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Rezumat: Fistula colecisto-tegumentară este o complicație excepțional de rară astăzi, putând fi 
rezultatul unei colecistite acute neglijate, îndelung evoluate. Este precedată de formarea unui flegmon al 
peretelui abdominal în aria de proiecție a colecistului, urmată de constituirea soluției de continuitate 
tegumentare. Autorul prezintă cazul unui bărbat în vârstă de 77 de ani cunoscut cu hipertensiune 
arterială esențială de gradul II, diabet zaharat tip II tratat cu antidiabetice orale, boala Parkinson, 
cardiopatie ischemică cronică, insuficiență mitrală, flutter atrial convertit medicamentos, se prezintă în 
serviciul de urgență cu simptomatologia unei formațiuni tumorale în hipocondrul drept, asociindu-se 
semnele celsiene tegumentare. Se intervine chirurgical la 7 zile, diagnosticul postoperator fiind de 
fistulă colecisto-tegumentară. Lucrarea exprimă opinia autorilor şi îşi propune prezentarea strategiei 
terapeutice, particularitățile clinice și evolutive în cazul fistulelor colecisto-tegumentare. 
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Abstract: Cholecystocutaneous fistula is an exceptionally rare complication today, which may be the 
result of an acute cholecystitis neglected for a long time. It is preceded by the formation of a phlegmon 
of the abdominal wall in the gallbladder projection area, followed by the establishment of continuity 
cutaneous solution. The author presents the case of a man, aged 77 years old with essential hypertension 
grade II and type II diabetes treated with oral agents, Parkinson’s disease, ischemic heart disease, 
mitral valve insufficiency, chronic drug converted atrial flutter, who came to the Emergency Department 
with symptoms of a tumour formation in the right hypocondrium, associating celsian tegument signs. 
Surgical intervention is performed on day 7, the preoperative diagnosis being of cholecystocutaneous 
fistula. The work expresses the opinion of the author and aims at presenting the strategy, the clinical and 
evolutive particularities in the case of cholecystocutaneous fistula. 
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INTRODUCERE 
Fistula colecisto-tegumentară este o complicație 

excepțional de rară astăzi, putând fi rezultatul unei colecistite 
acute neglijate, îndelung evaluate. Este precedată de formarea 
unui flegmon al peretelui abdominal în aria de proiecție a 
colecistului, urmată de constituirea soluției de continuitate 
tegumentare. Pentru început trebuie să deosebim fistulele interne 
şi fistulele externe. Primele sunt de obicei rezultatul evolutiv a 
unei proces patologic al căilor biliare sau al viscerelor vecine, 
iar ultimele pe lângă evoluția unui proces patologic al căilor 
biliare fiind şi urmarea unor greşeli de terapeutică 
chirurgicală.(1) 

Fistulele biliare se pot dezvolta în condiții patologice 
foarte diferite: sunt rezultatul unui traumatism sau al unei  
intervenții asupra căilor biliare, după un drenaj extern al 
coledocului (când mai persistă un obstacol în calea biliară 
principală, neobservat în cursul operaţiei), sau în urma unei 
tehnici defectuoase în efectuarea unei colecistectomii, sau, cu 
mult mai rar, ele apar la sfârșitul unei lungi evoluții morbide a 
unei colecistite acute. Datorită eficacităţii îngrijirilor 
postoperatorii moderne, astăzi sunt tot mai rare cazurile în care 
fistulele externe de durată reprezintă un act voit, de exemplu 
primul timp al unei intervenţii seriate la un bolnav cu o stare 
generală foarte alterată. 

Fistulele biliare medicale sunt consecutive evoluţiei 
formelor nete sau torpide de angio-colecistită sau de colecistită 
supurată. În timp ce fistula se formeză, nu se observă nici un 

simptom important, sau numai o durere profundă în regiunea 
cistică, şi uneori o împăstare, sau chiar o boltire la acest nivel. 
Fistulele cutanate formează cam jumătate din cazuri.(2) 

Fistulele colecisto-tegumentare provin aproape 
totdeauna din vezicula biliară. După deschiderea fistulei se 
scurge fie o bilă purulentă, fie puroi franc amestecat cu nisip 
biliar sau cu calculi. În zilele următoare, bila devine mai pură și 
se poate colecta uneori până la un litru pe zi. Din timp în timp, 
în primele zile, ea mai aduce calculi. Alteori, dacă canalul cistic 
e obstruat, nu curge decât puroi amestecat cu calculi, dar fără 
bilă. Când explorăm traiectul fistulos, el pare deseori îngust, 
neregulat, cu cotituri, mai ales dacă există anfractuozități 
intraperitoneale, și aceasta este cauza pentru care el se astupă 
uneori. În momentul acela reapar semnele de flegmon biliar. În 
anumite cazuri, fistula se vindecă spontan după iesirea 
calculilor. O fistulă mică persistă luni de zile, apoi sfârșește prin 
a se închide. Aceasta este o colecistostomie naturală. Cel mai 
des, calculii nu se elimină decât cu mari dificultăți, supurația se 
prelungește și bolnavii își pierd forțele. După constituirea 
fistulei, indiferent de forma clinică, urmează o perioadă de 
atenuare, atât a semnelor locale, cât şi a semnelor generale. 
Împăstarea dureroasă tegumentară se reduce total sau parţial, 
febra cedează definitiv sau temporar, icterul scade în intensitate 
sau dispare. 

Evoluţia ulterioară este rareori favorabilă în sensul 
vindecării spontane, deoarece, după o ameliorare trecătoare, 
starea bolnavului se poate agrava din nou. Există şi fistule 
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excepţionale care merită o menţiune: ele pot să se formeze în 
mediastin, pericard, vena portă, în ţesutul celular retroperitoneal 
şi chiar în căile urinare. S-au semnalat prezenţa de calculi biliari 
în vezica urinară. Fistulele bilio-toracice sunt relevate de o 
violentă durere toracică, urmată de o vomică bilio-purulentă şi 
acesta antrenează de obicei decesul, într-un timp scurt. La aceste 
cazuri, calculii nu sunt niciodată eliminați cu vărsătura, dar ei 
pot fi regăsiţi în cavitatea pleurală (Petridis). (2) După cum 
fistula este totală sau parțială, bolnavul va prezenta numai o 
ușoară pierdere în greutate sau o alterare profundă a stării 
generale, cu grave tulburări intestinale, hemoragii, osteoporoze 
și deficite glandulare. Pe acest fond se adaugă, mai devreme sau 
mai târziu, infecția căilor biliare (angiocolita icterigenă).(1) 
Amintim că cercetările experimentale ale prof. Teohari (citat de 
Pavel) (2) au arătat că în timp ce câinii tineri rezistă relativ bine 
vreme îndelungată, la fistulele care derivă la exterior aproape 
toată bila, animalele bătrâne sucombă într-un interval foarte 
scurt. Observația aceasta prezintă o deosebită importanță pentru 
chirurgie, indicând înlăturarea pe cât posibil a metodelor de 
drenaj extern la bolnavii vârstnici.(3,4,5) 
  Un calcul în ampula vezicii biliare se poate inclava şi 
evolua cu o colecistită acută litiazică. Procesul începe, de obicei, 
cu formarea calculilor în vezica biliară, dar au fost raportate şi 
cazuri în care calculii nu au fost prezenţi. Este probabil ca fistula 
colecisto-tegumentară să aibă la origine un calcul care a obstruat 
ductul cistic, determinând colecistită acută, empiem şi formarea 
de adeziuni între colecist şi tegument. Perforaţia apare prin 
tegument la exterior şi calculii pot traversa fistula. Mărimea 
calculului este importantă, deoarece calculii cu diametrul mai 
mic de 2-3 cm, de obicei trec.(6,7) 

 
PREZENTARE DE CAZ 

 Pacient în vârstă de 77 de ani care s-a prezentat la 
Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Judeţean Sibiu 
pentru următoarele acuze: prezența unei formațiuni tumorale în 
hipocondrul drept, dureri abdominale difuze, icter sclero-
tegumentar, grețuri, febră, frison, urini hipercrome, scaune 
acolice, astenie, fatigabilitate, tegumente cu semne celsiene în 
hipocondrul drept, acuze care au debutat în urmă cu aproximativ 
o lună prin apariţia de dureri în hipocondrul drept, greţuri, 
vărsături bilioase, acuze care au scăzut în intensitate, asociindu-
se cu apariţia unei formaţiuni tumorale în hipocondrul drept, 
asociată cu tegumente supraiacente cu semne celsiene, sindrom 
febril prelungit, sdr. icteric. La examenul obiectiv se constată 
abdomen mărit în volum, cu o formaţiune tumorală, ovalară în 
hipocondrul drept, cu o dimensiune de aproximativ 20/15 cm, 
dură, mată, imobilă, sensibilă la palpare, cu tegumente 
supraiacente cu semne celsiene (figura nr.1). 
 
Figura nr. 1. Evidenţierea formaţiunii tumorale din 
hipocondrul drept, cu semnele celsiene ale tegumentului 
supraiacent 

 
 Probele de laborator relevă: un nivel scăzut al ureei 
(16mg/dL, v.n. 18-55), un nivel crescut al fibrinogenului 
(467,1mg/dL, v.n. 180-400), bilirubina directă (5,23mg/dL, v.n. 
0-0,3), bilirubina totală (7,85 mg/dL, v.n. 0,2-1,2), 

hiponatriemie (129,5 mEq/l, v.n. 135-148), hiperglicemie 
(200mg/dl, v.n. 82-115). 
 Examinarea CT evidențiază colecist orizontalizat, 
subhepatic, cudat, cu perete îngroșat, placat la planurile 
musculare ale flancului drept pe care le depășește, cu colecție 
fluidă, cu perete propriu la nivelul mușchiului transvers 
abdominal extern drept, care apare mărit în volum, împăstat 
(figura nr. 2). Împăstarea țesutului celular subcutanat adiacent. 
Chiste parapielice renale bilateral. Diverticuli sigmoidieni.   
 
Figura nr. 2. Aspect CT- Colecist îngroşat cu evoluţie înspre 
peretele abdominal care apare cu colecţie fluidă cu peretele 
propriu la acest nivel 

 
 
Figura nr . 3. Aspect intraoperator al traiectului fistulos   

 
 La a 2-a zi de la internare apare fistula tegumentară, 
urmează o perioadă de atenuare, atât a semnelor locale, cât şi a 
semnelor generale, iar la 7 zile de la internare se intervine 
chirurgical practicându-se laparotomia exploratorie, prin incizie 
subcostală Koher, care a evidențiat fistula colecisto-
tegumentară, colecistita acută gangrenoasă fistulizată la perete, 
abces parietal, bloc subhepatic, pentru care s-a practicat 
visceroliza, colecistectomie (cistic aproximativ 0,6 cm), 
explorare CBP (hil hepatic dur, fibros, infiltrat), evacuare abces 
parietal (cavitate restantă aproximativ 15/10 cm), rezecție pereți 
abces, drenaj transcistic, lavaj masiv, dublu drenaj subhepatic, 
drenaj al cavității parietale restante, drenaj al Douglasului 
(figura nr. 3). 

Evoluția postoperatorie a pacientului a fost favorabilă, 
cu dispariția icterului sclero-tegumentar, pacient echilibrat 
hemo-dinamic și cardio-respirator, cu reluarea tranzitului 
intestinal, cu scaun și urină de aspect normal, cu drenaj pe tubul 
de dren transcistic de aprox 450 ml în primele 6 zile 
postoperator, din a 7-a zi po pacientul prezentând drenaj bilios 
pe tuburile de dren subhepatice (300 ml) și pe tubul de dren 
transcistic (150 ml), cu virarea  drenajului pe tuburile de dren 
subhepatice de aproximativ 400 ml și transcistic 50 ml,  cu 
drenaj al cavității restante postabces cu lichid murdar în cantitate 
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mică, cu suprimarea tubului de dren din această cavitate a 6-a zi 
postoperator, cu plaga postoperatorie cu minimă dehiscenţă 
tegumentară în 1/3 medie  cu minimă secreție murdară, cu 
evacuarea ei și cu evoluție locală favorabilă. 
 La 9 zile postoperator se practică colangiografie de 
control pe tubul de dren transcistic, care evidențiază un calcul 
decliv, inclavat în coledoc (figura nr. 4), motiv pentru care s-a 
luat legătura cu Secția Medicală III Cluj Napoca, care a fost de 
acord cu internarea pacientului și completarea investigațiilor 
imagistice și intervenționale în această secție. 
 
Figura nr. 4. Colangiografie - calcul inclavat în canalul 
coledoc 

 
 Pacientul se internează  pe Secția Medicală III Cluj 
Napoca, unde se efectuează analize, ecografia abdominală care 
evidențiază  ficat cu aspect de steatoză hepatică, CBP şi  CBIH 
dilatate. Se decide şi se practică  ERCP care evidenţiază calculul 
mare şi dur inclavat  în CBP, care se fracţionează cu greutate și 
se extrage, iar pentru siguranță se montează o proteză de plastic. 
Post ERCP, pacientul prezintă  pancreatită acută, pacient cu 
stare generală gravă, cu dureri abdominale de intensitate mare, 
cu amilaze crescute (în dinamică: 1499-3701-1859-1598-
368Ui), greţuri, vărsături, acuze în remisie lentă în momentul 
externării. Pacientul este rechemat la 3 luni pentru extragerea 
protezei intracoledociene. 
 Revine în serviciul de Chirurgie I Sibiu în data de 
20.12.2013 și se internează cu diagnosticul de pancreatită acută 
post ERCP. În data de 24.12.2013 pacientul este externat 
prezentând o evoluție favorabilă, este echilibrat din punct de 
vedere hemodinamic și cardio-respirator, drenaj absent pe tubul 
de dren transcistic cu suprimarea lui a 2-a zi de la internare, 
drenaj absent pe tuburile subhepatice, cu suprimarea lor a 4-a zi 
de la internare, cu plagă postoperatorie cu minimă secreție 
murdară în treimea mijlocie în curs de vindecare. 

Pacientul revine la control la 1 lună, pacient vindecat 
chirurgical, cu plaga po vindecată. 
 

DISCUŢII 
 Fistulele colecisto-tegumentare au fost descrise în 
literatura de specialitate ca apărând  în urma unor complicaţii 
iatrogene apărute în timpul intervenţiilor chirurgicale pe căile 
biliare, după un drenaj extern al coledocului (când mai persistă 
un obstacol în calea principală, neobservat în cursul operației) 
sau, cu mult mai rar, în urma unei evoluţii de lungă durată a unei 
colecistite acute litiazice. Datorită eficacității îngrijirilor 
preoperatoare moderne, astăzi sunt tot mai rare cazurile în care 
fistulele externe de durată reprezintă un act voit, de exemplu 
primul timp al unei intervenții seriate la un bolnav cu o stare 
generală foarte alterată. Lăsând la o parte fistulele mici care 
supără pe bolnav sub aspectul estetic, al iritației tegumentelor și 
al pansamentelor necesare, orice fistulă externă mai importantă 
se însoțește de tulburări a căror gravitate e proporțională cu 
cantitatea de bilă pierdută. Tulburările digestive sunt în parte 
asemănătoare cu cele descrise la obstrucția căilor biliare și se 
datoresc faptului că bila nu ajunge decât în cantitate redusă în 

duoden. Acțiunea fermenților suferă în aceste cazuri nu numai 
pentru motivele arătate mai sus, dar și din cauza pierderii 
sucurilor pancreatice care refluează prin căile biliare. De aceea, 
orice fistulă biliară externă cu debit mare apărută în evoluţia 
unei colecistite acute şi nu numai, ar trebui rezolvată cât mai 
repede, pentru a evita spolierea pacientului de resursele 
organismului. 
 Au existat opinii contradictorii asupra tratamentului 
fistulei colecisto-tegumentare, în special asupra momentului 
optim pentru intervenţia chirurgicală. Parametrii luaţi în discuţie 
sunt intervenţia chirurgicală precoce, definită ca intervenţia 
efectuată în primele 72 ore de la debutul simptomatologiei; 
intervenţia chirurgicală intermediară este cea efectuată între 72 
de ore de la debut şi dispariţia manifestărilor clinice; intervenţia 
chirurgicală întârziată care permite scăderea procesului 
inflamator şi intervenţia electivă, programată, efectuată după un 
interval de 6 săptămâni până la 3 luni. Cei mai mulţi chirurgi 
susţin, actualmente, operaţia  intermediară, adică, între 72 de la 
debut şi dispariţia manifestărilor clinice, pentru a nu spolia 
organismul de rezervele biologice. În marea majoritate a 
cazurilor se poate efectua colecistectomia, cu sau fără drenaj 
biliar extern, desfiinţarea cavităţii abcesului tegumentar, 
drenaj.(3) 
 

CONCLUZII 
1. Necesitatea de a da toată atenția în pregătirea preoperatorie 

și nutriția acestor bolnavi, ale căror rezerve de proteine sunt 
epuizate. 

2. Necesitatea imperioasă de a rezolva cât mai repede aceste 
fistule colecisto-tegumentare, mai ales cele care spoliază 
organismul de o mare cantitate de bilă. 

3. Necesitatea intervenţiei chirurgicale a fistulelor colecisto-
tegumentare, efectuată între 72 de ore de la debut şi 
dispariţia manifestărilor clinice, adică intervenţia 
chirurgicală intermediară. 

4. Tratamentul complex, multidisciplinar al fistulelor 
colecisto-tegumentare şi complicaţiilor acestora. 

5. Urmărirea pacienţilor pe o perioadă de minim 6 luni de la 
vindecare. 

6. Tratamentul chirurgical reprezintă tratamentul de elecţie al 
fistulei colecisto-tegumentare. 

7. În indicarea metodelor de drenaj ale căilor principale, 
pierderea de bilă atârnă greu în cumpăna discuțiilor asupra 
tacticii, în favoarea anastomozelor bilio-digestive. 

 
REFERINŢE 

1. Țurai I, Gerota D. Chirurgia căilor biliare extrahepatice, 
Ed. Medicală, București; 1957. 

2. Pavel I. Colecistopatiile, Ed. Medicală, București; 1961. 
3. Schwartz. Pricipiile chirurgiei, vol. II, Seventh edition, Ed. 

Teora; 2005. 
4. Prișcu A. Chirurgie vol 2, Ed. Didactică și pedagogică, 

București; 1994, ISBN 973-30-2915-7. 
5. Rigler LG, Borman CN, Noble Ioana JF. Gallstone, 

Obstruction: pathogenesis and roentgen manifestations. 
JAMA 1994;117:1753-1759.  

6. Angelescu N. Ocluziile intestinale. În Tratat de Patologie 
Chirurgicalã“, Ed. Medicalã (Bucuresti); 2001. p. 2168-
2184. 

7. Ellis H. Special Forms of Intestinal Obstruction. În 
Maingot's Abdominal Operation, Ed. Appleton & Lange; 
1990. 

 


