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INTRODUCERE
Icterul mecanic este un sindrom întâlnit în mai multe categorii de boli, fiind
caracterizat prin obstrucþia parþialã sau completã a fluxului biliar cãtre tubul digestiv. Etiologic, bolile ce pot determina mai frecvent icterul mecanic sunt: (1) litiaza biliarã; (2) tumorile maligne ale cãilor biliare, pancreasului ºi duodenului
(tumori periampulare); (3) hidatidoza hepaticã în faza complicaþiilor; (4) stenozele benigne ale cãilor biliare (inflamatorii, scleroase ºi malformaþiile cãilor biliare).
Gravitatea icterului mecanic depinde de severitatea bolii generatoare, funcþia hepaticã, tarele organice asociate, intensitatea ºi vechimea icterului.
Diagnosticul icterului mecanic comportã douã etape:
(1) confirmarea diagnosticului de icter mecanic;
(2) diagnosticul etiologic, de care depinde ºi atitudinea terapeuticã.

DIAGNOSTICUL GENERIC AL ICTERULUI MECANIC
Criteriile generale de diagnostic ale icterului mecanic sunt:
A. Criterii clinice:
Principale:
ã Culoarea galbenã a tegumentelor, mucoaselor ºi sclerelor (apreciatã la luminã naturalã);
ã Urini hipercrome (colurie);
ã Scaune decolorate (acolice).
Secundare:
ã Prurit;
ã Colicã biliarã;
ã Tumorã palpabilã.
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B. Criterii paraclinice:
Clasa I (investigaþii paraclinice obligatorii):
ã Dozarea fracþionatã a bilirubinei serice ºi creºterea bilirubinei totale ºi a
celei directe (conjugate);
ã Dozarea fosfatazei alcaline serice cu creºterea acesteia;
ã Ecografie hepato-biliarã;
ã Colangiografie retrogradã endoscopicã (ERCP).
Clasa II (investigaþii paraclinice utile):
ã Dozarea urobilinogenului urinar care este absent;
ã Dozarea colesterolului cu hipercolesterolemie;
ã Proteinograma cu creºterea β1 globulinelor;
ã Colangiografie transhepaticã percutanã (PTC);
ã Tomografie computerizatã sau rezonanþã magneticã nuclearã.
Existã ictere care prezintã caracterele clinice ºi paraclinice de mai sus, dar la
care mecanismul icterigen nu constã în obstrucþia canalelor biliare mari extrasau intrahepatice; etiopatogenia acestora este multifactorialã (inflamatorie, viralã, toxico-septicã, degenerativã, imunologicã, endocrinã) iar diagnosticul ºi tratamentul aparþin altor discipline medicale. Mare parte din aceste ictere se produc
prin colestazã intrahepaticã.

CRITERII DE INTERNARE ÎN SPITAL
Icterul mecanic nu necesitã tratament prespital; orice icter se îndrumã de urgenþã la spital.
Icterul mecanic confirmat se interneazã în servicii de chirurgie generalã. În
caz de diagnostic incert, bolnavii pot fi iniþial internaþi ºi în serviciile de boli interne, gastroenterologie, boli infecþioase.

Diagnosticul etiologic ºi tratamentul diferitelor forme clinice de
icter mecanic
1. Icterul mecanic în litiaza biliarã
Diagnostic:
A. Criterii clinice: elementele clinice care sugereazã etiologia litiazicã a unui
icter mecanic sunt:
ã Trecut litiazic cunoscut sau presupus;
ã Icter precedat de colicã biliarã;
ã Asocierea de febrã ºi frisoane (în circa 30% din cazuri);
ã Durere la palpare în hipocondrul drept ºi epigastru; rar, se poate palpa colecistul.
B. Criterii paraclinice: aceleaºi ca mai sus, cu observaþia cã din clasa a II-a
mai face parte ºi radiografia simplã a hipocondrului drept. Colangiocolecistografia nu este indicatã.
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Tratament:
Urmãtoarele posibilitãþi terapeutice sunt indicate (Clasa I), în funcþie de dotarea tehnicã disponibilã:
(a) Tratament endoscopic (sfincterotomia ºi extragerea calculilor din calea biliarã principalã), urmatã de colecistectomie laparoscopicã sau clasicã.
(b) Tratament chirurgical mini-invaziv (laparoscopic):
ã Colecistectomie ºi colangiografie intraoperatorie;
ã Coledocolitotomie cu drenaj biliar extern.
(c) Tratament chirurgical deschis (clasic):
ã Colecistectomie ºi colangiografie intraoperatorie;
ã Extracþie transcisticã a calculilor ºi drenaj biliar extern sau anastomozã
biliodigestivã;
ã Coledocotomie supraduodenalã cu extracþia calculilor, combinatã cu drenaj
biliar extern sau anastomozã biliodigestivã;
ã Coledocolitotomie supraduodenalã combinatã cu extragerea calculilor prin
sfincterotomie transduodenalã urmatã de drenaj biliar extern.
2. Icterul mecanic cu angiocolitã supuratã
Icterul mecanic complicat cu angiocolitã supuratã se datoreazã în principal
coledocolitiazei. Alte cauze etiologice mai rare pot fi: stenoze benigne sau maligne, pancreatite acute, parazitoze, anomalii congenitale.
Boala are o mortalitate ridicatã, între 30% ºi 100%, în funcþie de precocitatea
diagnosticului ºi a instituirii tratamentului.
Diagnostic:
A. Criterii clinice: elementele clinice care sugereazã un icter mecanic cu angiocolitã supuratã sunt:
ã Febrã de tip septic;
ã Frisoane severe;
ã Dureri continue în abdomenul superior;
ã Complicarea cu septicemie sau ºoc toxico-septic;
ã Complicarea cu insuficienþa hepatorenalã.
B. Criterii paraclinice: aceleaºi ca mai sus, cu observaþia cã din clasa a I mai
fac parte:
ã Numãrãtoarea leucocitelor cu hiperleucocitozã;
ã Dozarea transaminazelor, creºterea lor (uneori).
Tratament:
Boala necesitã instituirea rapidã a unui tratament de urgenþã care trebuie sã
includã:
ã Mãsuri antiºoc;
ã Antibioterapie masivã, cu spectru larg ºi administrare intravenoasã;
ã Intervenþia chirurgicalã de decompresiune a cãii biliare principale.
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ã Mãsurile de suprimare a obstacolului, inclusiv colecistectomia în caz de
litiazã, sunt considerate metode terapeutice utile dar neobligatorii (Clasa II).
3. Icterul mecanic în tumorile maligne ale cãilor biliare
Diagnostic:
A. Criterii clinice: elementele clinice care sugereazã etiologia neoplazicã a
unui icter mecanic sunt:
ã Debutul insidios, progresiv, al icterului;
ã Prurit intens care precede ºi însoþeºte icterul;
ã Colecist posibil palpabil;
ã Semne generale: inapetenþã, scãdere ponderalã.
B. Criterii paraclinice: aceleaºi ca mai sus, cu urmãtoarele observaþii: (a) colangiografia transhepaticã percutanã (PTC) ºi tomografia computerizatã sunt investigaþii obligatorii, de clasa I (acolo unde dotarea tehnicã permite efectuarea
lor) (b) rezonanþa magneticã nuclearã ºi laparoscopia sunt considerate investigaþii de clasa a II-a.
Tratament:
Urmãtoarele posibilitãþi terapeutice sunt indicate (Clasa I), în funcþie de dotarea tehnicã disponibilã:
(a) Tratament endoscopic sau radiologie intervenþionalã:
ã Endoprotezã transtumoralã plasatã endoscopic;
ã Endoprotezã transtumoralã percutan/transhepatic.
(b) Tratament chirurgical deschis (clasic), care în funcþie de localizarea tumorii poate fi:
Tumori proximale (de convergenþã)
Tratament cu intenþie radicalã:
ã Rezecþia cãii biliare principale extinsã Ia ficat, cu colangiojejunoanastomozã intrahepaticã.
Tratamente paliative:
ã Foraj transtumoral cu endoprotezã în Y sau T;
ã Drenaj decompresiv transhepatic;
ã Anastomoze hepatocolangio-digestive;
ã Transplant hepatic.
Tumori sector mediu al cãii biliare principale
Tratament cu intenþie radicalã:
ã Rezecþia cãii biliare principale pedicularã ºi hepatico-jejunostomie.
Tratamente paliative:
ã Hepatico-jejunoanastomozã supratumoralã;
ã Foraj transtumoral;
ã Drenaj biliar extern supratumoral.
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Tumori distale ale cãii biliare principale
Tratament cu intenþie radicalã:
ã Duodenopancreatectomie cefalicã cu restabilirea tranzitului biliar, pancreatic ºi digestiv.
Tratamente paliative:
ã Hepatico-jejunoanastomozã;
ã Hepatico-duodenoanastomozã.
Colecistodigestivoanastomoza este consideratã intervenþie de clasa a II-a.
Tumori extinse ale cãii biliare principale
De obicei, în cazul acestor tumori nu se poate aplica un tratament chirurgical.
4. Icterul mecanic în cancerul de cap de pancreas
Reprezintã cauza malignã cea mai importantã de icter mecanic.
Diagnostic:
A. Criterii clinice: elementele clinice care sugereazã cancerul de cap de pancreas în etiologia unui icter mecanic sunt:
ã Debutul insidios, rapid-progresiv, al icterului;
ã Prurit intens care precede ºi însoþeºte icterul;
ã Colecist posibil palpabil;
ã Semne generale: inapetenþã, scãdere ponderalã.
B. Criterii paraclinice: aceleaºi ca mai sus, cu urmãtoarele observaþii: (a) tomografia computerizatã reprezintã o investigaþie obligatorie, de clasa I (acolo
unde dotarea tehnicã permite efectuarea ei); (b) tranzitul baritat gastro-duodenal
reprezintã o investigaþie de clasa a II-a.
Tratament:
Tratamentul chirurgical radical este indicat în urmãtoarele condiþii:
ã Lipsa metastazelor limfatice, peritoneale, hepatice;
ã Lipsa invaziei vasculare arteriale ºi venoase;
ã Lipsa contraindicaþiilor generale (vârstã, tare organice).
Tratamentul radical constã din duodenopancreatectomie cefalicã cu refacerea
tranzitului biliar, digestiv ºi pancreatic.
Tratamentul chirurgical paliativ are drept obiectiv remisia icterului; mijloacele chirugicale constau în:
ã Anastomozã bilio-digestivã;
ã Protezã endoscopicã retrogradã.
5. Icterul mecanic în tumorile periampulare
Diagnostic:
A. Criterii clinice: elementele clinice care sugereazã o tumorã periampularã
drept etiologie a unui icter mecanic sunt:
ã Debutul insidios, progresiv, al icterului;
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ã Colecist palpabil, în tensiune;
ã Semne clinice de anemie;
ã Semne generale: inapetenþã, scãdere ponderalã.
B. Criterii paraclinice: aceleaºi ca mai sus, cu urmãtoarele observaþii: (a) tomografia computerizatã, endoscopia cu endobiopsie ºi tranzitul baritat sunt investigaþii obligatorii, de clasa I (acolo unde dotarea tehnicã permite efectuarea
lor); (b) detectarea hemoragiilor oculte în scaun ºi diagnosticul de laborator al
anemiei de tip feripriv sunt de asemenea investigaþii recomandate.
Tratament:
Tratamentul chirurgical radical constã din duodenopancreatectomie cefalicã
cu refacerea tranzitului biliar, digestiv ºi pancreatic.
Tratamentul chirurgical paliativ are drept obiectiv remisiunea icterului; mijloacele chirugicale constau în:
ã Ampulectomie;
ã Derivaþii bilio-digestive;
ã Wirsungo-jejunoanastomozã;
ã Gastro-jejunoanastomozã.
6. Icterul mecanic în colangita scleroasã primarã
Colangita scleroasã primarã reprezintã o leziune sclero-inflamatorie cronicã,
difuzã sau segmentarã, de cauzã necunoscutã (probabil autoimunã), interesând
cãile biliare extra- ºi intrahepatice. Evolueazã spre cirozã biliarã secundarã cu o
mortalitate de 100% la 2-4 ani de la stabilirea diagnosticului.
Diagnostic:
A. Criterii clinice: elementele clinice care sugereazã colangita scleroasã primarã drept etiologia icterului mecanic sunt:
ã Debutul insidios, iniþial intermitent, ulterior progresiv, al icterului;
ã Prurit cutanat cu prezenþa leziunilor de grataj;
ã Subfebrilitate intermitentã;
ã Dureri în etajul abdominal superior;
ã Semne generale: inapetenþã, scãdere ponderalã.
B. Criterii paraclinice: aceleaºi ca mai sus, cu urmãtoarea observaþie: colangiografia transhepaticã percutanã (PTC) ºi dozãrile imunologice (imunoglobuline, anticorpi anti-ficat ºi anti-cãi biliare) sunt investigaþii obligatorii, de clasa I
(acolo unde dotarea tehnicã permite efectuarea lor).
Tratament:
Tratamentul medical constã în:
Clasa I: corticoterapie prelungitã;
Clasa II:
ã Antibioterapie;
ã Medicaþie imunosupresivã.
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Tratamentul chirurgical constã în:
Clasa I: drenaj biliar extern;
Clasa II: sfincterotomie oddianã endoscopicã sau chiurgicalã transduodenalã.
7. Icterul mecanic în hidatidoza hepaticã
Icterul mecanic din hidatidoza hepaticã se datoreazã în majoritatea cazurilor
unei fistule chisto-biliare intrahepatice, care permite trecerea materialului hidatic
în arborele biliar.
Uneori, icterul este determinat prin compresia realizatã de chist la nivelul
cãilor biliare intrahepatice.
Diagnostic:
A. Criterii clinice: elementele clinice care sugereazã hidatidoza hepaticã
drept o posibilã etiologie a unui icter mecanic sunt:
ã Antecedente posibile de hidatidozã;
ã Icter instalat în urma unei colici;
ã Febrã;
ã Episoade urticariene asociate;
ã Hepatomegalie.
B. Criterii paraclinice: aceleaºi ca mai sus, cu urmãtoarele observaþii: (a)
tomografia computerizatã, radiografia de hipocondru drept, radiografia toracicã
simplã (pentru diagnosticul hidatidozei pulmonare asociate), precum ºi numãrãtoarea eozinofilelor sunt investigaþii obligatorii, de clasa I (acolo unde dotarea
tehnicã permite efectuarea lor); (b) evidenþierea anticorpilor specifici prin teste
screening (ELISA, hemaglutinare indirectã), testele de confirmare (contraimunoelectroforeza), reacþia Cassoni sunt de asemenea investigaþii recomandate (clasa I); (c) Scintigrama hepaticã este încadratã în clasa a II-a de investigaþii.
Tratament:
Tratamentul chirurgical constã în chirurgie deschisã cu urmãtoarele obiective:
ã Tratamentul chistului hidatic: evacuarea parazitului ºi tratamentul cavitãþii
reziduale (metode multiple).
ã Tratamentul icterului: coledocotomie cu evacuarea hidatidelor, urmatã de
drenaj biliar extern sau anastomozã bilio-digestivã.
Tratamentul medical perioperator (vezi tratamentul hidatidozei) este încadrat
în clasa II de indicaþii (recomandat, dar nu obligatoriu).
8. Icterul mecanic în hemobilie
Hemobilia reprezintã prezenþa de sânge în bilã ca urmare a unei fistule vasculo-biliare intrahepatice. Poate fi de cauzã traumaticã (mai frecvent) sau netraumaticã (anevrism al arterei hepatice rupt în cãile biliare, tumori hepatice sau de
cãi biliare).
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Diagnostic:
A. Criterii clinice: elementele clinice care sugereazã hemobilia drept etiologia
unui icter mecanic sunt:
ã Antecedente recente de traumatism abdominal;
ã Icter însoþit de colicã biliarã ºi hemoragie digestivã (mai ales melenã).
B. Criterii paraclinice: aceleaºi ca mai sus, cu urmãtoarele observaþii: (a)
tomografia computerizatã ºi endoscopia duodenalã de urgenþã sunt investigaþii
obligatorii, de clasa I (acolo unde dotarea tehnicã permite efectuarea lor); (b) arteriografia hepaticã selectivã cu embolizare reprezintã o metodã diagnosticã ºi
terapeuticã modernã, de clasa I; (c) Scintigrama hepaticã este încadratã în clasa
a II-a de investigaþii.
Tratament:
Tratamentul chirurgical constã în operaþie deschisã cu:
ã Explorarea intraoperatorie a ficatului (inclusiv ecografie Doppler ºi colangiografie intraoperatorie, acolo unde dotarea tehnicã permite efectuarea lor);
ã Tratamentul leziunii hepatice prin rezecþie tipicã, atipicã sau suturi vasculo-biliare;
ã Ligatura arterei hepatice sau a ramurilor sale;
ã Tratamentul colmatãrii biliare: coledocotomie, evacuarea cheagurilor, drenaj.
9. Icterul mecanic în dilataþiile congenitale ale cãilor biliare principale
la adult
Diagnostic:
A. Criterii clinice: elementele clinice care sugereazã o cauzã congenitalã a
unui icter mecanic sunt:
ã Icter mecanic intermitent;
ã Colici biliare repetate;
ã Febrã, frison;
ã Masã palpabilã nedureroasã în hipocondrul drept.
B. Criterii paraclinice: aceleaºi ca mai sus, cu urmãtoarea observaþie: tomografia computerizatã ºi tranzitul baritat gastroduodenal (care poate evidenþia
compresia ºi/sau dizlocarea duodenului) sunt investigaþii obligatorii, de clasa I
(acolo unde dotarea tehnicã permite efectuarea lor).
Tratament:
Tratamentul chirurgical constã în:
Clasa I: rezecþia chistului congenital cu anastomozã bilio-digestivã: chistoduodenalã sau chisto-jejunalã.
Clasa II: anastomoza bilio-digestivã (cu duodenul sau jejunul) fãrã rezecþia
chistului.
Durata de spitalizare în icterul mecanic
ã 5-10 zile pentru icterele rezolvate pe cale mini-invazivã (endoscopie sau
laparoscopie);
ã 14-21 zile pentru icterele rezolvate pe calea chirurgiei clasice (deschise).
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Criterii de externare
Criteriile de externare postoperatorie sunt:
ã Plaga abdominalã pe cale de vindecare;
ã Afebrilitate;
ã Dispariþia icterului sau remisiune evidentã;
ã Reluarea tranzitului intestinal;
ã Reluarea alimentaþiei orale;
ã Absenþa complicaþiilor generale cu risc vital.
Urmãrirea pe termen lung
Urmãrirea în ambulatoriul de specialitate se va face la 14-30 de zile de la
externare prin:
ã Evaluare clinicã;
ã Evaluare paraclinicã: dozarea fracþionatã a bilirubinei serice; ecografie
hepato-biliarã. În caz de nevoie: colangiografie retrogradã endoscopicã (ERCP)
ºi tomografie computerizatã.
Supravegherea de cãtre medicul de familie se va face:
ã 30-60 zile în leziunile benigne;
ã pe toatã durata vieþii în leziunile maligne.
În caz de leziuni maligne se va face supraveghere oncologicã.
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