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PROBLEME DE TERAPIE16

REZUMAT
Autorii încearcă să treacă în revistă evoluţia tehnicilor chirurgicale dedicate amigdalelor palatine în ultimii ani. 
Fiecare metodă poate prezenta avantaje şi dezavantaje. Diferenţa se poate aprecia, pe de o parte, urmărind 
hemoragia intraoperatorie şi siguranţa actului chirurgical, pe de alta studiind complicaţiile postoperatorii şi calitatea 
vieţii pacientului asociate fi ecărei tehnici. Nu există încă un consens în literatură în ceea ce priveşte superioritatea 
vreunei metode chirurgicale. Studii multiple au demonstrat rezultate diferite. Dată fi ind şi multitudinea de tehnici 
utilizate, este difi cilă realizarea unei comparaţii lipsite de erori. Competenţa chirurgului şi expertiza maximă la fo-
losirea unei tehnici poate constitui cauza pentru menţinerea multitudinii de intervenţii adresate amigdalei palatine. 
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ABSTRACT
The authors review the techniques described for the surgical treatment of the tonsils. Each new method has its 
own advantages and disadvantages. The difference can be evaluated by studying the intraoperative blood loss 
and safety of the procedure. Also, the postoperative complications and quality of life can be used as an adjunct to 
objectively appreciate the different surgical techniques. There is no literature consensus about the superiority of 
one technique over the other. Multiple studies brought multiple signifi cant results. It is also hard to evaluate the 
entire panel of surgical methods described concomitantly. The experience of one surgeon and his/her mastering 
of a certain technique is the actual cause of so many surgical options still in use for tonsil treatment in children.
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În patologia amigdaliană pediatrică, problemele 
principale cele mai frecvente, cu rezolvare chirur-
gicală, sunt reprezentate de apneea în somn şi amig-
dalitele cronice cu focar permanent de infecţie. Ca zu-
rile numeroase au dus la adoptarea unor teh nici chi-
  rurgicale noi, precum şi la dezvoltarea unor echi pa-
mente chirurgicale care să confere pacientului o re cu-
perare postoperatorie cât mai rapidă. Lucrarea îşi pro-
pune să treacă în revistă cele mai noi tehnici de abor-
dare ale patologiei amigdaliene menţionate, pre zen-
tând şi o componentă comparativă faţă de tehnica clasică.

Apneea în somn, tulburările de somn şi patologia 
infecţiei cronice de focar amigdalian reprezintă 
unele din cele mai frecvente probleme ale copiilor, 
având în principal indicaţie chirurgicală (1,2). Din 

acest motiv s-au efectuat studii şi s-au elaborat noi 
tehnici şi tehnologii axate pe ameliorarea discon-
fortului şi complicaţiilor postoperatorii, cu reinte-
grarea cât mai rapidă a pacientului într-o viaţă nor-
mală. Chirurgul va trebui să aleagă metoda optimă 
în funcţie de siguranţa şi efi cienţa fi ecărei tehnici. 
Astfel, evaluarea pacienţilor implică mai multe as-
pecte: vârsta, sexul, indicaţia operatorie, tehnica 
chi rurgicală, metoda abordată, dar şi complicaţiile 
postoperatorii.

Vorbind despre complicaţiile postoperatorii, ne 
referim la hemoragii primare (care se manifestă în 
primele 24 de ore postoperator) şi secundare (care 
apar după 24 de ore), durere, febră, deshidratare, 
ali mentaţie difi cilă.

Notă. Autorii au avut o contribuţie egală la realizarea articolului.
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Durerea (cât şi celelalte complicaţii) postamig-
da lectomie este dată în special de descoperirea 
mus culaturii faringiene, precum şi a vaselor şi 
terminaţiunilor nervoase din peretele faringelui. 
Astfel, pentru diminuarea acestor efecte neplăcute 
a apărut ideea tonsilotomiei (sau amigdalectomia 
intracapsulară sau parţială), care lasă capsula amig-
daliană integră, păstrând o lamă fi nă de ţesut amig-
dalian pentru protecţia musculaturii faringiene, cu 
descoperirea într-o proporţie mai mică a vaselor şi 
terminaţiunilor nervoase existente la nivelul fa rin-
gelui.

La copiii cu sindrom de apnee în somn, cu tul-
bu rări obstructive ale respiraţiei în somn, cu sin-
drom de rezistenţă manifestat la nivelul căilor ae-
riene superioare, dar fără a avea o componentă 
in fecţioasă cronică, s-a propus indicarea tonsilo-
tomiei (şi a adenoidectomiei, secundar). O altă ca-
tegorie de pacienţi este reprezentată de copiii cu 
pa tologie preponderent infecţioasă la nivel amig-
dalian (certifi cate şi printr-un ASLO mărit constant, 
cronic). În acest ultim caz, tehnica chirurgicală 
preferată este amigdalectomia pentru a evita even-
tualele infecţii recidivante manifestate la nivelul 
bontului amigdalian rezidual după tonsilotomie. 
Cicatrizarea criptelor amigdaliene restante poate 
determina persistenţa unor focare cazeoase, ca 
sursă de infecţii recidivante postoperatorii. 

Ablaţia amigdaliană se efectuează utilizând:
1. Instrumente reci, metoda clasică – a fost des-

crisă din antichitate, popularizarea metodei 
fă cându-se în sec XIX; 

2. Microdebriderul/shaver-ul (3);
3. Coblatorul (4);
4. Radiofrecvenţa (5);
5. Electrocauterul: utilizând coagularea mono-

po lară sau bipolară;
6. Rezonanţa moleculară electronică (6);
7. Laserul (7);
8. Bisturiul cu ultrasunete (8);
9. Sistemul Argon-plasmă (9).
Electrocauterizarea funcţionează după legea 

lui Ohm, adică aplicarea unui curent electric ce ia 
naştere între doi electrozi (electrodul „sursă“ şi ţe-
sutul conducător de curent). Între aceşti electrozi, 
sub un curent de intensitate sufi cientă, moleculele 
sunt disociate în ioni. În tehnicile convenţionale de 
electrocauterizare, energia cinetică a electronilor 
este transformată în căldură care, în contact cu mo-
leculele din ţesuturi, determină o ruptură sau va po-
rizare datorită supraîncălzirii fl uidelor intra/extra-
celulare.

Îmbunătaţirea controlului furnizării de energie a 
dus la dezvoltarea unor instrumente de electro cau-

terizare care oferă un câmp stabil şi uniform de 
plasmă; astfel, coblaţia ablează ţesuturile prin in-
termediul disocierii moleculare, nu prin distrucţie 
datorată căldurii. Coblaţia are la bază producerea 
de specii de radicali liberi, activi, rezultaţi din diso-
cierea soluţiei izotonice saline/plasmei care scin-
dează punţile intramoleculare sub acţiunea unui 
câmp electric creat între doi electrozi. Electrodul 
utilizat poate fi  calibrat prin construcţie pentru a 
limita temperatura locală la mai puţin de 50°C, 
evitând astfel necroza tranşei de rezecţie. Astfel, 
distrucţiile tisulare fi ind mai mici, durerile post-
operatorii sunt mult mai reduse şi recuperarea este 
mai rapidă (10), după unii autori. Alţii au înregistrat 
aspecte clinice (dureri) similare ca după operaţia 
clasică (11) sau riscul mai mare de sângerări tardive 
(12).

Ablaţia tesutului amigdalian prin plasma coa-
gulare Argon utilizează energia din radiaţiile elec-
tro magnetice pentru a produce căldură care distruge 
ţesuturile şi coagulează în acelaşi timp (9). Durerile 
postoperatorii şi riscul de sângerare sunt similare 
intervenţiei clasice sau mai mari (9).

Moriniere a studiat radiofrecvenţa (pentru ton-
silo tomie) versus electrocauterul bipolar (ton si-
lec tomie) şi a concluzionat că abordarea prin ra-
diofrecvenţă are rezultate mai bune privind durerea 
postoperatorie, dar şi o scădere a ratei hemoragiilor 
secundare (13) în cazul folosirii tehnicii parţiale. 
Nu toţi autorii sunt însă de acord cu acest aspect 
(12). Principalul dezavantaj al tonsilotomiei constă 
în posibilitatea regenerării ţesutului limfoid amig-
dalian în cazul tonsilotomiei la 1 an (5-11%), în 
ciuda avantajului unui procent scăzut de faringite 
postoperatorii, comunicat de unii autori. Refacerea 
ţesutului limfoid după tonsilotomie la copiii sub 6 
ani devine simptomatică în medie la 18 luni (9-24 
de luni) (14), indiferent de tehnica utilizată, susţin 
Hanenkamp şi Lister (14,15).

Stelter a comparat rezultatele tonsilotomiei prin 
radiofrecvenţă şi laser CO2 aplicate pentru sin-
droame obstructive şi nu a identifi cat diferenţe 
sem  nifi cative, în ceea ce priveşte durerea post-
operatorie (16). Pe de altă parte, un studiu al lui 
Hultcrantz din 2004 a evidenţiat o reducere sem ni-
fi cativă a ratei hemoragiilor la utilizarea radio frec-
venţei pentru tonsilotomie, comparativ cu amig da-
lectomia efectuată clasic (17).

Koltai a comparat rezultatele privitoare la mor-
bi ditate şi calitatea vieţii după tonsilectomia efec-
tuată cu microdebriderul, pe de o parte (18) şi cu 
electrocauterul, pe de cealaltă. A folosit un elec-
trocauter cu voltaj scăzut de 15 waţi. Astfel, în ca-
zul electrocauterizării, activitatea de cicatrizare 
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locală se reia mai târziu (în medie 4 zile, spre de-
osebire de 2,5 zile), durerea postoperatorie este de 
mai lungă durată, în schimb rata recidivei de ţesut 
amigdalian vizibil în loji la o lună postoperator, 
este de aproape 5 ori mai mică decât în cazul uti-
lizării microdebriderului. Koltai a observat că pier-
derile de sânge sunt mai mici în cazul utilizării 
elec trocauterlui (4% faţă de 15%). Acesta conclu-
zio nează că prezervarea ţesutului capsular amig-
dalian (în cazul microdebriderului) reduce expu-
nerea musculaturii faringiene şi duce la o scădere a 
durerii în perioada postoperatorie.

Au fost comparate, de asemenea, tehnicile noi 
(radio frecvenţa, coblaţia, laserul CO2) cu electro-
cau terizarea şi disecţia „la rece“ şi s-a constatat că 
primele tehnici sunt costisitoare, lente şi pot fi  
adoptate într-o mai mică măsură decât cea clasică. 

Un alt studiu a urmărit rezultatele obţinute prin 
radiofrecvenţă în comparaţie cu cele obţinute prin 
utilizarea electrocauterului monopolar. Conclu-
ziile arată diminuarea durerii în cazul celor operaţi 
prin radiofrecvenţă (19), dar în ceea ce priveşte 
durata intervenţiei sau difi cultatea nu s-au înregistrat 
diferenţe semnifi cative.

Stoker a urmărit diferenţele dintre recuperarea 
postoperatorie în cazul tonsilectomiei intracapsulare 
prin coblaţie şi disecţia subcapsulară (tonsilectomie) 
cu electrocauterul. În mod evident, au fost su-
perioare rezultatele obţinute prin coblaţie (20).

Persistă încă în literatură controversa asupra 
eventualelor avantaje ale abordării prin coblaţie 

comparativ cu tehnicile de disecţie clasică „rece“. 
Friedman, în contradicţie cu rezultatele obţinute de 
Back (care a raportat hemoragii intraoperatorii ce 
au fost rezolvate doar prin utilizarea electro cau-
terului), reclamă coblaţia ca fi ind superioară ca teh-
nică în abordarea tonsilotomiei (21).

CONCLUZII 

Tema articolului rămâne deschisă, dar am dori 
să încheiem cu câteva din aspectele prezentate chi-
rurgilor privind coblaţia, de către Cochrane, discuţii 
care ar trebui „cântărite“ înaintea fi ecărei intervenţii:

1. Cât de mult este „superioară“ coblaţia com pa-
rativ cu alte tehnici? Balanţa cost-avantaje este 
oare echilibrată? (Cât de puţină durere trebuie să 
simtă pacientul sau cât de repede ar trebui să se 
reintegreze în activităţile normale pentru ca această 
tehnică să fi e considerată semnifi cativă clinic?)

2. Rata mare a sângerărilor postoperatorii după 
teh nicile electrice („hot“) comparativ cu tehnicile 
convenţionale a fost comunicată în mai multe studii 
în cazul coblaţiei. Oare poate fi  ignorată? Poate 
acest fenomen explica rata persistentă a mortalităţii 
post tonsilectomie comunicată în unele ţări (22, 
23)?

3. Care este „curba de învăţare“ ce ţine de expe-
rienţa chirurgului? Oare morbiditatea poate fi  aso-
ciată cu lipsa de experienţă a chirurgului?  
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