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REZUMAT
Introducere. Megacolonul congenital Hirschsprung reprezintă o provocare din punct de vedere al stabilirii
diagnosticului şi al unui plan terapeutic adecvat. Dacă în ceea ce priveşte operaţia definitivă au fost descrise
numeroase tehnici şi s-au făcut studii ce au urmărit complicaţiile postoperatorii, documentaţia disponibilă privind
urmărirea şi tratamentul anterior intervenţiei definitive este redusă.
Material şi metodă. Studiul este de tip retrospectiv şi include un lot de 31 de pacienţi diagnosticaţi şi trataţi
în Clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ în perioada 20102014. Lotul de pacienţi a fost împărţit în două grupuri: grupul I – pacienţii la care s-a efectuat derivaţie digestivă
externă înaintea operaţiei definitive şi grupul II – pacienţii fără derivaţie, care au beneficiat de nursing preoperator.
Parametrii principali urmăriţi au fost rata de apariţie a enterocolitei şi numărul de internări anterioare operaţiei
definitive. Parametrul secundar urmărit este vârsta la momentul operaţiei, pacienţii fiind urmăriţi până în
momentul operaţiei definitive. Datele au fost colectate din sistemul informatic al Spitalului – Hipocrate, foile de
observaţie clinică generală şi protocoalele operatorii şi au fost prelucrate folosind sistemul SPSS versiunea 22.0.
Rezultate. Din grupul I, 10 pacienţi (32,3%) au făcut cel puţin un episod de enterocolită înaintea operaţiei
definitive, comparativ cu doar 3 pacienţi (9,7%) din grupul II. Analizând datele, se constată că pacienţii din
grupul I au în medie cu 4 internări mai mult faţă de cei din grupul II. Durata medie de spitalizare pe internare a
fost de 21 de zile în grupul I şi de 7 zile în grupul II. Vârsta la momentul operaţiei a variat între 2 şi 72 de luni în
tot lotul, cu o medie de 8 luni la pacienţii din grupul II şi de 21 de luni la cei din primul grup. Durata medie de
observare a pacienţilor a fost de 3 luni pentru grupul I şi de 16 luni pentru cel de-al doilea grup.
Concluzii. În grupul celor cu derivaţie externă, episoadele infecţioase sunt mai frecvente şi numărul de
internări anterior operaţiei definitive mai mare. Dacă este disponibil examenul histo-patologic extemporaneu, se
consideră că este folositoare coborârea într-un singur timp, cu excepţia cazurilor care au indicaţie absolută de
stomie.
Cuvinte cheie: megacolon Hirschprung, nursing, derivaţie externă, coborâre primară
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ABSTRACT
Introduction. Hirschsprung’s congenital megacolon is a challenge in terms of diagnosis and a proper
treatment plan. If, in terms of the final operation there have been described various techniques and done studies
that followed postoperative complications, regarding tracking and treatment previous to the intervention there
is little documentation available.
Material and methods. The study is retrospective and includes a group of 31 patients diagnosed and
treated in the “Grigore Alexandrescu” Children’s Emergency Hospital between 2010-2014. The group of
patients was divided into two groups: Group I – patients who underwent diverting stomy before pull through
and group II – without diverting stomy, who received preoperative nursing. The main parameters followed
were: the frequency rate of enterocolitis and number of hospitalizations before the definitive operation. The
second parameter followed is the patients age at the time of the pull through, patients were followed until
definitive surgery. Data was collected from the hospital information system – Hippocrates, the clinical charts
and the operation room registry of surgery and were processed using SPSS version 22.0
Results. From group I, 10 patients (32.3%) had at least one episode of enterocolitis before definitive surgery,
compared with only 3 patients (9.7%) in group II. Analyzing the data, we find that patients in group I have on
average 4 more hospitalizations than those in group II. The average length hospitalization was 21 days for
group I and 7 days for group II. The age at the time of operation ranged between 2 and 72 months in the whole
group, with an average of 8 months for patients in group II and 21 months in the first group. The average
duration of observation of the patients was 3 months for group I and 16 months for the second group.
Conclusion. In the group with diverting stomy, infectious episodes are more frequent and the number of
hospitalizations before the pull through is bigger. If frozen histopathological examination is available one stage
pull through is considered the best option, exception beeing when there is an absolute indication for diverting
stomy.
Keywords: Hirschsprung’s congenital megacolon, nursing, diverting stomy,
one stage pull through
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INTRODUCERE
Megacolonul congenital Hirschsprung reprezintă o provocare din punctul de vedere al stabilirii diagnosticului și al unui plan terapeutic
adecvat. Scopul tratamentului rămâne suprimarea zonei colice de aganglionoză, cu coborârea
unei zone de intestin cu motilitate adecvată și
crearea unui neorect care să permită trecerea
liberă a materiilor fecale și să-i menţină continenţa. Dacă pentru această etapă terapeutică
există lucrări extinse privind atât utilizarea diferitelor tehnici chirurgicale, cât și evaluarea
evoluţiei postoperatorii, în ceea ce privește urmărirea și tratamentul anterior realizării intervenţiei chirurgicale definitive, documentaţia
disponibilă este redusă. O problemă în precizarea diagnosticului pozitiv și a formei clinice și,

implicit, a stabilirii momentului optim al intervenţiei chirurgicale radicale este reprezentată
de dificultatea realizării examenului histopatologic extemporaneu și a posibilităţii efectuării
unor biopsii aspirative transrectale. Din lotul de
31 de pacienţi incluși în studiu, 20 de pacienţi au
beneficiat de biopsie pentru stabilirea diagnosticului, dar din aceștia, 16 pacienţi au avut derivaţie externă, practic în acest moment efectuându-se examenul histo-patologic. Acest aspect
determină dificultăţi speciale privind terapia
corectă prin necesitatea de amânare a momentului intervenţiei chirurgicale definitive, dar permite studierea eficacităţii metodelor conservatoare de nursing la pacienţii fără derivaţie
externă și de evaluare a eficienţei practicării
unei derivaţii externe.
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MATERIAL ŞI METODĂ
În acest sens, am analizat retrospectiv pacienţii internaţi în perioada 2010-2014 în Clinica
de Chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru
Copii „Grigore Alexandrescu“, incluzând în lotul
de studiu pe cei care au fost diagnosticaţi cu
megacolon congenital Hirschsprung şi au beneficiat de tratament pentru această afecţiune.
Am considerat că este un studiu fezabil întrucât
spitalul sursă are adresabilitate mare, fiind un
centru terţiar, care primeşte cazuri din toată
ţara. Datele au fost colectate din protocoalele
operatorii, foi de observaţie clinică generală,
sistemul informatic al spitalului – Hipocrate și au
fost prelucrate folosind sistemul SPSS versiunea
22.0.
Lotul de studiu a fost împărţit în două grupuri
în funcţie necesitatea de practicare sau nu a
unei derivaţii digestive externe până la momentul intervenţiei definitive, grupul I incluzând
pacienţii cu derivaţie și grupul II pe cei fără
derivaţie. Am tratat comparativ cele două grupuri și am urmărit rata complicaţiilor specifice,
adică rata de apariţie a enterocolitei (aceasta
fiind principala sursă de mortalitate și morbiditate în boala Hirschsprung) (1) și necesarul de
îngrijiri medicale regăsit în numărul de internări
anterioare operaţiei definitive. Secundar, am
analizat lotul și din punctul de vedere al vârstei
la operaţia definitivă. Pacienţii au fost urmăriţi
până în momentul operaţiei definitive.

REZULTATE
Au fost incluși în studiu 31 de pacienţi, lotul
fiind împărţit în două grupuri, grupul I format
din 16 pacienţi (52%), la care s-a practicat derivaţie externă, și grupul II, format din 15 pacienţi
(48%), care au beneficiat de metode de nursing.
Din grupul I, 10 pacienţi (32,3%) au făcut cel
puţin un episod de enterocolită, pe când în grupul II, doar 3 pacienţi (9,7%) au făcut enterocolită
înaintea operaţiei definitive. Astfel, folosind testul Pearson Chi-Square am demonstrat o asociaţie între apariţia enterocolitei și derivaţia externă, având o semnificaţie statistică de p=0,017.

TABELUL 1. Asocierea între derivaţie şi apariţia enterocolitei
Enterocolită
Nu
Da
Table N % Table N %
38,7%
9,7%
19,4%
32,3%

Nu
Da

Derivaţie

Pearson Chi-Square Tests
Enterocolită
Chi-square
Derivaţie df
Sig.

5,743
1
,017*

Pentru investigarea necesarului de îngrijiri
medicale, am urmărit dacă în grupul celor cu
derivaţie externă au existat mai multe internări
înaintea operaţiei definitive faţă de grupul celor
ce au beneficiat de operaţie într-un singur timp.
Astfel, în lotul întreg numărul de internări a variat între 1 şi 22, cu o medie de 4 internări. În
cele două grupuri, media internărilor în grupul I,
a fost de 6, cu o derivaţie standard de 0,88, pe
când în grupul II a fost de 2 internări, cu o
deviaţie standard de 4,67, constatându-se astfel
că lotul celor cu derivaţie externă este mai compact din acest punct de vedere. Am folosit ipoteza nulă şi am respins ipoteza cu un nivel de
încredere de 95% că mediile internărilor celor
două grupuri sunt egale. Se constată că grupul I
are în medie cu 4 internări mai mult ca grupul II.
Durata spitalizării pe internare a fost în medie
de 21 de zile la grupul I şi de 7 la grupul II. Vârsta
la momentul operaţiei a variat între 2 şi 72 de
luni în tot lotul, cu o medie de 8 luni la cei fără
derivaţie şi de 21 de luni la cei cu derivaţie
externă.
TABELUL 2. Media internărilor şi a vârstei în cele două
subgrupuri
Derivaţie N
Internări
Vârsta

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

Nu

15

2,2667

,88372

,22817

Da

16

6,5000

4,67618

1,16905

Nu
Da

15
16

8,6000 8,49201
21,3750 14,69637

2,19263
3,67409

Lotul studiat a fost urmărit până în momentul
operaţiei definitive. Durata medie de urmărire a
pacienţilor a fost de 3 luni în grupul II, cu o deviaţie standard de 3,92 şi de 16 luni în grupul I,
cu o deviaţie standard de 14,27. Acest lucru are
semnificaţie statistică, demonstrată în Tabelul 4,
având un p<0,05.
GRAFICUL 1. Apariţia enterocolitei în cele două grupuri
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TABELUL 3. Diferenţa mediilor numărului de internări şi a vârstei la operaţie în cele două grupuri
Levene’s Test for
Equality of
Variances

Internări

Vârsta

Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval
of the Diﬀerence
Lower
Upper

F

Sig.

t

df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Diﬀerence

Std. Error
Diﬀerence

7,119

,012

-3,445

29

,002

-4,23333

1,22866

-6,74623

-1,72043

-3,554

16,140

,003

-4,23333

1,19110

-6,75659

-1,71008

-2,936

29

,006

-12,77500

4,35048

-21,67274

-3,87726

-2,986

24,286

,006

-12,77500

4,27862

-21,60013

-3,94987

,316

,578

TABELUL 4. Diferenţa mediilor celor două grupuri privind perioada de observare
Levene’s Test
for Equality of
Variances

F
Perioada de Equal
observare variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

3,306

Sig.

t-test for Equality of Means

t

,079 -3,415

95% Confidence Interval of
the Diﬀerence
Lower
Upper

df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Diﬀerence

Std. Error
Diﬀerence

29

,002

-13,03750

3,81726

-20,84468

-5,23032

,003

-13,03750

3,70941

-20,85015

-5,22485

-3,515 17,395

DISCUŢII
Se constată astfel că în grupul celor cu derivaţie externă episoadele infecţioase sunt mai
frecvente și numărul de internări anterior operaţiei definitive mai mare. Indicaţiile absolute
pentru derivaţia externă sunt: anomaliile asociate care pun viaţa pacientului în pericol, starea
generală gravă – sepsis persistent în ciuda măsurilor medicale, enterocolită severă cu perforaţie intestinală și dilataţia accentuată a colonului proximal. (2) Din grupul celor cu derivaţie
externă, din 16 pacienţi, la 12 s-a practicat
derivaţia la prima internare, la 8 pentru sindrom
ocluziv, la 3 pentru sepsis refractar la tratament
medicamentos și la 1 pentru perforaţie. La ceilalţi 4 pacienţi, metodele de nursing nu au fost
eficace și s-a realizat derivaţia externă într-o internare ulterioară, la 3 pacienţi pentru sindrom
ocluziv și la 1 pacient pentru perforaţie intestinală. Din cei 16 pacienţi cu derivaţie externă, 4
au necesitat revizia stomiei deoarece aceasta

era plasată la nivelul zonei de tranziţie. Stomia
se realizează în majoritatea cazurilor la nivelul
colonului ascendent, pentru a fi la distanţă de
zona de tranziţie, la cei care au perforaţie –
stomie „în ţeavă de pușcă“, iar la ceilalţi stomie
„pe baghetă“ (loop colostomy). (Fig. 1,2)

FIGURA 1. Stomie „în ţeavă de pușcă“
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FIGURA 2. Stomie „pe baghetă“

Practic, în afara acestor cazuri, dacă este disponibil examenul histo-patologic extemporaneu,
se consideră că este folositoare coborârea într-un
singur timp. Coborârea primară evită complicaţiile locale asociate stomelor: prolaps, leziunile tegumentare și formarea cicatricilor, dar și
pe cele generale – enterocolita, scăzând totodată numărul spitalizărilor și numărul de zile de
spitalizare, scăzând numărul anesteziilor generale, rezultând într-un final costuri mai mici.
(3,4) Datele din literatură spun că dehiscenţa
anastomozei secundar închiderii colostomei
poate apărea în populaţia pediatrică cu o frecvenţă între 0 și 12,5%, (5), pe când modificările
tegumentare în 33% din cazuri, hemoragia în
20%, prolapsul în 13% și îngustarea stomei în
10%. (6)
Pacienţii care nu au avut derivaţie externă au
beneficiat de un program de nursing atent
monitorizat prin efectuarea de clisme înalte alternativ cu microclisme asociat cu un tratament
catarctic cu suplimentări ale regimului hidric și
montare de sonda nazo-gastică la nevoie. Clis-

mele rectale și decontaminarea colonului, cu
antibiotice alternativ cu antifungice, previn apariţia enterocolitei postoperator. (7) Ghidul IPEG
(International Pediatric Endosurgery Group) din
25.07.2004 recunoaște această practică a nursingului preoperator timp de săptămâni sau
chiar luni pentru a crește dimensiunile și vârsta
pacientului. (8)
Pacienţii au fost urmăriţi pe o perioadă diferită de timp, cei din grupul I pe o perioadă mai
lungă faţă de cei din primul grup. Posibilitatea
efectuării operaţiei definitive mai repede la pacienţii fără derivaţie externă explică acest lucru,
pacienţii neputând fi astfel observaţi pe aceeași
perioadă. De asemenea, se poate explica perioada mai lungă până la intervenţia definitivă în
grupul I tocmai prin prezenţa derivaţiei externe,
considerându-se că se poate amâna intervenţia
pentru a crește în dimensiuni și vârstă pacientul,
dar cu riscul apariţiei unui nou episod de enterocolită. Pe de altă parte, se poate lua în considerare și următorul aspect: dacă perioada de
urmărire era aceeași în ambele grupuri, poate și
rezultatele erau diferite.

CONCLUZII
Stomia a fost necesară la cazurile cu diagnostic tardiv, cu îngrijiri deficitare sau la cei cu
infecţii cu germeni agresivi sau forme toxice de
enterocolită. Astfel, la aceștia s-a constatat o
frecvenţă mai mare a episoadelor de enterocolită
după efectuarea derivaţiei, un număr mai mare
de spitalizări, cu număr mai mare de zile de
internare per spitalizare și o vârstă mai mare în
momentul operaţiei definitive. Nursingul eficient permite maturarea zonei de tranziţie și
realizarea coborârii în zonă sigură; de asemenea,
scade rata de apariţie a enterocolitei.
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