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Rezumat: Rezecţia gastrică este una dintre primele intervenţii chirurgicale efectuate în perioada 
modernă a chirurgiei. Nume precum Pean, Billroth, Finsterer, Reychel, Polya şi Roux rămân în 
continuare pietre de hotar pe drumul evoluţiei chirurgiei gastrice. Neoplasmul gastric este în prezent 
indicaţia majoră de gastrectomie, însă există un număr semnificativ de alte afecţiuni ale etajului eso-
gastro-duodenal unde rezecţia gastrică joacă un rol important. Procedeul de gastrectomie şi 
reconstrucţie pe ansă în Y a la Roux este de elecţie în multe din aceste afecţiuni. Prezentul articol 
stabileşte indicaţiile actuale ale acestui procedeu, subliniind avantajele sale comparativ cu alte tehnici 
chirurgicale de reconstrucţie. 
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Abstract: Gastric resection is one of the first surgical procedures performed in the surgery’s modern 
era. Names like Pean, Billroth, Finsterer, Reychel, Polya and Roux still remain milestones on the 
evolutionary road of the gastric surgery. Gastric cancer is nowadays the major indication for 
gastrectomy but there still is a significant amount of diseases of the upper gastrointestinal tract, where 
the gastric resection plays an important role. The gastrectomy followed by Roux-Y loop reconstruction is 
the choice procedure for many of these diseases. The present article establishes the current indications 
of the procedure emphasizing its advantages compared to other reconstructive techniques. 
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 Rezecţia gastrică este un procedeu chirurgical ce 
datează de mai bine de 130 de ani, indicaţiile ei, tehnica 
chirurgicală şi metoda de reconstrucţie modificându-se continuu 
de-a lungul timpului. După introducerea tratamentului 
antisecretor gastric (cu antihistaminice şi mai târziu inhibitori ai 
pompei de protoni) indicaţiile rezecţiei gastrice în ulcerul peptic 
au scăzut dramatic, astăzi neoplasmul gastric şi de joncţiune 
eso-gastrică fiind principala indicaţie de gastrectomie. Totuşi, 
există o serie de alte afecţiuni ale etajului eso-gastro-duodenal 
cu o incidenţă mai redusă dar de egală importanţă clinică unde 
gastrectomia este indicată ca şi procedeu de elecţie sau în caz de 
recidivă după alte tehnici. Anastomoza folosind ansa în Y a la 
Roux nu a fost întotdeauna tehnica de reconstrucţie de elecţie 
după gastrectomie, dar astăzi multiple studii confirmă avantajele 
acestui procedeu.  
INDICAŢIILE ACTUALE ALE REZECŢIEI GASTRICE 
ŞI RECONSTRUCŢIEI CU ANSĂ ÎN Y A LA ROUX 
1. Neoplasmul gastric şi de joncţiune esogastrică este în 
prezent, după cum precizăm, principala indicaţie de 
gastrectomie. Rezecţia gastrică este singura posibilitate de 
tratament curativ şi de aceea reprezintă tratamentul standard 
pentru toate neoplasmele gastrice potenţial rezecabile. Singura 
excepţie este neoplasmul gastric în stadiul incipient (T1N0M0) 
în cazul în care se poate practica o rezecţie endoscopică R0. 
Scopul unei rezecţii curative este excizia neoplasmului cu 
margini de rezecţie libere împreună cu staţiile de drenaj limfatic 
adiacente. Marginile de rezecţie libere sunt în general obţinute 
prin păstrarea unei distanţe în situ faţă de tumoră de 5 cm 
(pentru tipul intestinal după Lauren) sau 8 cm (pentru tipul difuz 
după Lauren).(1) Aceste limite se bazează pe studiile realizate 
de Hermanek et all. din anii 80 şi 90.(2,3) Respectând aceste 
margini de siguranţă, neoplasmul treimii proximale şi a celei 

medii a stomacului impun de regulă practicarea unei 
gastrectomii totale; în cazul neoplasmelor de joncţiune gastro-
esofagiană tipul II şi III din clasificarea lui Siewert se impune 
asociat şi esofagectomia distală. În neoplasmul localizat în 
treimea distală a stomacului, limitele de rezecţie descrise de 
Hermanek et all. se pot respecta pentru tipul histologic intestinal 
după Lauren şi prin practicarea unei gastrectomii subtotale.(3) 

În prezent nu există un procedeu standard, general 
acceptat, de reconstrucţie după gastrectomia totală sau subtotală 
pentru neoplasm gastric. Procedeul reconstructiv poate fi ales 
individual în funcţie de experienţa chirurgului. La nivel 
mondial, reconstrucţia cu ansa în Y a la Roux este cea mai 
folosită tehnică de restabilire a tranzitului digestiv post 
gastrectomie. Conform datelor din literatură, asocierea unui 
rezervor de substituţie gastrică determină postoperator o creştere 
ponderală mai rapidă şi se asociază cu o calitate a vieţii 
superioară.(4) De asemenea, sunt posibile reintegrarea 
duodenului şi interpoziţia jejunală.  
2. Boala de reflux gastro-esofagian (BRGE). Rezecţia gastrică 
Roux-en-Y ca şi procedeu pentru tratamentul esofagitei de 
reflux a fost introdusă pentru prima oară de Holt şi Large.(5) 
Autorii au tratat o serie de 10 pacienţi cu esofagită de reflux 
severă, majoritatea cazurilor având în antecedente intervenţii 
chirurgicale de cardioplastie şi cardiomiotomie sau rezecţii 
gastrice cu anastomoze Pean sau Billroth II. În majoritatea 
cazurilor s-a efectuat o gastrectomie subtotală urmată de 
reconstrucţie prin anastomoză pe ansă în Y a la Roux cu 
rezultate postoperatorii excelente. Herrington et all. publică 
câţiva ani mai târziu o serie de 6 pacienţi cu BRGE la care 
procedeele clasice antireflux nu au reuşit să controleze refluxul 
acid şi biliar, pacienţi cu simptomatologie importantă cauzată de 
o esofagită de reflux severă. Herrington practică la aceste cazuri 
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antrectomie, vagotomie tronculară bilaterală şi reconstrucţie prin 
gastrojejunostomie folosind o ansă în Y a la Roux de 40-50 cm. 
Autorul denumeşte acest procedeu diversie duodenală totală.(6) 

În prezent BRGE este principala afecţiune benignă a 
tractului digestiv superior în ţările vestice cu o incidenţă în 
continuă creştere. Cauza acestei afecţiuni o reprezintă refluxul 
conţinutului gastric la nivel esofagian. Este cunoscută evoluţia 
naturală de la esofagita de reflux la metaplazia intestinală la 
nivelul esofagului distal sau esofagul Barrett şi ulterior 
dezvoltarea unei adenocarcinom la acest nivel. Esofagul Barrett 
reprezintă cel mai important factor de risc în dezvoltarea 
adenocarcinomului de esofag distal şi de aceea este considerat o 
leziune precanceroasă. În comparaţie cu populaţia normală, la 
pacienţii cu esofag Barrett riscul de dezvoltare a unui 
adenocarcinom este în funcţie de lungimea segmentului 
esofagian afectat de metaplazie, de 40-200 de ori mai mare.(7,8) 
Conform datelor epidemiologice se poate considera că, 
aproximativ 10% din pacienţii afectaţi de BRGE dezvoltă un 
esofag Barrett. La 10% din pacienţii cu esofag Barrett la nivelul 
diferitelor zone de displazie se ajunge în cursul vieţii la apariţia 
unei adenocarcinom. Există astfel o relaţie certă de cauză-efect 
între BRGE şi adenocarcinomul esofagian distal.(9) 

Chirurgia în BRGE se adresează pacienţilor ce nu 
răspund la terapia medicamentoasă (inhibitorii pompei de 
protoni, prokinetice). Procedeele antireflux se adresează 
disfuncţiei care stă la baza acestei afecţiuni. Astfel, pe prim plan 
stau procedeele care refac competenţa cardiei prin intermediul 
unei manşete gastrice, procedeele de fundoplicatură (Nissen, 
Toupet, Dor, Belsey, Lind s.a.). Rezecţia gastrică 2/3 asociată cu 
vagotomie şi reconstrucţie pe ansă în Y a la Roux controlează 
cel mai bine pe termen lung refluxul acid şi biliar la nivelul 
esofagului. Datorită faptului că această intervenţie este mai 
laborioasă decât cele de fundoplicatură ea nu este indicată ca 
terapie primară în boala de reflux.  

Rezecţia gastrică şi reconstrucţia prin anastomoză pe 
ansă în Y a la Roux este indicată în BRGE în recidivele după un 
procedeu de fundoplicatură atunci când revizia acestui procedeu 
nu este posibilă sau este riscantă. O altă indicaţie a reconstrucţiei 
pe ansă în Y a la Roux este esofagita de reflux care apare după 
gastrectomie. Această afecţiune, ce face parte din sindroamele 
postgastrectomie, este după evaluările indirecte de manometrie 
şi pH-metrie, mai exprimată după reconstrucţiile tip Billroth II 
decât după Pean-Billroth I. În cazurile cu simptomatologie 
severă la care tratamentul conservativ cu inhibitori ai pompei de 
protoni, antiacide şi chelatori ai acizilor biliari nu este eficient se 
indică degastro-gastrectomia şi reconstrucţia pe ansă în Y a la 
Roux. 
3. Ulcerul peptic. Datorită eficienţei tratamentului cu inhibitorii 
pompei de protoni precum şi a terapiei de eradicare a 
Helicobacter pylori indicaţiile chirurgiei elective în ulcerele 
peptice gastro-duodenale au fost drastic reduse după anii 
’90.(10) 

În prezent intervenţiile chirurgicale elective în ulcerul 
gastric sunt rezervate unui procent redus de pacienţi cu 
Helicobacter pylori negativ la care, în ciuda tratamentului cu 
doze crescute de inhibitori ai pompei de protoni sau din cauza 
lipsei de complianţă la tratament nu se poate obţine vindecarea 
ulcerului. De asemenea, în prezenţa suspiciunii de carcinom sau 
în cazul simptomatologiei accentuate de multiple recidive 
precum şi în cazul iminenţei complicaţiilor (perforaţie, 
hemoragie, stenoză) se impune tratamentul chirurgical electiv. 
În ulcerul duodenal (care se asociază în 90-95% din cazuri cu 
Helicobacter pylori) indicaţiile chirurgiei elective sunt limitate 
la cazurile cu recidive frecvente şi simptomatologie severă, fără 
răspuns la terapia de eradicare pentru Helicobacter.(11) 

În ceea ce priveşte tipul de reconstrucţie după rezecţia 

gastrică variantele tehnice includ gastroduodenostomia tip Pean-
Billroth I, gastrojejunostomia tip Billroth II şi 
gastrojejunostomia pe ansă în Y a la Roux. Mortalitatea 
postoperatorie după aceste procedee este asemănătoare conform 
datelor din literatură după 1980 şi se situează sub valoarea de 
1%.(12) Rezecţia gastrică cu anastomoză pe ansă în Y a la Roux 
este din punct de vedere al riscului operator şi al morbidităţii 
similară cu rezecţia tip Billroth I respectiv Billroth II.(12) 

Recidiva ulcerului peptic în aceste cazuri este cuprinsă 
între 8 şi 15% după studiile mai vechi (Kennedy 1978 (13), 
Menguy 1980, (14) Nielsen 1974.(15) Datele mai recente 
obţinute prin studii prospective randomizate arată rezultate net 
superioare în ceea ce priveşte recidiva ulcerului peptic în ulcerul 
gastric tip Johnson I, fără a exista diferenţe semnificative între 
reconstrucţia tip Billroth I şi Roux Y.(16,17,18) Un studiu 
prospectiv randomizat de dată recentă prezintă rezultatele pe 
termen lung după rezecţia gastrică şi vagotomie pentru ulcer 
duodenal comparând reconstrucţia Billroth II cu Roux-en-Y 
(Csendes et all. 2009.(19) Autorii nu evidenţiază diferenţe de 
mortalitate şi morbiditate între cele două procedee însă, 
rezultatele pe termen lung arată avantajul reconstrucţiei cu ansă 
în Y a la Roux. Această ultimă variantă de reconstrucţie după 
gastrectomie se asociază cu o simptomatologie mai redusă, o 
calitate a vieţii superioară şi cu prezenţa unui număr mai mic de 
modificări patologice la controalele endoscopice. Pe baza 
acestui studiu se poate afirma că, reconstrucţia pe ansă în Y a la 
Roux este procedeul de elecţie după rezecţia gastrică pentru 
ulcer duodenal. Alte studii prospective de acest gen nu există la 
ora actuală, iar studiile retrospective arată rezultate similare – 
incidenţa mai redusă a esofagitei de reflux şi calitatea vieţii 
superioară după Roux-en-Y.(20) 
4. Traumatismele duodenale reprezintă o adevărată încercare 
pentru chirurg din punct de vedere diagnostic şi therapeutic, iar 
în lipsa unei terapii adecvate rezultatele sunt de multe ori 
dezastruoase. Cantitatea totală de fluid ce traversează duodenul 
zilnic depăşeşte 6 litri, iar o fistulă la acest nivel determină 
importante dezechilibre hidroelectrolitice. Eliberarea unei 
cantităţi crescute de enzime activate în spaţiul retroperitoneal şi 
în cavitatea peritoneală este potenţial letală. Diagnosticul 
preoperator în leziunile duodenale izolate poate fi foarte dificil 
şi nu există nici în prezent o metodă de tratament care să elimine 
complet riscul apariţiei fistulei la nivelul liniilor de sutură 
duodenale. Traumatismele închise severe ale duodenului se 
diagnostichează adesea tardiv datorită sepsisului abdominal prin 
sindromul lui Winiwarter, determinat de apariţia insidioasă a 
colecţiei biliare retroperitoneale asociată cu emfizem 
retroperitoneal. Tratamentul injuriilor duodenale rămâne 
controversat. Nu este nici un consens pentru tratamentul 
optimal. Procentajul pacienţilor cu rupturi duodenale trataţi prin 
sutură primară, sutură cu tub de decompresiune sau excluderea 
pilorică variază mult de la o instituţie la alta.  

Flint a observat că fistulele duodenale nu au apărut 
atunci când repararea prin sutura simplă a fost folosită pentru 
injurii afectând mai puţin decât 20% din circumferinţa 
duodenală.(21) La pacienţii cu rupturi duodenale de gradul III s-
a relatat o rată de fistule de peste 40% la pacienţii trataţi prin 
sutură primară, în timp ce, creşterea introducerii excluderii 
pilorice a scăzut rata fistulei sub 15%. Procedeul de bypass 
duodenal folosind ansa în Y a la Roux reprezintă o indicaţie 
majoră în traumatismele duodenale severe, situaţii în care este 
de multe ori necesară practicarea unei rezecţii gastrice limitate 
(antrectomie) pentru obţinerea unor margini vitale care se 
pretează la sutură, iar devierea tranzitului digestiv de la nivel 
duodenal scade mult riscul de apariţie a fistulei pe liniile de 
sutură. 

4. Obezitatea morbidă. Rezecţia gastrică şi 
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reconstrucţia cu anastomoză pe ansă în Y a la Roux este unul 
dintre primele procedee practicate în chirurgia obezităţii 
morbide. Scopinaro et all publică în 1979 primele experienţe cu 
acest procedeu chirurgical în tratamentul obezităţii morbide, 
procedeu denumit de autor diversie biliopancreatică.(22) 
Scopinaro practică o gastrectomie distală lăsând un stomac 
restant de aproximativ 200-300 ml pe care îl anastomoză cu o 
ansă în Y, anastomoza la piciorul ansei făcându-se la 50 de cm 
de valvula ileo-cecală. Prin acest by-pass contactul dintre 
alimente şi enzimele digestive se realizează la 50 de cm de cec 
ceea ce determină o malabsorbţie pentru grăsimi. La acest 
procedeu s-au adus de-a lungul timpului multiple modificări 
pentru reducerea complicaţiilor şi a efectelor secundare 
digestive şi metabolice. Cea mai cunoscută modificare a tehnicii 
este cea propusă de Larrad et all care realizează o ansă bilio-
digestivă mult mai scurtă, de doar 50 cm, procedeu denumit şi 
50-50-BPD.(23) În era chirurgiei miniinvazive în multe centre, 
aceste intervenţii chirurgicale se practică fără gastrectomia 
distală (antrectomie) pentru a reduce complicaţiile legate de 
bontul duodenal. Diversia biliopancreatică este unul dintre cele 
mai eficiente procedee de chirurgie bariatrică şi se foloseşte pe 
scală largă la nivel mondial în tratamentul obezităţii morbide, o 
afecţiune cu o incidenţă în continuă creştere.  
Concluzii: 

Rezecţia gastrică este indicată în prezent în 
neoplasmele gastrice şi de joncţiune eso-gastrică, în ulcerul 
peptic în cazuri selecţionate, în boala de reflux gastro-esofagian 
recidivată după procedee de fundoplicatură, în traumatismele 
duodenale severe şi în obezitatea morbidă. Reconstrucţia cu 
anastomoză pe ansă în Y a la Roux este o alegere logică după 
gastrectomie prin prisma complicaţiilor postoperatorii mai 
reduse şi a calităţii superioare a vieţii.   
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