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[Fuchs KH et al: Indication for antireflux surgery, in “Gastroesophageal reflux disease”, Springer-Verlag/Wien, 

2006]

Arsurile retrostenale ţin America trează! 

50 de milioane au cel puţin un episod nocturn / săptămână

72% fac tratament

Prevalenţă BRGE în SUA: 18,6 milioane cazuri

5,8 miliarde $ cheltueli cu medicaţia

3,5 miliarde $ cheltuieli cu spitalizarea

14,6 miliarde $ pierduţi prin scăderea productivităţii
[American Gastroenterological Society, 2001]

BRGE: refluxul sucului gastric în cantitate crescută 
sau  normală, dar cu compoziţie modificată în lumenul 

esofagian
ANICOLAU.RO
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BRGE este o afecţiune cronică şi progresivă

[DeMeester TR, EAES Postgraduate Course, Berlin, 2006]

2-20 ani

ANICOLAU.RO



1. Ineficienţa terapiei cu IPP

2. Metaplazia intestinală

3. SEI compromis

4. ↓↓↓↓ clearance

5. Scurtarea esofagului

6. Dilatare diatală

7. Hernie hiatală ireductibilă

8. Esofag Barrett’s

9. Tratament chirurgical ineficient

� Intervenţia chirurgicală trebuie efectuată înainte de acest 
stadiu

Stadiul final al BRGE:

[DeMeester TR, EAES Postgraduate Course, Berlin, 2006]
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Tratament medicamentos (IPP*): recurenţă > 70%

Terapie endoscopică (insuficient evaluată):

– sutură (EndoClinch®, Plicator®)

– injectări/implant biopolimeri (Enterijx®)

– radiofrecvenţă (Stretta®)

Operaţii antireflux = refacerea barierei antireflux (SEI** + 

pilieri): fundoplicatură + crurorafie

*IPP = inhibitori de pompă protonică

**SEI = sfincter esofagian inferior

Tratament BRGE:ANICOLAU.RO



A. Controversă: care sunt indicaţiile tratamentului
chirurgical?

1) Pacienţi cu simptome persistente sau recurente (tratament 
cu IPP): regurgitări de lichide şi solide, simptome atipice, 
tineri

2) Complicaţii persistente/recurente (tratament cu IPP):
esofagită / ulceraţii / stenoză

Fundoplicatura laparoscopică reprezintă actualmente 
terapia “golden standard” în BRGE

[B. Dallmagne et al, Surg Endosc, 2005]ANICOLAU.RO



• pacienţi cu afecţiuni majore asociate

• pacienţi vârstnici (> 70 ani): speranţa de 
viată

• pacienţi cu reflux esofagian non-eroziv

• pacienţi cu afecţiuni psihice

[Fuchs KN et al: Indication for antireflux surgery în “Gastro-esophageal reflux 
disease” Springer-Verlag, Wien, 2006]

!

3. Efecte negative ale terapiei medicamentoase

4. Modificări anatomice: hernie hiatală 
(HH) voluminoasă, SEI incompetent, 
reflux duodeno-gastro-esofagian
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B. Controversă: disecăm pilierii şi mobilizăm 
esofagul?

În absenţa disecţiei şi 
mobilizării esofagului:

� alunecare/migrare valvă în 
torace

� recurenţa herniei
[Carlson MA et al, Am Coll Surg, 2001]

Disecţia şi abdominalizarea esofagului
Joncţiune gastro-esofagiană la ≥ 2 cm sub diafragm

[Dallemagne B et al, Surg Endosc, 2005]

� 2540 operaţii antireflux în 164 spitale din Germania: 
31% de principiu 44% selectiv !! 11% nu !!!

[Hüttl TP et al, Surg Endosc, 2005]
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C. Controversă: Crurorafie (hiatoplastie)

� 70% (426/603) !
[Zaninotto G et al, Surg Endosc, 2000]

� 65% da 24% selectiv !!! 2% nu !!!
[Hüttl TP et al, Surg Endosc, 2005]

Pro

migrare valvă

hernie paraesofagiană

[Dallemagne B et al, Surg Endosc, 1996; Dutta S et 
al, Surg Endosc, 2004]

Contra

crurorafie strânsă: disfagie 
precoce
strâmtare hiatus prin cicatrizare:
disfagie la 2-3 săptămâni
postoperator
[Dallemagne B, EAES Postgraduate Course, 1999]

Crurorafie de principiu
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2. Sutură anterioară / posterioară?
• rezultate asemănătoare

[Watson AJ, Surg Endosc, 2002]

C.

C.

C.

3. Proteză (meşă): când, cât de mare, din ce material?
a. selectiv în defectele de peste 6 cm (crurorafie în tensiune!)
b. efecte secundare: eroziune, fistule, stenoză, supuraţie !

[ Granderath FA et al, Surg Endosc, 2006]

1. Calibrare crurorafie
a. să nu facă compresiune asupra esofagului
b. pensă Babcock (Ø = 1 cm) între ultimul fir şi esofag
c. bujie 60 Fr

[Dallemagne B: Laparoscopic Nissen fundoplication in “Gastroesophageal reflux disease”, Springer-Verlag/Wien, 
2006]
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D. Controversă: Fundoplicatură parţială (FP) 
sau totală (FT)?

• disfagia severă postoperatorie = defect de tehinică
• disfagia persistentă: < 4% în operaţiile corect efectuate

[Krukowski HZ, Which antireflux operation for ineffective esophageal motility?, în “Controversies in 
laparoscopic surgery”, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2006]

� dismotilitatea esofagiană nu mai e contraindicaţie de FT
� după FT sistem antireflux mai eficient
� la 10 ani control antireflux: 93% Nissen vs. 82% Toupet

[Dallemagne B et al, Surg Endosc, 2005; Oleynikoiv D et al, Surg Endosc, 2002]

a. Contra FT: ↑ disfagia, balonarea, flatulenţa, imposibilitatea de a 
vărsa.

b. Contra FP posterioară: migrare valvă, reapariţia refluxului
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1977 Donahue ⇒⇒⇒⇒ 1988 DeMeester:

scheletizare vase scurte, valvă ≤ 2cm    

→ floppy-Nissen (↓ disfagia)

Ian. 1991 B. Dallemagne: floppy-
Nissen laparoscopic

Calibrare fundoplicatură: bujie 60 Fr 
sau 2 sonde Fauchet

1937 ulcer esofagian / 1955 op. Nissen (valvă 6 cm) /
1976 op. Nissen-Rossetti

E. Controversă: floppy-Nissen sau Nissen-
Rossetti?

Rezultate imediate şi la distanţă 
statistic asemănătoare
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Nissen R, Schweiz Med Wochenschr 1965             Rossetti M et al, World J Surg, 1977

DeMeester TR et al, Ann Surg, 1986
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Pro Nissen-Rossetti: ↓ durata (≈ 20 min)

Contra: fundoplicatură cu faţa anterioară a fornixului

[Dallemagne B: Laparoscopic Nissen fundoplication in “Gastroesophageal reflux disease”, Springer-Verlag/Wien, 2006]

Nu se evidenţiază bine joncţiunea gastro-esofagiană

Nu se evidenţiază bine “fereastra retro-esofagiană”

Valvă posibil în tensiune şi/sau torsionată 

Risc de “stenoză în clepsidră”

� Disfagie persistentă 3,6% (Nissen) vs. 6,6% (Nissen-

Rossetti)

� Recurenţă simptome 1,4% (Nissen) vs. 4,5% (Nissen-

Rossetti) [Hüttl TP et al, Surg Endosc, 2005]
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Hernierea fundoplicaturii – paraesofagian
Fundoplicatură deplasată sau defectuos 
poziţionată
Fundoplicatură desfăcută
Fundoplicatură prea strânsă / prea lungă

LAPAROSCOPIE
Fundoplicatură torsionată
Stomac bilobat

[Dallemagne B, EAES Congress, Berlin, 2006]

Pacienţi cu recidivă de cauză anatomicăANICOLAU.RO



Material şi metodă

Ian. 1997 – Ian. 2006: 54 cazuri de BRGE abordate 
laparoscopic

femei 42, bărbaţi 12
52,7 ani (22 - 76)

54 BRGE cu 51 hernii hiatale (94,4%)

Diagnostic preoperator:
– Endoscopie 54/54, esofagită 53p, esofag Barett 1p
– Rx esogastroduodenală în Trendelenburg a fost efectuată la toţi 

pacienţii
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Indicaţia operatorie

Arsuri retrosternale postprandiale: 54/54 pacienţi

Disfagie: 21/54 pacienţi  (38,8%)

Tuse cronică: 7/54 pacienţi (12,9%)

Sindrom pseudoanginos: 5/54 pacienţi (9,2%)

Esofag Barett: 1/54 pacienţi (1,85%)

HH voluminoasă 4/54 (7,4%)

ANICOLAU.RO



Leziuni de esofagită la examenul endoscopic au 

prezentat 53 din 54 de pacienţi (98,1%)

Reflux la examenul baritat au prezentat toţi pacienţii

=> evoluţia simptomatologiei 2,8 ani (6 luni – 4 ani)

=> minim 2 cure cu IPP (28 zile) cu reapariţia 

simptomatologiei la întreruperea tratamentului + regim 

alimentar
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Tehnica operatorie (I)

Fundoplicatură parţială posterioară

Toupet, Toupet modificat (FPP)

– 16 cazuri

Fundoplicatură parţială anterioară (FPA)

– Dor – Watson: 3 cazuri
(utilizată de necesitate pentru scurtarea intervenţiei)

Nissen-Rossetti
– 1 caz (sângerare vase scurte)
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Tehnica operatorie (II)

Floppy-Nissen: 34 cazuri (din 

2002)

– scheletizarea vaselor scurte (pensa 

LigaSure Atlas ®)

– fir de fixare a valvei la esofag

– ± fir  de fixare a valvei la pilier
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Rezultate

Durata operaţiei: aprox. 150 minute (120 – 300 min)

– mai redusă în Dor şi în Nissen comparativ cu Toupet-Coster

Nu lăsăm sondă nazogastrică

Ingestie de lichide la 6 ore postoperator

Alimente semisolide din prima zi postoperator 

Externare în a treia zi postoperator
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Incidente intraoperatorii 9/54 (16,6%)
– Perforaţie esofag: 1 caz → conversie
– Sângerare vase scurte: 1 caz → Nissen-Rossetti
– Capnotorax: 7 cazuri → 3 pleurostomii

Complicaţii postoperatorii 11/54 (20,3%):
– Disfagie postoperatorie tranzitorie 8/54 (14,8%) pacienţi:

– 5/16 pacienţi (31,2%) după FPP
– 3/34 pacienţi (8,8%) după Nissen

– Disfagie persistentă ≥ 3 luni postoperator 2/16 pacienţi (12,4%) 
după FPP

– Perforaţie gastrică la 48 ore postoperator, prin fragment de ac 
rupt restant intraperitoneal (2 reintervenţii)
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Controlul clinic şi endoscopic la 30 de zile postoperator 
s-a efectuat la 46/54 (85,1%) din pacienţii, cu rezultate
bune la 44/46 pacienţi (95,6%)

După FPP, la peste 3 luni postoperator, 2 pacienţi au 
acuzat disfagie:
– unul a necesitat dilataţii endoscopice

– celălalt pierdut din evidenţă

După Nissen, la peste 30 de zile, 3 pacienţi au acuzat 
balonări postprandiale
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GASTROENTEROLOGI ⇒⇒⇒⇒ tratament medicamentos 
prelungit

– Recidive postoperatorii

Indicaţii

Operaţii incorecte (experienţă)

CHIRURGI: ⇒⇒⇒⇒ nr. limitat de pacienţi adresaţi

– Adresaţi tardiv
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Concluzii

Statistică modestă ce cuprinde perioada “curbei de învăţare”, cu 

rezultate bune

Incidenţa disfagiei scade odată cu experienţa (la noi a fost  “contra 

curentului”)

Pe baza experienţei personale şi a datelor din literatură, suntem 

adepţii fundoplicaturii floppy-Nissen în tratamentul laparoscopic al 

BRGE
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“Good surgical judgement comes from 

experience and experience comes 

from poor surgical judgement”
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BRGE:

a) Simptome tipice + esofagită

b) Simptome tipice - esofagită (boală de reflux 
neerozivă)

c) Simptome atipice: tuse cronică, astm, bronşită, 
fibroză pulmonară, crize pseudoanginoase, 
laringită, faringită, etc.
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Variante operatorii

O intervenţie de principiu
Operaţie funcţie de pacient (“tailoring the 
antireflux procedure”)

Rezultate postoperatorii defavorabile:
– pacienţi care nu răspund corespunzător la IPP
– pacienţi cu boală de reflux non-erozivă
– pacienţi cu probleme psihice

[Power C et al, Am J Surg, 2004]
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