 

Intervenția descrisă mai sus face parte din Programul 
de Intervenții Cardiovasculare Structurale Complexe, de 
care se ocupă Cardiostructural Clinic, din cadrul Spita-
lului Monza. În cadrul acestui program sunt realizate in-
tervenții endovasculare și chirugicale minim-invazive pe 
valvele cardiace, defecte cardiace congenitale la copii și 
adulți, precum și la nivelul aortei toracice și abdominale. 
Programul include implantarea de valve cardiace proteti-
ce pe cale endovasculară, de dispozitive ocluzive pe de-
fecte congenitale intracardiace și de endoproteze aortice 
de ultimă generație pentru anevrismele de aortă.

Despre anevrismele de aortă  
și tratamentul acestora

Anevrismele de aortă reprezintă dilatații localizate 
sau difuze pe traiectul vasului de sânge principal al or-
ganismului, care conduce sângele oxigenat de la inimă 
către creier, membre și toate organele interne. Aceste 
dilatații, numite anevrisme, când un anumit segment al 
aortei se dilată cu peste 50% peste diametrul normal al 

vasului (de maximum 30 mm) pot interesa fie aorta to-
racică, fie pe cea abdominală, iar în unele cazuri vasul 
poate fi sever dilatat pe toată lungimea. Cauzele sunt 
fie genetice, fie sunt legate de hipertensiunea arterială 
sau de hipercolesterolemie. Boala este lent progresivă 
și, cel mai frecvent, nu produce nici un simptom, des-
coperindu-se fie cu ocazia unui examen radiologic sau 
ecografic, fie în cazuri deosebit de grave, în timpul unei 
complicații acute. Cea mai gravă complicație a anevris-
melor aortei o reprezintă rupturile bruște, cu hemoragii 
cataclismice, al căror risc crește odată cu creșterea dia-
metrului vasului. Astfel, se apreciază că diametrele ane-
vrismelor peste care există risc de ruptură sunt de 55 
mm pentru aorta abdominală și de 65 mm pentru aorta 
toracică.

Tratamentul clasic al anevrismelor aortice mari este 
cel chirurgical prin înlocuirea segmentului de vas bolnav 
cu un tub protetic implantat de chirurg, ceea ce impune 
adesea oprirea completă a circulației. Tratamentul al-
ternativ, mult mai puțin traumatic și mai bine tolerat mai 
ales de către pacienții în vârstă cu boli multiple asociate, 
îl reprezintă implantarea pe calea vaselor de sânge de la 
rădăcina coapselor a unor proteze tubulare cilindrice care 
se pot auto-expanda în interiorul aortei dintr-un segment 
sănătos în alt segment sănătos al vasului, scoțând din 
circuitul sanguin dilatația anevrismală. O mare problemă 
o reprezintă însă păstrarea irigării cu sânge a ramurilor 
principale ale aortei, care pot avea uneori originea în seg-
mentele dilatate ale vasului.
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Cardiostructural Clinic este un centru dezvoltat în 
cadrul Spitalului Monza, dedicat tratamentului cardiopa-
tiilor congenitale și a bolilor cardiovasculare complexe 
(boli structurale ale inimii) prin intervenții minim-inva-
zive, care nu presupun deschiderea toracelui sau opri-
rea inimii. În cadrul centrului Cardiostructural Clinic 
se realizează doar intervenții endovasculare (pe calea 
vaselor de sânge) și hibride, care îmbină procedurile in-
tervenționale și chirurgicale minim-invazive.

Boala de inimă structurală se referă de cele mai mul-
te ori la defectele cardiace, care de obicei sunt conge-
nitale, descoperite la copilul mic, dar și la adulți (defect 
septal atrial, foramen ovale patent complicat, coarctație 
de aortă, ș.a.). De asemeni, putem vorbi aici și despre 
anomaliile valvelor și vaselor inimii, dobândite sau dez-
voltate în timp și cauzate de factori multipli sau sau de 
boli asociate.

Cele mai intâlnite malformații congenitale sunt de-
fectul septal atrial, defectul septal ventricular, foramen 
ovale patent, persistența de canal arterial toate aces-
tea beneficiind și de varianta de tratament minim-invaziv 
prin implantarea unui dispozitiv intracardiac de tip “um-
breluță”, implantat pe calea vaselor femurale.

Aceste intervenții se realizează în laboratorul de an-
giografie și cateterism cardiac prin proceduri minim in-
vazive ce utilizează dispozitive specifice de închidere a 
defectelor congenitale.

La nivel internațional, s-au dezvoltat în ultimii ani 
centre dedicate intervențiilor cardiovasculare structura-
le, respectiv tratării defectelor anatomice ale inimii pe 
cale endovasculară. Acest tip de centru impune un grad 
ridicat de complexitate la nivelul echipei multidisciplinare 
și specializate, precum și în ceea ce privește echipa-
mentul medical.

Programul de Intervenții Cardiovasculare Structurale 
Complexe a luat naștere în urmă cu un an, din dorința de 
a reduce riscul operator la pacienții cu boli cardiovascu-
lare complexe (de la naștere sau dobândite).  În cadrul 
acestuia s-au realizat numeroase abordări multidiscipli-
nare de elită. Odată cu lansarea Cardiostructural Clinic, 
Spitalul Monza intenționează să dezvolte această direc-
ție în beneficiul pacienților cu afecțiuni complexe sau cu 
o vârstă avansată, situații în care intervențiile chirurgi-
cale clasice sunt asociate cu un risc operator mare sau 
inacceptabil.

Cardiostructural Clinic implică colaborarea medicilor 
cu următoarele specialități: cardiologie intervențională, 
chirurgie cardiovasculară (inclusiv cea pediatrică), chi-

CardiostruCtural CliniC
centrul dedicat tratamentului  
minim-invaziv al bolilor de inimă

Conf. Dr. Șerban Bălănescu este unul 
dintre numele de referinţă în cardiologia 
intervenţională din România. După anii 
de studiu și practică petrecuţi în centre 
universitare internaţionale (Marea Brita-
nie, Franţa și Italia), Conf. Dr. Bălănescu 
oferă pacienţilor Cardiac Center îngrijire 
la cel mai înalt nivel, cu ajutorul echipei 
multidisciplinare, precum și a dotărilor 
performante.
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rurgie vasculară, anestezie și terapie intensivă, cardio-
logie, electrofiziologie, radiologie și imagistică medicală.

Printre intervențiile de excelență realizate cu succes 
până acum de către echipa multidisciplinară a Spitalu-
lui Monza se numără implantarea percutană de valvă 
aortică (TAVI sau TAVR) — introducerea unei proteze 
valvulare biologice auto-expandabile în interiorul valvei 
aortice native îngustate fie prin vasele femurale, fie prin-
tr-o incizie toracică de doar 5 cm în dreptul inimii; tra-
tamentul endovascular al anevrismelor de aortă to-
racică și abdominală — inclusiv prin proceduri hibride 
de deconectare a vaselor arcului aortic de către echipa 
de chirurgie cardiovasculară și apoi implantarea unei en-
doproteze de către echipa de cardiologie intervențională; 
precum și tratamentul endovascular al cardiopatiilor 
congenitale — închiderea defectului septal atrial, a fo-
ramen ovale patent, a defectului septal ventricular sau 
a persistenței canalului arterial prin implantarea unui 
dispozitiv intracardiac tip “umbreluță” pe calea vaselor 
femurale.

Astfel, în cadrul Cardiostructural Clinic sunt tratate 
prin abord multidisciplinar bolile valvulare ale adultului 
(stenoză aortică cu comorbidități, insuficiență mitrală 
ș.a.); patologia aortei toracice și abdominale (anevris-
me și disecții), inclusiv urgențele aortice acute (ruptura 
traumatică a aortei, disecția aortică acută de tip B); ane-
vrismele vaselor iliace, femurale și poplitee; cardiopatiile 
congenitale ale copilului mic și ale adultului (DSA, PFO 
complicat, DSV, coarctația de aortă ș.a.)

Această noutate este reprezentată de un grup diferit 
de tehnici de tratament dezvoltate în ultimii ani, începând 
cu un număr redus de intervenții și ajungând la o multi-
tudine de abordări noi ale bolilor cardiace care au fost 
inițial tratate chirurgical și terapeutic.

Unele dintre aceste intervenții au fost dezvoltate din 
dorința de a reduce riscul operator al pacienților cu boli 
cardiovasculare complexe (congenitale, sau dobândite), 
cu diverse complicații sau cu vârstă avansată, situații în 
care intervențiile chirurgicale clasice sunt asociate cu un 
risc operator inacceptabil. 
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Foramen ovale este un orificiu mic localizat la nivelul 
septului interatrial (perete care desparte cele doua atrii). 

În timpul vieții fetale, fătul nu utilizează circulația pul-
monară pentru a asigura necesarul de sânge oxigenat, 
care, în această situație va ajunge de la mamă prin in-
termediul cordonului ombilical și apoi prin intermediul 
sistemului venos la nivelul inimii drepte a fătului și, prin 
foramen ovale, în inima stângă, șuntând astfel plămânii 
acestuia.

În mod normal, acest orificiu ar trebui să se închidă 
la naștere; însă atunci când acest lucru nu se realizează 
corespunzător, atunci rezultă ceea ce se numește fo-
ramen ovale patent - defect congenital cardiac care 
funcționează ca o supapă cu deschidere în anumite cir-
cumstanțe, asociate cu presiuni intratoracice crescute 
(de exemplu tuse sau strănut).  

Atunci când presiunea este suficient de mare, sâng-
ele poate trece din atriul drept către cel stâng - în această 
situație, dacă inima dreaptă este tranzitată de trombi sau 
particule, acestea pot trece în atriul stâng prin foramen 
ovale și pot ajunge la nivelul vaselor crebrale provocând 
un accident vascular cerebral sau, mai rar, la nivelul ar-
terelor inimii (coronare) provocând un infarct miocardic.

Deși foramen ovale patent este o afecțiune comună, 
majoritatea persoanelor nu sunt conștiente de pre-
zența acestui defect. De obicei, FOP este descoperit 
întamplător, în timpul unor teste de rutină privind alte 
afecțiuni.

Uneori, această afecțiune se asociază cu anevrism 
de sept interatrial - un sept mai larg, cu mobilitate cres-
cută (evidențiat ecografic).

Foramen ovale patent și  
accidentul cerebral vascular

În ultimii ani, o cauză a accidentului cerebral vascular 
tot mai recunoscută și din ce în ce mai frecventă este 
prezența unui foramen ovale patent. Această afecțiune 
apare în mod normal la circa 25% din populație, iar în 
anumite condiții poate determina trecerea unui flux de 
sânge dinspre atriul drept spre atriul stâng împreună cu 
fragmente de trombi. Aceștia pleacă din circulația venoa-
să în cea arterială sistemică și de acolo ajung în diverse 
organe, în cazul nostru creierul (așa-numita embolie pa-
radoxală).

În acest caz, pacientul efectuează ecocardiografie 
cardiacă cu ser barbotat injectat intravenos ce permite 

vizualizarea trecerii bulelor de ser direct din atriul drept 
în atriul stâng prin “foramenul ovale patent”. Ecocardio-
grafia se realizează în timpul efectuării de către pacient 
a unei manevre destinate să crească presiunea din atriul 
drept (manevra Valsalva – expir cu gura închisă). 

O dată diagnosticat “foramenul ovale patent” în pre-
zența unui accident vascular cerebral așa-zis criptogenic, 
există mai multe opțiuni de tratament pentru prevenția 
unui nou episod de accident vascular: fie tratament 
anticoagulant oral “a la longue” (adică toata viața), fie 
închiderea defectului cu un dispozitiv de tip “umbreluță”.

Dacă vârsta sau starea pacientului determină un grad 
de risc ridicat asociat tratamentului anticoagulant pe ter-
men lung, pacientului îi este recomandată închiderea 
defectului cardiac cu ajutorul unei “umbreluțe”. 

Ce presupune intervenția
Procedura de închidere a PFO se desfașoară în săla 

de cateterism cardiac, sub anestezie generală, control 
angiografic și ecocardiografie transesofagiană.

După obținerea abordului venos femural, se proce-
dează pe această cale la montarea dispozitivului de tip 
“umbreluță” Occlutech 35 mm. Întreaga procedură, cât 
și rezultatul acesteia sunt verificate cu ajutorul angio-
grafiei și a ecocardiografiei transesofagiene, în măsură 
să evidențieze poziționarea dispozitivului cu excluderea 
foramenului ovale și a anevrismului de sept interatrial 
asociat. 

Pacientul rămâne internat timp de 48 de ore pentru 
supraveghere, timp în care este monitorizat. La o lună, 
se efectuează ecocardiografie de control care să verifice 
poziționarea dispozitivului de tip “umbreluță” cu  exclude-
rea foramenului ovale patent (ce va fi incorporat de țesut 
normal în următoarele luni post procedural) și a anevri-
smului de sept interatrial asociat cu absența comunicării 
interatriale inclusiv la testul cu ser fiziologic barbotat.

ForaMEn ovalE PatEnt  
– închiderea PFO cu dispozitiv de tip „umbreluță“



Q Sunteţi unul dintre puţinii chirurgi cardiovasculari pediatrici din Ro-
mânia. De ce există această penurie de specialişti în acest domeniu? 

A Este  o întrebare aproape dureroasă. Din păcate, în România nu poţi ob-
ţine această specialitate, pentru că ea pur şi simplu nu există. Faptul că 

noi, cei câţiva chirurgi care operăm inimi de copii în prezent, ne-am dezvoltat în 
direcţia asta este consecinţa unor atestări pe care le-am obţinut în urma unor 
cursuri de pregătire pe care le-am făcut în străinătate. În România, acest statut 
nu ţi se poate acorda în momentul de faţă, întrucât nu fi gurează în nomenclato-
rul specialităţilor Ministerului Sănătăţii. 

Q Cât de complicat este 
acest demers? 

A Simplu sigur nu este. Explicaţiile pot fi  oarecum note autobiografi ce, des-
prinse pe parcursul celor aproape douăzeci de ani de activitate în speci-

alitatea de chirurgie cardiovasculară pediatrică. Practic, la sfârşitul celor şapte ani de rezidenţiat, de regulă în patologia 
adultului, de cele mai multe ori în centre de profi l din ţară, pe o retribuţie pe care nu trebuie s-o mai amintim, tânărul medic 
poate opta pentru o supraspecializare în chirurgie cardiovasculară pediatrică. Prin urmare, se impune obţinerea unui 
masterat sau a unui atestat similar în străinătate, de cele mai multe ori autofi nanţat – aspect deloc neglijabil. Ulterior, la 
revenirea în ţară ar urma parcurgerea curbei fi reşti de învăţare, perfecţionare şi acumulare de experienţă, într-un spital în 
care să existe un centru de chirurgie cardiacă pediatrică. Pe care le numeri pe degetele de la o mână în toată ţara... Exact. 
În momentul în care te gândeşti la o specialitate, ai în vedere şi ce-ţi va oferi viitorul în această profesie. 
Însă, dincolo de această perspectivă limitată în ceea ce priveşte un posibil loc de muncă, mai 
trebuie adăugat impactul psihic deosebit. Responsabilitatea este foarte mare, devii cu atât 
mai implicat cu cât te ataşezi de acel copil, zi de zi; eşti conştient de faptul că de tine şi de 
acurateţea tehnicii chirurgicale va depinde viaţa lui. Şi, într-un fel, şi a părinţilor copilului. 
Da, ştii că în momentul în care operaţia s-a încheiat, doi părinţi te aşteaptă încrezători 
în faţa uşii, iar tu trebuie să le oferi vestea bună. Părintele poate să accepte riscurile 
care există la fi ecare operaţie, le acceptă formal prin semnătura pe care o depune pe 
acel formular, dar în sufl etul lui nu există eşec, risc sau complicaţie. Părinţii doresc o 
rezolvare favorabilă a afecţiunii cardiace a copilului lor, vor să-l strângă în braţe şi să-l 
poată lua acasă. De noi, cei care am depus jurământul lui Hipocrate, depinde acest 
lucru. Şi noi, medicii, avem memorie! Sper că spunând toate acestea nu voi anihila în 
totalitate ambiţia şi elanul colegilor mai tineri în a se alătura unui domeniu difi cil, dar în 
cele din urmă încununat de satisfacţii profesionale considerabile. Cert este că trebuie 
să fi i extrem de dedicat ca să te faci chirurg cardiac de copii în România. 

Q Cât de frecvente sunt afecţiunile cardiace la copii în ţara noastră? Sunt 
cumva mai multe în prezent decât în trecut? 

A Nu există o statistică foarte precisă, din păcate. În România se nasc aproximativ 
1.000–1.200de pacienţi cu malformaţii cardiace congenitale. Trebuie menţionat că nu 

toate aceastea reprezintă urgenţe şi nu toate trebuie abordate în primul an de viaţă. 
Pe lângă cazurile complicate, există o gamă întreagă de defecte simple, aşa cum 
sunt cele de sept atrial, ventricular sau persitenţa de canal arterial. Acestea 
sunt malformaţii care pot fi  urmărite în timp şi, la un moment dat, dacă se 
menţin semnifi cative şi apar simptome, se va decide intervenţia chirurgi-
cală. 

Q De ce apar aceste malformaţii? Sunt ele simple accidente ne-
fericite sau există anumiţi factori care le determină? 

Q Anomalii cardiovasculare pot apărea în etape diferite, în timpul 
vieţii intrauterine, diagnosticate fi e în acest stadiu, fi e imediat 

corecţia chirurgicală a defectelor cardiace 
la copii este în primul an de viaţă

inTeRViu cu DR. miRceA cOTul, ȘeF De SecȚie chiRuRGie 
cARDiAcĂ PeDiATRicĂ
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Cât de frecvente sunt afecţiunile cardiace la copii în ţara noastră? Sunt 

Nu există o statistică foarte precisă, din păcate. În România se nasc aproximativ 
1.000–1.200de pacienţi cu malformaţii cardiace congenitale. Trebuie menţionat că nu 

toate aceastea reprezintă urgenţe şi nu toate trebuie abordate în primul an de viaţă. 
Pe lângă cazurile complicate, există o gamă întreagă de defecte simple, aşa cum 
sunt cele de sept atrial, ventricular sau persitenţa de canal arterial. Acestea 
sunt malformaţii care pot fi  urmărite în timp şi, la un moment dat, dacă se 
menţin semnifi cative şi apar simptome, se va decide intervenţia chirurgi-

De ce apar aceste malformaţii? Sunt ele simple accidente ne-
fericite sau există anumiţi factori care le determină? 

Anomalii cardiovasculare pot apărea în etape diferite, în timpul 
vieţii intrauterine, diagnosticate fi e în acest stadiu, fi e imediat 
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după naştere. Ele pot fi  consecinţa unei opriri sau a unei 
mutaţii în dezvoltarea normală a aparatului cardiovascular. 
În majoritatea cazurilor, nu se cunosc cauzele care de-
termină apariţia acestor afecţiuni. Există o multitudine de 
factori toxici incriminaţi, precum alcoolul, drogurile, diverşi 
poluanţi, unele medicamente. Dintre factorii infecţioşi, de 
menţionat este virusul rubeolei. Contează şi stresul, boli-
le mamei, care intervin în anumite etape ale sarcinii – toţi 
aceşti factori pot acţiona izolat sau în asociere cu determi-
nările genetice, în cadrul unor sindroame: Down, Williams 
etc. Se acceptă şi existenţa unei predispoziţii ereditare în 
declanşarea malformaţiilor cardiovasculare.

Q Există malformaţii ale inimii care pot trece neob-
servate şi cu care se poate trăi fără a cunoaşte 

diagnosticul? 

A Da, există. De regulă însă, aproape toate defectele 
cardiace au un răsunet clinic. Un sufl u care se aude în 

stetoscop trebuie întotdeauna să ne conducă la ideea unei 
posibile malformaţii congenitale. E adevărat, unele sufl uri 
sunt fi ziologice care nu sunt în contextul unei leziuni cardi-
ace şi care vor dispărea, cu timpul, la un moment. Totuşi, 
de cele mai multe ori, aceste zgomote au un corespondent 
într-o afecţiune cardiacă. Atunci când este vorba despre o 
malformaţie complexă, manifestări apar imediat după naş-
tere, aşa încât un specialist din maternitate poate să-şi dea 
seama. Ulterior, acesta va cere părerea unui ecografi st cu 
experienţă pentru a putea pune diagnosticul, iar de acum în-
colo urmează dispensarizarea, urmărirea acestuia până în 
momentul prielnic pentru intervenţia chirurgicală. 

E important să se reţină că fi ecare dintre malformaţiile 
cardiace are un moment considerat optim pentru intervenţia 
chirurgicală. Temporizarea este inutilă, în condiţiile în care 
nu vom obţine niciun benefi ciu aşteptând în speranţa închi-
derii sau reducerii unor orifi cii. Lucrul acesta, de regulă, nu 
se întâmplă. Există sufi ciente cazuri în care părintele, în cele 
din urmă, vine şi se adresează direct chirurgului, după ce di-
agnosticul a fost pus cu mult timp înainte, chiar imediat după 
naşterea copilului, dar s-au găsit diverse soluţii de amânare 
a operaţiei, mai precis, s-a prescris tratament medicamen-
tos, în ideea că pacientul se va vindeca. Această abordare 
nu este una sănătoasă, fi indcă până la urmă tot va trebui 
făcută intervenţia chirurgicală. Nu e acelaşi lucru să operezi 
un copil la o vârstă optimă de 6-7 luni până într-un an sau 
un copil de 7-10 ani cu aceeaşi malformaţie, care deja şi-a 
făcut cursul, determinând apariţia complicaţiilor. Chiar dacă 
se poate opera şi la acele vârste, durata de spitalizare va fi  
mai lungă, iar câteodată corecţia defi nitivă nu poate fi  efectu-
ată şi suntem constrânşi să facem doar operaţii paliative, pe 
care nu le încurajăm foarte tare. Faptul că s-a aşteptat atât 
de mult nu ne mai permite să facem intervenţia care ar fi  fost 
optimă la vârsta potrivită. În acest context, ne putem aştepta 
la o serie de complicaţii legate de tulburări de ritm şi incidente 
care să afecteze viaţa normală a copilului în ceea ce priveşte 
capacitatea de efort şi multe altele.

Q Încurajaţi, aşadar, părinţii să caute soluţii ra-
dicale, în sensul intervenţiei chirurgicale de la 

vârste cât mai mici, atunci când şansa de vindecare 
este mai mare? 

A Peste tot în lume aceasta este practica normală. Aco-
lo unde există sufi ciente centre şi screeningul pre şi 

postnatal este pe măsură. Din păcate, în România se fac 
doar 450–500 de operaţii pe an, ceea ce reprezintă doar 

jumătate dintre copiii născuţi cu malformaţii cardiace. Ne 
imaginăm că celelalte cazuri rămân fi e în aşteptarea unei 
soluţii, de aici rezultând şi vârsta tardivă la care copiii ajung 
la noi, fi e se pierd, copiii murind. Trebuie să acceptăm lucrul 
acesta. Un număr dintre ei pot fi  operaţi şi în străinătate...

Q Pe bani foarte mulţi. 
Care sunt diferenţele de costuri? 

Preţurile unei intervenţii chirurgicale pot fi  chiar şi de şase 
ori mai mari, comparativ cu cele practicate la noi. Mai mult, 
nu totdeauna o afecţiune cardiacă congenitală poate fi  re-
zolvată în totalitate la o primă intervenţie chirurgicală; există 
situaţii în care se impune o a doua sau a treia operaţie, când 
se fac aşa-numitele intervenţii în etape, care vor necesita la 
rândul lor alte fonduri suplimentare pentru controale, depla-
sări şi intervenţia în sine. Este păcat ca aceste operaţii să 
nu se realizeze în ţară, în aceleaşi condiţii.

Q Care a fost cel mai mic pacient 
pe care l-aţi operat? 

Am început activitatea în cardiologia cardiacă pediatrică 
acum 18-19 ani. Au fost multe cazuri de-a lungul timpului, 
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inclusiv de copii născuţi prematur, în cazul cărora inter-
venţia chirurgicală este foarte delicată şi cu riscuri foarte 
mari. Cel mai mic pacient operat de mine a avut apro-
ximativ 2.700–2.800 de grame. Se ştie că unele malfor-
maţii congenitale evoluează cu o stagnare în creşterea şi 
dezvoltarea copilului, astfel încât putem întâlni copii care 
la vârsta de 5–6 luni au greutatea de 3.200 de grame spe-
cifice unui nou-născut. 

A Dar cel mai complicat  
caz care a fost? 

Chiar dacă se încadrează într-o anumită categorie, niciuna 
dintre malformaţii nu seamănă, cum niciunul dintre paci-
enţi nu vine în aceeaşi stare. Este greu de spus care a fost 
cel mai complicat caz, pentru că au fost multe. Transpozi-
ţia de vase mari este poate una dintre cele mai complexe 
afecţiuni pe care am abordat-o. Este vorba de o malfor-
maţie complexă, în care vasele principale care pleacă de 
la inimă, artera aortă şi artera pulmonară, sunt inversate 
şi pleacă din cavităţi ale inimii exact opuse faţă de normal. 
Simplist, aşa stau lucrurile, dar în realitate, aceste cazuri 
sunt foarte complicate, pentru că, de regulă, există şi alte 
anomalii asociate. Altfel, acei copii n-ar putea trăi. Această 

malformaţie are un timp limită în care se poate interveni, 
de la câteva zile până la maximum 2-3 săptămâni din mo-
mentul naşterii. Dincolo de această limită, din păcate, nu 
mai putem avea o corecţie definitivă, totală, pentru că sunt 
nişte particularităţi care ţin exact de vârsta asta. Dacă ai 
depăşit momentul, chiar dacă ai încerca, operaţia de co-
recţie definitivă nu mai poate fi realizată. 

Q Copiii operaţi au ulterior restricţii în  
ceea ce priveşte alimentaţia sau sportul? 

A Activitatea sportivă nu le este contraindicată şi nici 
alte restricţii nu impunem. În general, după operaţiile 

simple, copiii pot părăsi spitalul fără nicio medicaţie. Pen-
tru cele complexe, există o medicaţie de întreţinere, pen-
tru evitarea unor complicaţii care pot să apară în primele 
două-trei săptămâni de la operaţie. De regulă, la primul 
control care se efectuează după o lună, acea terapie me-
dicamentoasă este suprimată. Astfel, copiii pleacă de la 
noi fără restricţii majore de alimentaţie sau de efort. Lucrul 
acesta se întâmplă, fiindcă o dată ce operaţia a fost făcută 
în condiţii bune, ne aşteptăm ca vindecarea să fie totală. 
Noi avem în biletul de externare o formulare, unde este 
menţionat „vindecat chirurgical“.
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Cardiopediatric Center este singurul centru privat din România 
dedicat afecţiunilor inimii la copii, cu servicii integrate de: cardio-
logie pediatrică, cardiologie intervenţională pediatrică, electrofizio-
logie și aritmologie pediatrică, chirurgie cardiovasculară pediatrică 
și reabilitare cardiovasculară. Printre afecţiunile tratate se numără 
atât malformaţiile congenitale cardiace simple, precum și cele cu 
un înalt grad de complexitate. De asemeni, noul centru oferă opor-
tunitatea micuților să beneficieze de metode și tehnici moderne de 
diagnostic și tratament al bolilor congenitale cardiace. Pentru în-
grijirea și tratamentul inimii copiilor Cardiopediatric Center pune la 
dispoziție o echipă specializată în domeniul pediatric, formată din 
cardiologi, chirurgi cardiovasculari, anesteziști, psiholog, fiziotera-
peut și asistente medicale, pentru îngrijirea și tratamentul copiilor 
cu probleme cardiace.

Pe lângă serviciile de chirurgie cardiacă pediatrică, Cardiope-
diatric Center acoperă și următoarele specialități: Cardiologie 
Pediatrică, Cardiologie Intervențională Pediatrică, Departament de 
Radiologie dotat cu aparatură de ultimă generație, Laborator de 
analize medicale, Secție de Terapie Intensiva Pediatrică dedicată.

Mission BaMBini

Fundațiile internaționale aleg 
România pentru intervențiile 
cardiovasculare la copii

Proiectul “Inima copiilor - In-
tervenții cardiace în Român-
ia” se desfășoară în perioada 
2014-2016, în beneficiul copii-
lor cu malformații cardiovascu-
lare din țări slab dezvoltate din 
punct de vedere al centrelor 
specializate. Astfel, în cadrul 
Cardiopediatric Center - centrul 
de chirurgie cardiovasculară 
pediatrică din Spitalul Monza 
se vor realiza 36 de intervenții; 
una din patru intervenții fiind 
finanțată de Fundația Monza.
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În timp ce cazurile chirurgicale ale copiilor din Româ-
nia sunt trimise către spitalele din Germania sau Italia, 
organizațiile internaționale aleg România pentru inter-
vențiile cardiovasculare la copii. 

Spitalul Monza a fost ales datorită condițiilor și profe-
sionalismului personalului medical, la înălțimea marilor 
centre medicale din Europa, și datorită prețurilor de cinci 
ori mai mici. 

Primele intervenții din acest proiect au avut loc în 
2014: un băiețel de 10 luni și unul de 1 an și 1 lună, ambii 
cu diagnosticul de canal atrioventricular comun parțial (o 
malformație congenitală asociată de cele mai multe ori cu 
Sindromul Down), copilul mai mare având și atriu unic. 

Intervențiile sunt realizate de Dr. Mircea Cotul, chi-
rurg cardiovascular pediatric, șef de secție Cardiopedi-
atric Center - Spitalul Monza, cu asistența Domnului Dr. 
Stefano Marianeschi, chirurg cardiovascular pediatric 
la Spitalul Niguarda di Milano, colaborator permanent 
A.S.V.I.

”Am ales Spitalul Monza din România pentru că ser-
viciile medicale sunt la standarde europene: echipă mul-
ti-disciplinară specializată și cu o experiență vastă de lu-
cru împreună (17 ani în aceeași formulă), infrastructură 
cu circuite speciale, echipamente de ultimă generație, 
metode de tratament moderne, îngrijire medicală cen-
trată pe confortul pacientului. Ne-a bucurat să descope-
rim un loc în care condițiile medicale de excepție sunt la 
prețuri convenabile.”, a spus Forti Umberto, fondator și 
Președinte A.S.V.I. Italia.

“Este binecunoscut faptul că malformațiile congenitale 
la copii sunt o problemă la nivel mondial. 80% dintre 
acești copii provin din medii sărace. Prin intermediul pro-
gramului “Children’s heart”, în perioada 2005-2014, au 
fost salvate viețile a peste o mie de copii cu afecțiuni 
severe ale inimii. Cu ajutorul echipei Spitalului Monza, 
sperăm să salvăm și mai multe vieți.”, a spus Stefano 
Oltolini, coordonator programe internaționale, Fundația 
“Mission bambini”.
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Despre A.S.V.I. Italia
Fondat în anul 2001, ONG-ul activează în proiecte care 
vizează suportul familiei, al educației, sănătății, și cari-
erei.
Fondatorii au început activitățile de voluntariat în Ko-
sovo în anul 1999, imediat cum s-a terminat războiul. 
Parte din implicarea în sănătate este livrarea de medi-
camente indispensabile bolnavilor cronici și alte inter-
venții necesare supraviețuirii; peste 100 de persoane 
au beneficiat de acest sprijin. 
Proiectul de sănătate dedicat copiilor a fost inițiat în 
anul 2009, în urma a numeroase cereri de intervenții. 
Proiectul include două verificări medicale pe an realiza-
te local, iar cazurile care nu pot fi tratate în Kosovo sunt 
trimise în Italia. Până în prezent, au fost aduși în Italia 
80 de copii pentru intervenții cardio-chirurgicale.

Despre Fundația  
“Mission bambini”
În cei 14 ani de activitate, Fundația 
“Mission bambini” a sprijinit peste 
1 milion de copii, finanțând 1.145 de 
proiecte din 72 de țări. 
Datorită programului “Children’s 
heart”, în perioada 2005-2014 au fost 
salvate viețile a peste o mie de copii 
cu afecțiuni severe ale inimii; suma 
investită de Fundație s-a ridicat la 
peste 1 milion de euro. 
Echipa Fundației este formată din 31 
de angajați, peste 90 de voluntari la 
sediul central și 1200 de voluntari în 
toate regiunile italiene.
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Deformările de ax ale membrelor inferioare, în speci-
al la nivelul genunchilor (genunchi “în X” = genu valgum, 
genunchi “în paranteză” = genu varum) sunt inestetice 
și în același timp produc tulburări funcționale, în special 
tulburări de mers. Netratate, aceste deformări pot con-
tribui la apariția artritelor degenerative ale genunchiului 
(gonartroza) la vârsta adultă.

Clasic, deformările membrelor se corectează prin os-
teotomie; osteotomia înseamnă tăierea osului și fixarea 
lui în poziție corectă, prin intermediul unor materiale me-
talice (broșe, plăci cu șuruburi, scoabe, etc); durata de 
spitalizare este în general de 6-8 zile. După osteotomie 
pacientul este imobilizat în gips 6 săptămâni, apoi înce-
pe un program de recuperare pentru a putea relua mer-
sul. Complicațiile osteotomiilor sunt destul de frecvente 
și câteodată extrem de dificil de tratat, cea mai gravă fi-
ind pseudartroza, adică neunirea zonei de os care a fost 
tăiată (osul “nu se sudează”), de aceea aceste operații 
sunt indicate doar în cazul unor deformări severe.

În ultimii 10 ani au devenit extrem de populare pro-
cedurile de ghidare a creșterii («guided growth»), de-

numite în limbaj medical hemiepifiziodeze temporare. 
Aceste proceduri sunt extrem de diferite de clasicele os-
teotomii, făcându-se prin abord minim-invaziv (incizie de 
circa 1,5 - 2 cm), prin ghidaj radiologic intraoperator, și 
constau în inserția unei plăci (eight-plate, peanut-plate) 
la nivelul cartilajului de creștere.

Această placă blochează temporar activitatea unei 
porțiuni a cartilajului de creștere, permițând creșterea 
de partea opusă acesteia, astfel încât într-un interval 
oarecare de timp deformarea se corectează. Operația 
durează circa 30 de minute, pacientul stă în spital cel 
mult o zi, reia mersul a doua zi postoperator, nu nece-
sită imobilizare gipsată sau kinetoterapie. În funcție de 
gravitatea deformării, perioada în care se obține corecția 
poate varia între 6 luni și 2 ani; după obținerea corecției 
placa se scoate iar osul continuă să crescă normal. Rata 
de complicații a acestei proceduri este extrem de mică.

Cazul prezentat este al unei fete de 3 ani și 8 luni, 
cu maladie Blount, care a determinat deformarea severă 
a genunchilor (genu varum de 33 grade pe dreapta și 
29 grade pe stânga). Pacientei i s-a propus intervenția 
clasică, osteotomia, dar părintii au cautat și alte varian-
te terapeutice, optând pentru o procedura de ghidare a 
creșterii, datorită simplității acesteia și a recuperării post-
operatorii rapide.

În aprilie 2012 i s-au inserat 2 plăci de ghidare a creș-
terii (peanut-plate) în partea superioară a ambelor tibii, 
pe partea externă, pentru a permite creșterea părții inter-
ne, deficitare în boala Blount, unde condilul tibial intern 
este «prăbușit»; evoluția postoperatorie a fost excelentă, 
copilul a mers a doua zi după operație, fără durere. Pe 
parcursul celor 2 ani de la inserția plăcilor, pacienta a fost 
monitorizată radiologic din 4 în 4 luni, până în momentul 
în care genunchii s-au îndreptat; pe ultimele radiografii 
se observă osificarea progresivă a condilului tibial intern. 
În acest moment axul mecanic al genunchilor poate fi 
considerat normal, așa că plăcile vor fi extrase pentru a 
permite creșterea normală a tibiei.

Acest caz ilustrează fără echivoc posibilitatea folosirii 
unor tehnici minim invazive inclusiv în cazuri severe de 
deformări ale genunchiului.

Cazul fetiței a fost corectat în mod spectaculos prin-
tr-o operație care a durat mai puțin de o oră, fără a tăia 
osul, fără a imobiliza la pat pacienta, fără a pune gips, iar 
după 2 ani, genunchii ei au aspect și mobilitate normală.

DR. AlexAnDRu ThieRy

tratamentul  
deformărilor de ax  
ale membrului inferior 
printr-o procedură de 
ghidare a creșterii
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Statisticile de la nivel mondial continuă să plaseze 
cancerul printre principalele cauze ale morbidității și 
mortalității din întreaga lume. Organizația Mondială a 
Sănătății semnala de curând că, în următoarele două 
decenii, incidența cazurilor de cancer ar putea crește la 
un nivel alarmant de 22 milioane de cazuri.

Preocupate de responsabilitățile casnice și de cele de 
la locul de muncă, femeile din România lasă sănătatea, 
de cele mai multe ori, pe ultimul loc în lista priorităților.

Având în vedere aceste aspecte, Spitalul Monza lan-
sează programul Woman’s Health Academy, program 
ce își propune să atragă atenția asupra importanței pre-
venției în acest tip de diagnostic și să ofere posibilitatea 
ca, cel puțin o dată pe an, femeile să pună sănătatea mai 
presus de orice.

Screening-ul oncologic urmărește diagnosticarea 
precoce a două dintre cele mai frecvente tipuri de cancer 
întâlnite în rândurile femeilor: cancerul de sân și cance-
rul de col uterin.

Screeningul pentru cancerul de sân
În Europa, implicit și în țara noastră, una din opt fe-

mei este expusă pericolului de a face cancer la sân. 
Din păcate, o foarte mică parte din populația femini-
nă din România efectuează controale regulate clinice 
și imagistice (mamografi e sau ecografi e). Acest lucru 
face ca, în țara noastră, majoritatea pacientelor care 
se prezintă la medic cu neoplasm mamar să se afl e 
deja într-un stadiu avansat de boală (stadiul 3 sau 4).
Screeningul pentru cancerul de sân este o metodă de 
prevenție, care constă în evaluarea mamografi că a fe-
meilor fără simptome clinice, în vederea depistării aces-
tei boli într-un moment în care poate fi  curabilă.

Introducerea mamografi ei ca metodă de screening 
a dus la scăderea cu 30% a mortalitații cauzate 
de cancerul de sân. Avantajul major al acestei 
investigații este descoperirea într-o fază precoce 
a cancerului mamar, ceea ce permite creșterea 
șanselor de supraviețuire și un tratament conservator.
20% dintre cazurile de cancer mamar apar la femeile 
tinere, iar procentul se afl a în creștere. Este indicat 
ca femeile de peste 40 de ani cu risc crescut, precum 
și cele cu vârsta de peste 50 de ani care nu prezintă 
factori de risc evidenți să efectueze mamografi i 
de screening la un interval de unul sau doi ani.
Una dintre temeri în legătură cu mamografi a este riscul 
de iradiere. Este bine de știut faptul că în cazul femeilor 
care efectuează o mamografi e anual, începând cu vârsta 
de 40 de ani, riscul de a dezvolta ulterior cancer de sân 
se afl ă în marja incidenței naturale (9,3%).

Screening ginecologic pentru 
cancerul de col uterin

România se afl ă, în continuare, pe primul loc în Eu-
ropa în ceea ce privește incidența cancerului de col ute-
rin. La nivel global, această formă de cancer reprezintă 
a doua cauză a mortalității cauzate de cancer la nivelul 
populației feminine. Descoperit la timp și tratat cores-
punzător, cancerul de col uterin este una dintre cele mai 
curabile forme de cancer întâlnite la femei. Acest tip de 
cancer poate fi  depistat în forme incipiente, situație în 
care vindecarea este posibilă prin intervenții minime.

99% dintre cazurile de cancer de col uterin sunt cau-
zate de Virusurile de tip HPV, care pot fi  transmise prin 

WoMan’s
heAlTh 
AcADemy 
program de 
prevenție și 
tratament a 
cancerului 
feminin
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act sexual de la persoane complet asimptomatice și 
care pot rămâne latente pentru zeci de ani, reactivân-
du-se în condiții de scădere a imunității.

Testul Babeș-Papanicolau este cea mai accesibilă, 
dar și cea mai importantă metodă de a preveni apari-
ția și evoluția cancerului de col uterin, deoarece prin 
acest test se pot identifica anomaliile celulare de la ni-
velul colului înainte ca acestea să devină canceroase. 
Ca urmare a introducerii testului Papanicolau (Pap), 
mortalitatea cauzată de cancerul de col uterin a scă-
zut în ultimele cinci decenii cu aproape 70%.

Testul Papanicolau este recomandat să se reali-
zeze de cel puțin o dată pe an de către femeile cu 
viață sexuală activă, imediat după începerea aces-
teia. În aceeași măsură, este recomandat și femeilor 

aflate în perioada de menopauză, chiar și în cazurile 
în care activitatea sexuală lipsește complet.

Un screening complet ar trebui 
sa conțină următoarele servicii 
de diagnostic:

• Consultație și control ginecologic
• Consultație senologică
• Mamografie/ecografie mamară
• Ecografie transvaginală
• Test Babeș-Papanicolau

Coordonator al programului 
Woman’s Health Academy, Dr. 
Alina Sturdza este specializată 
în evaluarea și diagnosticarea 
patologiei tumorale în cancerul 
feminin. Are o vastă experiență 
de studiu și practică acumulată 
în centre de prestigiu din 
străinătate: studii de medicină 
și șase ani de specializare 
în radiologie oncologică la 
Princess Margaret Hospital, 
Universitatea din Toronto 
(Canada), și peste șapte ani 
de practică în cadrul AKH 
WIEN (Austria), unul dintre 
cele mai mari centre medicale 
universitare din Europa.
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Pentru un părinte, discuţia despre polipi este aproape 
inevitabilă. Sunt atâtea opinii şi poveşti care circulă des-
pre aceştia, încât te poate lua ameţeala. Trebuie să fa-
cem o delimitare clară între polipii copiilor şi cei ai adulţi-
lor. Când vorbim despre polipi la copii, ne referim, de fapt, 
la creşterea foarte mult în volum a vegetaţiilor adenoide, 
adică a acelui ţesut limfoid situat în spatele nasului, care 
mai este regăsit şi sub denumirea ştiinţifică de „amigdala 
Luschka“. Vegetaţiile adenoide, ca şi amigdalele palatine, 
sunt prima staţie de apărare a sistemului imunitar. Ele 
distrug bacteriile sau virusurile care pătrund în corp prin 
cavitatea orală sau prin cea nazală. Uneori însă, acestea 
pot deveni mai degrabă o problemă decât un beneficiu 
pentru organism, deoarece cauzează obstrucţie respira-
torie şi pot întreţine infecţii bacteriene repetate. În schimb, 
polipoza nazală a adultului este o boală recidivantă, ca-
uzată de inflamaţia cronică a mucoasei. Aceasta nu are 
nicio legătură cu vegetaţiile adenoide ale copilului. Sunt 
două afecţiuni separate. 

Deși toţi copiii au ţesut limfoid în spatele nasului, nu 
toţi fac polipi (adică adenoidită cronică). Pe la vârsta de 
3-4 ani, majoritatea copiilor intră în colectivitate – creşe, 
grădiniţe – şi astfel intră în contact cu microbi pe care 
organismul lor nu i-a cunoscut până la momentul respec-
tiv. E începută, la acea vârstă, o construire pas cu pas a 
sistemului de apărare a organismului. Din nefericire, unii 
copii nu sunt pregătiţi să treacă cu brio prin aceste în-
cercări. O alimentaţie săracă în fructe şi legume, săracă 
în vitamine, mesele dezordonate, igiena precară, som-
nul insuficient – toate acestea pot determina imunitatea 
să cedeze în faţa infecţiilor. Ori, cu fiecare episod de ră-
ceală, ţesutul limfoid creşte în volum. Să ne închipuim 
în spatele nasului un perete din cărămizi, la care fiecare 
răceală mai adaugă un rând de cărămizi, aşa încât la un 
moment dat acoperă parţial sau complet cele două orificii 
nazale prin care aerul ajunge din nas în cavitatea bucală 
şi de aici în căile respiratorii inferioare şi în plămâni. Prin 
urmare, copilul va trebui să întrebuinţeze din ce în ce mai 
mult cavitatea bucală pentru a respira, creând contextul 
propice pentru şi mai multe îmbolnăviri. 

Vegetaţiile adenoide încep să crească de obicei în 
jurul vârstei de 3-4 ani, creşterea lor maximă fiind întâl-
nită în jurul vârstei de 5-6 ani. De regulă, ţesutul limfoid 
se opreşte din creştere la vârsta de 7-8 ani şi, odată cu 
instalarea pubertăţii, începe să scadă în volum până la 
dispariţie. În aceste condiţii, un copil de 9-10 ani, la care 
se declanşează fenomenele bolii, are multe şanse ca prin 

tratament medicamentos adecvat să nu mai necesite o 
operaţie de îndepărtare a polipilor, pentru că este mult 
mai aproape de vârsta pubertăţii, el trebuind doar ajutat 
să evite complicaţiile pentru o perioadă scurtă de timp. 
Polipii se pot retrage, aşadar... Tendinţa polipilor este de 
creştere ireversibilă în volum până la un moment dat. Aşa 
cum am spus, pubertatea declanşează scăderea în di-
mensiuni a ţesutului limfoid. Provocarea este ca pacientul 
să ajungă până la momentul respectiv fără să prezinte 
complicaţii sau riscuri de a dezvolta afecţiuni conexe ade-
noiditei cronice. Un copil de 4-5 ani care prezintă episoa-
de repetate de otită seroasă, laringite, frecvente infecţii 
de căi respiratorii superioare, are foarte puţine şanse să 
ajungă la vârsta pubertăţii cu acest ţesut limfoid nociv pe 
loc, fără să prezinte complicaţii majore.

Semne care pot indica  
existenţa polipilor 

Respiraţia pe nas îngreunată, mai ales în timpul efor-
turilor fizice, somnul agitat, cu respiraţie preponderent 
orală, gura permanent deschisă sunt primele semne care 
trebuie luate în seamă. De asemenea, un copil cu polipi 
nu-şi poate sufla nasul, deoarece acesta este mai mereu 
înfundat, şi are vocea nazonată, adică devine „fonfăit“ şi 
capătă „faciesul adenoidian“. 

De la sforăit la scăderea auzului
„Facies adenoidian“ este un aspect tipic al copilului cu 

polipi, însemnând faţă palidă, expresie de „copil năucit“, 
cu cearcăne şi cu ochii adânciţi în orbite, gură întredes-
chisă şi cu o implantare defectuoasă a dinţilor de pe ar-
cada dentară superioară. Revenind la semnele la care ar 
trebui să fie atenţi părinţii, e important de menţionat că, 
în cazul adenoiditei cronice, apare şi o scădere moderată 
a auzului. Aceasta deoarece amigdala faringiană mărită 
în volum acoperă orificiul trompei lui Eustachio, acel tub 
care face legătura şi care egalizează presiunea aerului 
din spatele nasului cu aceea din spatele timpanului. Cu 
alte cuvinte, atunci când sesizează că de la o vreme co-
pilul sforăie în timpul somnului, creşte nejustificat volumul 
televizorului, nu aude corespunzător când este strigat din 
spate, vorbeşte mai tare decât o făcea de obicei sau dacă 
are secreţii permanente în nas şi în spatele nasului, cu 
tuse matinală persistentă, părinţii n-ar mai trebui să amâ-
ne consultarea unui medic specialist ORL. Doi din trei 
copii fac unul sau mai multe episoade de rinoadenoidită 
acută, dar numai o parte din ei dezvoltă boala cronică 

Investigaţiile necesare pentru  
stabilirea corectă a diagnosticului

Pentru stabilirea corectă a diagnosticului, trebuie ne-
apărat facut un examen clinic ORL complet, iar în cazul 
în care copilul este cooperant, se va efectua un examen 

Astmul bronșic poate fi vindecat 
o dată cu extirparea polipilor

Otitele şi laringitele repetate, care răs-
pund greu la tratament, chiar şi astmul 
bronşic juvenil impun îndepărtarea pe 
cale chirurgicală a polipilor nazali. Atunci 
când se măresc foarte mult, aceştia în-
treţin focarul infecţios, dăunând grav 
dezvoltării adecvate a copiilor.
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endoscopic al rinofaringelui. Se efectuează o navigare cu 
o videocameră prin nas pentru a pune în evidenţă volu-
mul polipilor. Mai sunt necesare analize de sânge, impe-
danţa, care este o analiză ce apreciază buna funcţionare 
a urechii medii şi existenţa sau nu a lichidului în spatele 
timpanului, precum şi audiograma tonală, care precizea-
ză subiectiv nivelul auzului. 

Intervenţia chirurgicală endoscopică, 
mai sigură şi precisă 

Există nişte reguli stricte care dictează momentul 
oportun al intervenţiei chirurgicale. Acestea sunt legate 
de apariţia otitelor seroase cu repetiţie, a unui episod de 
laringită acută, cu tuse lătrătoare, a astmului bronşic ju-
venil şi a „faciesului adenoidian“. Se ţine cont şi dacă cel 
mic sforăie noaptea de o lungă perioadă de timp şi este 
permanent obosit, aparent fără vreun motiv, are dureri de 
cap şi nu se poate concentra la şcoală. 

Operaţia de polipectomie la copil este denumită me-
dical adenoidectomie şi există în momentul de faţă două 
tipuri de intervenţie chirurgicală: clasică sau endoscopi-
că. Cea clasică durează 15-30 de minute şi presupune 
îndepărtarea ţesutului limfoid prin gură cu o chiuretă, un 
instrument tăietor special dezvoltat pentru această mane-
vră. De regulă, această operaţie se face „în orb“, fără să 
existe un control adecvat al câmpului operator. Practic, cel 
care operează nu vede ce face, doar controlează digital 
zona de implantare a vegetaţiilor. Metoda face imposibil 
abordul unor anumite regiuni de la nivelul rinofaringelui, 
ceea ce face ca la fi nalul operaţiei să mai existe foliculi 
de ţesut limfoid, care pot duce la recidiva vegetaţiilor ade-
noide. Cât despre metoda endoscopică, aceasta durează 
30-45 de minute, în medie, şi presupune utilizarea unei 

videocamere introduse prin nas pentru vizualizarea câm-
pului operator, ceea ce face intervenţia sigură, precisă 
şi corectă. Ea permite folosirea unor echipamente per-
formante, cum este shaverul, o turbină mică ce aspiră 
şi taie în acelaşi timp polipii cu 5.000-7.000 de rotaţii pe 
minut, dar şi radiofrecvenţa, coblaţia sau argon-plasma. 
După operaţia de extirpare a polipilor, mersul cu avionul 
sau cu maşina pe distanţe lungi trebuie evitat cel puţin 
două săptămâni 

Tipuri de abordare chirurgicală
O perioadă s-a utilizat laserul cu diode, apoi laserul 

KTP. Este greu de controlat într-un spaţiu atât de mic un 
instrument atât de agresiv cum este laserul. Acesta poa-
te da arsuri necontrolate ale ţesuturilor din profunzime. 
Drept urmare, metoda a fost abandonată în lumea civili-
zată, pentru că au apărut între timp metode mai sigure, 
mai elegante, mai efi ciente. Mulţi părinţi sunt tentaţi să 
amâne operaţia de teama consecinţelor anesteziei gene-
rale. 

Utilizarea anesteziei generale
Din anii 1950, din momentul în care anestezia genera-

lă s-a perfecţionat, nimic nu mai justifi că efectuarea ade-
noidectomiei cu anestezie locală. Cu acest tip de anes-
tezie, operaţia devine traumatizantă, greu de suportat 
de către copil.  Asigurarea unui confort adecvat în timpul 
operaţiei este obligatorie şi recomandarea fermă este de 
efectuare a anesteziei generale. Practic, după intervenţia 
chirurgicală copilul nu trebuie să ştie că a fost operat.

Momentul ideal pentru operaţie
Operaţia se poate face la orice vârstă dacă apar otite 

frecvente, laringite, infecţii frecvente de căi respiratorii su-
perioare care răspund din ce în ce mai greu la tratamen-
tul medicamentos. Însă, aşa cum am specifi cat, creşterea 
maximă a polipilor se constată în jurul vârstei de 5-6 ani, 
acesta fi ind şi momentul cel mai potrivit pentru operaţie. 
În literatura de specialitate se precizează că vegetaţiile 
adenoide operate înaintea împlinirii vârstei de 5 ani pot 
recidiva mai frecvent decât la copiii operaţi după această 
vârstă. 

Atunci când se impune, operaţia se poate face în ori-
ce anotimp. Dacă poate fi  temporizată, se recomandă ca 
adenoidectomia să se efectueze primăvara sau la înce-
putul verii, astfel încât pacientul să poată să ajungă la 
mare la câteva săptămâni după operaţie. Aerosolii marini 
sunt de mare ajutor în această situaţie. 

Recuperarea post-operatorie
Majoritatea copiilor se recuperează între şapte şi zece 

zile după operaţie. Unii se pot recupera mai repede, alţii 
pot necesita până la două săptămâni pentru recuperarea 
completă. Cea mai importantă observaţie utilă recuperă-
rii este ca pacientul să bea multe lichide. În acest sens, 
imediat după intervenţie, copiii pot primi apă sau suc de 
mere. În ceea ce priveşte alimentele, nu există restricţii, 
dar unii medici recomandă o hrană păstoasă timp de câ-
teva zile. Reluarea activităţilor se face treptat, cu reveni-
rea la şcoală după ce alimentaţia şi băutul se fac normal, 
când nu mai necesită medicaţie şi odată ce copilul se 
odihneşte întreaga noapte.

Dr. Bogdan Mocanu, 
medic primar ORL, Spitalul Monza
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Este o boală a inimii caracterizată printr-un dezechi-
libru între fluxul sanguin coronarian și necesitățile mio-
cardice, dezechilibru produs de modificări în circulația 
coronariană și care conduce spre ischemie miocardică. 
Modificările în circulația coronariană se datorează steno-
zării acestora sau chiar obstruării lor, datorită depunerilor 
de „grăsimi” în interiorul vaselor de sânge. Depunerile 
acestea sunt posibile din cauza unei boli de metabolism 
care are ca factori fazorizanți alimentația dezechilibrată, 
sedentarismul, obezitatea; diabetul zaharat și fumatul 
accentuând și mai mult boala. Altfel spus, vasele de sân-
ge care alimentează mușchiul inimii se înfundă, iar re-
zultatul este angina pectorală (durerile în piept din zona 
inimii) care apare la efort, câteodată (când boala este 
gravă) chiar în repaus.

Boala coronariană este considerată “inamicul numă-
rul unu” al zilelor noastre, și rămâne cea mai frecventă 
patologie suferită de pacienții care se adresează cardi-
ologului sau chirurgului cardiac. Întrebarea cu care se 
confruntă cel mai des un chirurg cardiac și la care trebuie 
să răspundă este „Are acest pacient indicație de by-pass 
aorto-coronarian?” 

De multe ori, primul contact între chirurg și pacientul 
cu boală coronariană este reprezentat de o angiogramă 
coronariană. Cu toate că aspectul anatomiei arterelor 
coronare este esențial în stabilirea oportunității și mo-
dalității de efectuare a unei revascularizări miocardice, 
trebuie luată în calcul și prezentarea clinică a pacien-
tului, precum și rezultatele testelor neinvazive pentru a 
caracteriza implicațiile fizio-patologice ale aspectului an-
giografic și impactul lor asupra prognosticului.

Sistemul propus de Societatea Canadiană de Cardi-
ologie pentru gradarea severității clinice a anginei pec-
torale este acceptat pe scară largă. Din păcate, angina 
pectorală este un fenomen foarte subiectiv, atât pentru 
pacient cât și pentru medic, și poate exista o corelație 
foarte slabă între simptome și ischemie, în special la di-
abetici care prezintă ischemii silențioase. 

Electrocardiograma este obligatorie și poate indica 
ischemie miocardică atunci când este anormală, dar nu 
demonstrează semne patognomonice, la jumătate din 
pacienți cu angină stabilă de efort. Electrocardiograma 
de stres este un test simplu și ieftin, deci util ca și meto-
da de screening, și aduce informații suplimentare despre 
severitatea bolii și prognosticul acesteia.

Din nefericire, la mulți pacienți nu se poate obține frec-
vența cardiacă dorită, datorită beta-blocării sau toleranța 
fizică le este limitată, datorită comorbidităților, aceasta 
îngrădind utilizarea testului la acești pacienți care sunt 
de multe ori cu risc crescut. Scintigrafia de perfuzie mi-
ocardică cu thalium-201 sau technețiu-99m poate fi utilă 
la pacienții cu electrocardiogramă de repaus anormală. 
Demonstrarea unui defect reversibil de perfuzie compa-
rând imaginile obținute după injectarea trasorului la stres 
maxim cu imaginile de repaus este un indicator de ische-
mie, deci de viabilitate, în timp ce un defect ireversibil 
indică o cicatrice non-viabilă.

Ecocardiografia de repaus are un loc bine stabilit în 
algoritmul de evaluare al structurii și funcției cardiace, 
iar ecocardiografia de stres câștigă tot mai mult teren 
în aprecierea viabilității miocardice. Creșterea inițială a 
contractilității la administrare de dobutamină urmată de 
scădere, este diagnostică pentru ischemie miocardică (și 
deci viabilitate).

O dată stabilită necesitatea realizării unei proceduri 
de revascularizare miocardică, se cere elaborarea stra-

Sl. Dr. Călin Popa, medic primar  
Chirurgie Cardiovasculară, Spitalul Monza
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tegiei de realizare a acesteia, și deci răspunsul la între-
barea: „Angioplastie percutanată (PTCA) cu sau fără im-
plantare de stent sau by-pass aorto-coronarian?” Dupa 
studierea coronarografi ei, se elaborează „un scor lezio-
nal” care califi că pacientul pentru o procedură de revas-
cularizare intervențională sau chirurgicală. În principiu, 
candidații pentru by-pass aorto-coronarian sunt pacienți 
cu: leziune de trunchi principal al coronarei stângi, boală 
coronariană multi-vasculară precum și orice tipar lezio-
nal, care nu se pretează la angioplastie percutanată (ste-
noze situate în bifurcații, leziuni lungi, leziuni severe). Tot 
aici se încadrează și pacienții care necesită oricum o in-
tervenție chirurgicală pe cord pentru o altă patologie.

By-passul aorto-coronarian poate fi  efectuat cu cordul 
oprit, cu ajutorul aparatului de circulație extra-corporală 
(CEC) sau pe cord bătând, ambele procedee trebuind să 
respecte principiul revascularizării complete (toate vase-
le cu stenoză semnifi cativă și cu mai mult de 1 mm dia-
metru). Diferența dintre cele două proceduri este dată de 
oprirea cordului și trecerea pe circulație extra-corporeală 
care expune pacientul la anumite riscuri și complicații 
(sindrom infl amator sistemic post-CEC, risc mai mare 
de sângerare, complicațiile incanulării), însă partizanii 
efectuării operației în CEC susțin că anastomoza efectu-
ată cu cordul oprit este calitativ superioară și că poate fi  
abordată orice zonă a cordului.

Cu ajutorul tehnicilor moderne de stabilizare a zonei 
de lucru (de tip Octopuss și Star Fish) revascularizarea 
miocardică pe cord bătând nu are practic nici o contra-in-
dicație, și ferește pacientul de toate complicațiile legate 
de CEC, dar necesită o experiență superioară din partea 
chirurgului, o tehnică minuțioasă și o colaborare perfectă 
cu medicul anestezist, mortalitatea în centrele cu experi-
ență fi ind de până în 2%. 

Grefoanele utilizate cel mai frecvent sunt arterele ma-
mare interne (stângă și dreaptă) și vena safenă internă 
și mai rar artera radială, artera gastro-epiploică, vena 
safenă externă, utilizarea altor grefoane fi ind anecdotică.

În ultimii ani, se încearcă realizarea unei revascula-
rizări, predominant, dacă nu exclusiv, cu ajutorul gre-
foanelor arteriale prin utilizarea ambelor artere mamare 
interne (preferabil „in situ”), datorită permeabilității supe-
rioare în timp a grefoanelor arteriale față de cele venoa-
se (artera mamară internă stângă are o rată de perme-
abilitate de 80-90% la 10 ani, iar un grefon venos safen 
de 40-60% la 5 ani).

În consecință, rezultatele abordării moderne a paci-
entului coronarian prin realizarea revascularizării arteria-
le complete pe cord bătând sunt excelente, cu o mortali-
tate și morbiditate peri-operatorie mică, și un prognostic 
pe termen lung excelent, o creștere a calității vieții și o 
inserție socială rapidă și completă.  

CardioPatia 
iSchemicĂ



Str. Tony Bulandra, Nr. 27 - Sector 2, Cod poștal 021967 - București
tel.: (+40) 31 225 25 00 Fax: (+40) 31 225 25 79/80

www.spitalulmonza.ro, info@spitalulmonza.ro, facebook.com/spitalulmonza




