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I.Ȋmbǎtrȃnirea – date din literatura de specialitate 

Ȋmbǎtrȃnirea populației este un fenomen global care se datoreazǎ creșterii speranței de viațǎ și scǎderii 

natalitații. Creșterea speranței de viațǎ este determinatǎ de mai mulți factori, printre care: îmbunǎtǎțirea 

tratamentului medical, îmbunǎtǎțirea igienei, nutriției ṣi condițiilor de viațǎ, accesibilitatea mai mare la 

servicii medicale performante pentru populația vârstnicǎ. 

În literatura anglo-saxonǎ vârstnicul este definit ca persoanǎ cu vârsta mai mare de 65 de ani. Aceastǎ 

populație este împǎrțitǎ în mai multe grupe: a) vȃrstnic tȃnǎr (persoanǎ cu vârsta între 65 ṣi 74 de ani); 

b) vȃrstnic mijlociu (persoanǎ cu vârsta între 75 ṣi 84 de ani) și c) vȃrstnic bǎtrȃn (persoanǎ cu vârsta 

peste 85 de ani) [1,2]. 

Biologia ȋmbǎtrȃnirii reunește toate modificǎrile celulare și tisulare care se petrec ȋntr-un organism 

ȋmbǎtrȃnit. Procesul de ȋmbǎtrȃnire a fost explicat prin numeroase teorii, dar nici una nu cuprinde 

toatalitatea schimbarilor ȋntȃlnite ȋn cadrul acestui proces. Din punct de vedere didactic teoriile 

îmbǎtrânirii au fost împǎrțite în douǎ categorii: a) teorii genetice (programate) care considerǎ cǎ procesul 

de îmbǎtrânire este determinat genetic, iar modificǎrile care apar în cadrul acestui proces sunt controlate 

de gene care se activeazǎ sau se inactiveazǎ la nivel celular ṣi b) teorii epigenetice (determinate) care 

considerǎ cǎ procesul de îmbǎtrânire apare secundar acumulǎrii întâmplǎtoare a erorilor la nivel genic 

ṣi proteomic (mutații ale diferitelor gene, proteine cu strucuturi anormale, ADN modificat) ṣi are drept 

consecințǎ deteriorarea funcțiilor celulare, tisulare ṣi sistemice care apar în organismul îmbǎtrânit [3]. 

 Clinica ȋmbǎtrȃnirii cuprinde totalitatea modificǎrilor fiziologice, psihologice ṣi comportamentale 

ȋntȃlnite la individual geriatric. Vȃrstnicul are rezerve funcționale scǎzute, este predispus bolilor ṣi 

accidentelor și prezintǎ un declin al funcțiilor neuro-imuno-endocrine cu rezonanțǎ asupra întregului 

organism. Pe fondul acestor modificǎri apare utilizarea unui numǎr mare de medicamente atȃt 

recomandate de medicul specialist cȃt și autoprescrise și existența unui risc crescut de apariție a unor 

reacții adverse medicamentoase și interacțiuni medicamentoase cu consecințe atȃt locale, rinologice cȃt 

și sistemice. De aceea anamneza este foarte importantǎ înainte de stabilirea tratamentului medicamentos, 

cu trecerea în revistǎ a afecțiunilor pe care le are pacientul ṣi a medicației utilizate (atât cea prescrisǎ de 

medicul specialist cât ṣi cea autoprescrisǎ). Complianța scǎzutǎ la tratament se datoreazǎ, de cele mai 

multe ori, numǎrului mare de medicamente pe care pacientul trebuie sǎ le foloseascǎ ṣi duratei crescute 

a tratamentului (de multe ori pe toatǎ perioada vieții).  



Au fost create mai multe instrumente care sǎ ajute medicul în prescrierea tratamentului adecvat la 

pacientul vârstnic cu minimizarea efectelor adverse ṣi a interacțiunilor medicamentoase. Dintre acestea 

reținem: critreriile Beers (o listǎ de medicamente care trebuie evitate sau utilizate cu precauție la 

pacientul vârstnic), STOPP (Screening Tool of Older Persons Prescriptions) - cuprinde 65 de situații 

clinice în care nu ar trebui administrate anumite medicamente persoanelor peste 65 de ani, START 

(Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment) conține 22 de indicatori de care trebuie sǎ ținem 

seamǎ în prescripțiile medicamentoase ale pacienților vârstnici [4,5]. 

Chirurgia la bǎtrȃni are anumite particularitǎți care derivǎ din caracteristicile vȃrstnicului: evaluarea 

și echilibrarea bolilor cronice cardio-vasculare/renale/metabolioce/neurologice cu diminuarea riscurilor 

intraoperatorii și postoperatorii, abordul multidisciplinar (echipǎ medicalǎ complexǎ din care nu trebuie 

sǎ lipseascǎ medicul geriatru și psihologul), utilizarea unor tehnici ṣi tehnologii chirurgicale minim 

invazive care rezolvǎ patologia rinologicǎ conservȃnd structurile sǎnǎtoase de vecinǎtate și funcția 

pituitarei, ȋngrijire postoperatorie localǎ minuțioasǎ care sǎ stimuleze refacerea tisularǎ care la vȃrstnic 

este defectuasǎ. În cazul patologiei neoplazice nazo-sinusale dezideratul principal este siguranța 

oncologicǎ cu ablația tumorii pânǎ în țesut sǎnǎtos. În cazul urgențelor chirurgicale pregǎtirea 

preoperatorie este minimǎ, elementul principal este rezolvarea urgenței cu scoaterea pacientului în afara 

zonei de risc chirurgical. Factorii de risc de care depinde rezultatul postoperator în cazul pacientului 

geriatric sunt: patologia asociatǎ, tipul intervenției chirurgicale ṣi vârsta individului. Cu cât afecțiunile 

sistemice sunt mai numeroase, mai incomplet tratate ṣi dezechilibrate, iar vârsta pacientului este mai 

înaintatǎ (peste 80 de ani) riscurile anestezice ṣi chirurgicale cresc, în special, pentru intervențiile 

chirurgicale majore. Evaluarea geriatricǎ se realizeazǎ preoperator și include atât aprecierea statusului 

medical cât ṣi a celui funcțional, psihologic, social ṣi de mediu. Au fost elaborate numeroase instrumente 

de diagnostic dintre care formularul CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) este cel mai utilizat 

[6]. 

Patologia rinologicǎ la pacientul geriatric are anumite particularitǎți care vor fi prezentate ȋn cadrul 

fiecǎrui grup de afecțiuni.  

1.Patologia inflamatorie cuprinde: a) rinita geriatricǎ – la vȃrtsnic cel mai frecvent este ȋntȃlnitǎ rinita 

atroficǎ caracterizatǎ prin atrofia glandelor de la nivelul mucoasei nazale, disfuncția ciliarǎ, apariția unui 

mucus vȃscos dificil de eliminat (tuse seacǎ, rinoree posterioarǎ, senzație de uscǎciune nazalǎ cu apariția 

crustelor, obstrucție nazalǎ) și b) rinosinuzita - la persoanele vârstnice diagnosticul de rinosinuzite poate 

fi dificil de realizat din cauza lipsei de specificitate a simptomatologiei, asocierii mai multor afecțiuni 

rinosinusale ṣi efectelor adverse ale medicamentelor utilizate care pot genera simptome asemǎnǎtoare 

rinosinuzitei. 

2.Patologia traumaticǎ cuprinde ,de cele mai multe ori, traumatisme cranio-faciale apǎrute prin cǎderi 

de la același nivel favorizate de urmǎtorii factori: tulburǎri de echilibru, amețeli, tulburǎri ale acuitǎții 

vizuale ṣi propriocepțiee, tulburǎri ale metabolismului fosfo-calcic, osteopenia ṣi osteoporoza. Ȋn urma 

traumatismelor cranio-faciale pacientul poate prezenta : epistaxis, contuzii, echimoze la nivelul feței ṣi 



fracturi ale masivului facial care pot fi simple, cu traiect unic de fracturǎ cu/fǎrǎ deplasare sau fracturi 

cominutive care modificǎ atât arhitectura nasului (internǎ ṣi externǎ) cât ṣi funcția respiratorie. 

3.Patologia tumoralǎ este frecvent ȋntȃlnitǎ ȋn populația geriatricǎ. Simptomatologia rinologicǎ 

unilateralǎ (obstrucție nazalǎ, rinoree muco-purulentǎ, epistaxis repetitiv) ridicǎ suspiciunea unei tumori 

nazo-sinusale și impune efectuarea endoscopiei nazale, investigațiilor imagistice și prelevarea biopsiei. 

Dintre tumorile benigne cel mai frecvent ȋntȃlnit este papilomul inversat, iar dintre tumorile maligne - 

carcinomul cu celule scuamoase. S-au identificat o serie de factori favorizanți în apariția neoplasmelor 

nazo-sinusale precum expunerea la rumeguṣ, scame, nichel, crom, azbest, formaldehidǎ; fumatul ṣi, 

pentru anumite tipuri histologice, prezența EBV (virus Epstein Barr) ṣi a  HPV (Human Papiloma Virus) 

tipurile 16, 18 și 19. Susceptibilitatea crescutǎ a organismul îmbǎtrânit de a dezvolta neoplazii este legatǎ 

de acumularea unui numǎr crescut de mutații la nivelul ADN-ului celular ṣi de scǎderea capacitǎții 

celulei de a repara aceste mutații (translocații cromozomiale, mutații la nivelul genelor responsabile de 

repararea ADN-ului). Putem spune cǎ organismul vârstnic prezintǎ o instabilitate genomicǎ care 

favorizeazǎ dezvoltarea tumorilor maligne [7]. De asemenea, s-a observat cǎ aceastǎ ratǎ crescutǎ a 

mutațiilor stǎ atât la baza procesului de îmbǎtrânire cât ṣi a celui de carcinogenezǎ.  

Examenul histopatologic (asociat ȋn cazuri selecționate cu examenul imunohistochimic) stabilește 

diagnosticul de certitudine și permite stabilirea conduitei terapeutice ulterioare. Tratamentul oncologic 

(chirurgie + radioterapie + chimioterapie) al neoplasmelor nazo-sinusale depinde de clasificarea TNM, 

de stadializarea acestor tumori ṣi de gradul de diferențiere al celulelor neoplazice. Tratamentul tumorilor 

maligne nazo-sinusale este multidisciplinar, echipa medicalǎ incluzând chirurg ORL, neurochirurg, 

oncolog, radioterapeut, oftalmolog, psiholog, personal auxiliar. 

În cazul neoplasmelor nazo-sinusale rezecția chirurgicalǎ este punctul central al planului de management 

terapeutic. Tratamentul chirurgical este completat cu radioterapie ṣi polichimioterapie. Scopul 

tratamentului chirurgical este fie curativ, fie paleativ. În funcție de localizarea, extensia ṣi stadializarea 

tumorii se poate opta fie spre abord deschis prin rinotomie lateralǎ ṣi degloving mediofacial, fie spre 

abord endoscopic. În cazul tratamentului chirurgical cu vizǎ curativǎ în urma rezecției tumorale pot 

rǎmâne defecte osteo-cutanate importante care pot fi acoperite cu ajutorul lambourilor musculo-cutanate 

pediculate sau libere. Utilizarea expanderelor tisulare în vederea acoperirii defectelor osteo-cutanate 

poate fi o variantǎ demnǎ de luat în calcul la pacientul vârstnic dacǎ selecția pacienților se face. La 

vârstnic tratamentul chirurgical este condiționat atât de stadializarea tumorii cât ṣi de starea generalǎ a 

pacientului ṣi comorbiditǎțile asociate care influențeazǎ durata anesteziei generale, tipul de abord folosit 

în chirurgia radicalǎ, modul de reconstrucție a defectelor rǎmase. 

S-a observat cǎ pacienții vârstnici rǎspund bine la radioterapie aceasta fiind utilizatǎ atât în scop curativ 

cât ṣi paleativ, dar existǎ reacții adverse precum xerostomia, pierderea gustului ṣi agravarea problemelor 

dentare care trebuie atent discutate cu pacientul deorece contribuie la diminuarea calitǎții vieții [7].  

Chimioterapia se administreazǎ cu prudențǎ la vârstnici din cauza riscului crescut de toxicitate 

determinat de scǎderea funcțiilor hepato-renale ṣi diminuarea activitǎții medulare. Efectele adverse cele 



mai frecvente sunt trombocitopenie, diaree ṣi disfuncție renalǎ, iar riscul de mortalitate asociat 

chimioterapie poate ajunge pânǎ la 13%. Chimioterapie trebuie instituitǎ numai dupǎ evaluarea 

pacientului de un medic internist ṣi trebuie administrate cu prudențǎ la pacienții cu vârsta peste 70 de 

ani [7]. 

Supraviețuirea la 5 ani în cazul cancerelor nazo-sinusale este cuprinsǎ între 40 ṣi 70% depinzând în mare 

mǎsurǎ de tipul histologic. Prognosticul nefavorabil a fost asociat cu urmǎtorii factori: localizarea 

tumorii ṣi extensia la nivel cerebral/orbital (clasificarea TNM), margini de rezecție pozitive, metastaze 

în ganglionii limfatici, anumite tipuri histologice. În cazul pacienților geriatrici care prezintǎ neoplasme 

s-a observat cǎ supraviețuirea depinde de: comorbiditǎți, statusul funcțional ṣi nutrițional, 

prezența/absența tulburǎrilor cognitive ṣi suportul social de care aceṣtia beneficiazǎ. 

4. Patologia alergicǎ este reprezentatǎ de rinita alergicǎ, afecțiune frecvent ȋntȃlnitǎ și ȋn rȃndul 

populației geriatrice. Astfel s-a dezvoltat imunogerontologia, știința care studiazǎ rolul sistemului 

imuno-endocrin în procesul de îmbǎtrânire și a fost introdus termenul de imunosenescențǎ care se referǎ 

la modificǎrile (declinul ṣi remodelarea) sistemului imun la individul vârstnic fiind afectatǎ atât 

imunitatea dobânditǎ cât ṣi cea înnǎscutǎ. Degradarea sistemului imun predispune la apariția bolilor 

infecțioase ṣi inflamatorii atât de frecvent întâlnite în populația geriatricǎ. Rinita alergicǎ, alergiile la 

alergeni respiratori (praf, acarieni, polen, epitelii de animale) și patologia pulmonarǎ (astm bronișic, 

bronșite cronice) pot coexista la același pacient și impugn abordul multidisciplinar al pacientului 

geriatric. 

5. Patologia olfactivǎ apare la pacientul vȃrtsnic atȃt ȋn contextul unor afecțiuni rinologice (rinosinuzite 

cronice cu/fǎrǎ polipi, tumori nazo-sinusale benigne sau maligne), cȃt și ȋn contextual unor boli 

neurologice (boala Alzheimer). Trebuie menționat cǎ debutul brusc al unui deficit olfactiv, la orice 

vârstǎ, trebuie atent investigat ṣi de cǎtre neurolog, cu atȃt mai mult cu cȃt tulburǎrile olfactive pot 

constitui semnul de debut al bolii Alzheimer și al altor tipuri de demențe. 

6. Sindromul de apnee ȋn somn este caracterizat prin apariția unor episoade repetate de apnee (oprirea 

respirației) sau hipopnee (reducerea fluxului de aer cu 30-50% ȋnsoțitǎ de scǎderea saturației de oxigen 

cu 2-4% fațǎ de normal), cu duratǎ de minim 10 secunde  Episoadele de apnee și hipopnee determinǎ 

microtreziri repetate care fragmenteazǎ somnul și determinǎ somnolențǎ diurnǎ. Ȋn cazurile severe de 

apnee, la persoanele de vȃrsta a treia, s-a observat alterarea memoriei și a funcțiilor cognitive din cauza 

somnului fragmentat și a hipoxiei cerebrale generate de episoadele de apnee [8]. Factori de risc pentru 

apariția sindromului de apnee ȋn somn sunt: vȃrsta ȋnaintatǎ, sexul masculin, obezitatea (indice de masǎ 

corporalǎ), fumatul și hipertensiunea. S-a observat cǎ prezența apneei la persoanele cu vȃrsta peste 65 

de ani este legatǎ de greutatea corporalǎ (indice de masǎ corporalǎ crescut) și este influențatǎ de: 

modificǎri ale arhitecturii somnului ȋntȃlnite la vȃrstnic (diminuarea somnului cu unde lente, 

fragmentarea somnului), scǎderea capacitǎții vitale, alterarea controlului vital și modificǎrile funcționale 

de la nivelul cǎilor aerodigestive superioare ȋntȃlnite la individul vȃrstnic (diminuarea musculaturii 

scheletale, scǎderera forței de contracției a mușchiului genioglos și a rǎspunsului sǎu la presiuni 



negative, creșterea rezistenței faringiene, accentuarea depozitelor adipoase faringiene). Diagnosticul 

sindromului de apnee ȋn somn se pune pe baza polisomnografiei (completatǎ cu anamnezǎ, examen 

clinic ORL și examinare endoscopicǎ nazo-faringo-laringianǎ, calcularea indicelui de masǎ corporalǎ, a 

scorului Mallampati  și a scorului de somnolențǎ Epworth). Tratamentul sindromului de apnee ȋn somn 

poate fi conservator (utilizarea mǎștilor de CPAP -continuous upper arway pressure sau BiPAP -bilevel 

positive airway pressure) sau chirurgical (permeabilizarea culoarului respirator prin corecția 

obstrucțiilor endonazale - rezolvarea deviației septului nazal, realizarea turbinoplastiilor, ablația 

polipilor și reconstrucția faringianǎ -adeno-amigdalectomie, uvulovelofaringoplastia) [9]. 

7. Patologia nazo-sinusalǎ ȋn cadrul afecțiunilor sistemice (granulomatoza Wegener, vasculita 

Churg-Strauss, sarcoidoza). Existǎ afecțiuni sistemice care detereminǎ modificǎri rinologice ȋn cadrul 

evoluției bolii, uneori manifestǎrile nazo-sinusale reprezintǎ modalitatea de debut a bolii, iar contribuția 

medicului ORL-ist ȋn stabilirea diagnosticului este importantǎ. Biopsia mucoasei nazale este de un real 

folos ȋn procesul diagnostic al vasculitelor și/sau granulomatozelor. 

 

II. Studiu clinic, morfologic și statistic privind particularitǎțile chirurgiei rinosinusale la pacientul 

vârstnic 

Ȋmbǎtrȃnirea populației este o realitate certǎ, bine documentatǎ la nivel mondial care duce la 

suprasolicitarea sistemelor de sǎnǎtate din ȋntreaga lume. Persoanele vȃrstnice consumǎ mai multe 

resurse medicale decȃt adulții tineri din cauza numǎrului mare de boli cronice care necesitǎ tratamente 

medicamentoase de lungǎ duratǎ, consultații periodice la medicul specialist și investigații repetate. Cu 

toate cǎ ponderea vȃrstnicilor ȋn populația generalǎ este ȋn continuǎ creștere nu existǎ protocoale de 

management medical și chirurgical create special pentru acest grup populațional care sǎ optimizeze și 

sǎ eficientizeze tratamentul acestor pacienți. Considerǎm cǎ dezvoltarea acestor protocoale ar duce atȃt 

la rezolvarea mai eficientǎ a patologiei nazosinusale a pacienților cȃt și la ȋmbunǎtǎțirea raportului cost-

eficiențǎ ȋn tratamentul vȃrstnicilor cu afecțiuni nazo-sinusale.  

Ȋmbǎtrȃnirea este un proces fiziologic caracterizat prin declinul funcțiilor neuro-imuno-endocrine, 

scǎderea rezervelor funcționale și predispoziția la boli și accidente. Astfel abordul (anamnezǎ, examen 

clinic, investigații paraclinice, recomandǎri) pacientului geriatric trebuie sǎ ținǎ seama de modificǎrile 

fiziologice, psihologice și comportamentale ȋntȃlnite la acești pacienți. 

Cercetarea de față are următoarele obiective: 

1. Evaluarea caracteristicilor mucoasei nazale și a tipurilor histologice și clinice de leziuni 

rinosinusale la pacientul vȃrstnic. 

2. Evaluarea tratamentului chirurgical (tipuri de intervenții chirurgicale, caracterul de invazivitate 

al acestora) pe grupe de afecțiuni ȋn cazul pacienților vȃrstnici cu patologie nazo-sinusalǎ. 

3. Identificarea elementelor particulare ȋn managementul patologiei nazo-sinusale la pacientul 

vȃrstnic. 



4. Ȋntocmirea unui protocol clinico-paraclinic de evalure preoperatorie și postoperatorie a 

pacienților vȃrstnici cu patologie nazo-sinusale. 

Material și metodologie de studiu 

Cercetarea de fațǎ este un studiu mixt, atȃt prospectiv cȃt și retrospectiv prin raportare la anul 2011, 

bazat pe observația de caz particular, ȋn care au fost incluși 809 pacienți cu vȃrsta de minim 65 de ani 

cu patologie nazo-sinusalǎ tratați ȋn perioada 2009-2015 ȋn cadrul Institutului de Fonoaudiologie și 

Chirurgie Funcționalǎ ORL „Profesor Doctor Dorin Hociotǎ” din București. Institutul reprezintǎ baza 

clinicǎ ȋn care s-a desfǎșurat cercetarea. Cazurile fotodocumentate prezentate ȋn aceastǎ lucrare aparțin 

cazuisticii personale a Profesor Doctor Viorel Zainea și Șef de lucrǎri Doctor Rǎzvan Hainǎroșie. 

Pentru fiecare pacient s-a realizat o fișǎ de includere ȋn studiu ȋn care au fost consemnate: date de 

identificare ale pacientului, sex, vȃrsta, motivele internǎrii, patologia nazo-sinusalǎ actualǎ, 

comorbiditǎțile pacientului și tratamentul medical și/sau chirurgical la care acesta a fost supus ȋn 

antecedente, tratamentul chirurgical pentru episodul actual al patologiei nazo-sinusale, tipul de anestezie 

folosit, numǎrul de zile de spitalizare pentru episodul actual de boalǎ, rezultatele examenelor imagistice 

și anatomopatologice efectuate. Aceste date au fost obținute din foile de observație ale pacienților. 

Pentru cazuri selecționate s-a realizat fotodocumentarea și videodocumentarea preoperator, 

intraoperator și postoperator. Am analizat tehnicile și tehnologiile chirurgicale utilizate ȋn tratamentul 

patologiei nazo-sinusale la pacientul vȃrstnic, tipurile de abord chirurgical și tipul de anestezie folosit 

pentru fiecare pacient ȋn parte. Fișa de includere ȋn studiu este prezentatǎ sub formǎ de grilǎ. Aceastǎ 

grilǎ reprezintǎ instrumentul metodologic al studiului care a permis strȃngerea datelor și prelucrarea lor 

ulterioarǎ. 

Pacienții incluși ȋn studiu au fost ȋmpǎrțiți pe grupe de vȃrstǎ :  

a) vȃrstnic tȃnǎr (65 – 74 de ani);  

b) vȃrstnic de vȃrstǎ medie (75 – 84 de ani);  

c) vȃrstnic bǎtrȃn (peste 85 de ani).  

S-au analizat și s-au comparat cele trei grupe ȋn ceea ce privește patologia rinologicǎ, tratamentul 

chirurgical (tipurile de intervenții chirurgicale, tipuri de abord chirurgical, invazivitatea și extensia 

intervențiilor chirurgicale, tipuri de anestezie), comorbiditǎțile și legǎturile dintre acestea.  

Pentru simplificarea analizei statistice am ȋmpǎrțit patologia rinologicǎ astfel:  

a)patologie tumoralǎ – benignǎ și malignǎ;  

b)patologie inflamatorie – rinosinuzite cu/fǎrǎ polipi, rinite, mucocele;  

c)patologie obstructivǎ – deviație sept nazal;  

d)patologie hemoragicǎ – epistaxis anterior/ posterior; 

e)patologie traumaticǎ – fracturi oase proprii nazale.  

Pentru evaluarea particularitǎțile chirurgiei rinologice la bǎtrȃni, pe grupe de vȃrstǎ, am ȋmpǎrțit 

intervențiile și manevrele chirurgicale dupǎ amploare, astfel: 



a) amploare micǎ (biospiile prelevate de la nivelul foselor nazale și/sau rinofaringelui, 

mucotomiile, manevrele de hemostazǎ medico-chirugicalǎ - cauterizare, tamponament nazal, 

redresearea fracturilor oaselor proprii nazale, puncția sinusului maxilar);  

b) amploare medie (corecția deviației septului nazal, abordul sinusului maxilar endoscopic sau 

Caldwell-Luc, rezecția tumorilor limitate la fosa nazalǎ sau la sinusul maxilar, polipectomie fǎrǎ 

deschiderea sinusurilor paranazale);  

c) amploare mare (abordul sinusului frontal, sfenoid și/sau etmoid (unilateral sau bilateral), 

rezecția tumorilor nazo-sinusale, nazo-sinuso-orbitare cu/fǎrǎ utilizarea lambourilor de 

vecinǎtate). 

Pentru simplificarea analizei statistice am grupat intervențiile chirurgicale, ȋn funcție de patologie, astfel: 

a) chirurgie funcționalǎ nazo-sinusalǎ; 

 b) chirurgie oncologicǎ;  

c) chirurgie reconstructivǎ;  

d) prelevare biopsie;  

e) manevre chirurgicale de hemostazǎ;  

f) manevre chirurgicale traumatologie.  

Datele au fost prelucrate statistic în Microsoft Excel şi SPSS. Pentru variabilele numerice s-au utilizat 

testele: t student și Fisher atunci cȃnd exista un numǎr mai mic de cazuri. Pentru variabilele categorice 

s-a folosit testul chi-pătrat. S-a considerat în ambele cazuri valori semnificative statistic pentru p<0,05.  

Metodologia studiului de fațǎ a folosit drept instrument de evaluare grila menționatǎ mai sus care a 

permis strȃngerea, analiza și interpretarea statisticǎ a cazurilor. Avȃnd la baza acest intrument 

metodologia a constat ȋn: 

1. actualizarea informației din literatura de specialitate legatǎ de patologia nazo-sinusalǎ la 

pacientul vȃrstnic și considerarea acesteia drept termen de referințǎ; 

2. analiza și interpretarea clinicǎ și statisticǎ a cazurilor incluse ȋn studiu; 

3. prezentarea unor cazuri selecționate, relevante cu fotodocumentare pre/intra/postoperatorie și 

imagisticǎ; 

4. analiza criticǎ a unor tehnologii chirurgicale moderne utilizate ȋn tratamentul patologiei nazo-

sinusale la pacientul vȃrstnic. 

Metoda de lucru utilizatǎ duce la elaborarea unui protocol de management al pacientului geriatric cu 

patologie nazo-sinusalǎ cu aplicabilitate internǎ, la nivelul bazei clinice unde s-a desfǎșurat studiul. Dacǎ 

rezultatele utilizǎrii locale ale acestui protocol se dovesc favorabile vom ȋncerca implementarea lui și ȋn 

alte secții de ORL ale spitalelor din țarǎ. 

 

 

 

 



Rezultatele studiului 

Ȋn acest studiu au fost incluși 809 pacienți cu vȃrsta peste 65 de ani și afecțiuni rinologice care au 

necesitat spitalizare continuǎ pentru patologia nazo-sinusalǎ. Media de vȃrstǎ a fost de 71 de ani, cu 

minim de 65 de ani și maxim de 92 de ani, iar repartiția pe sexe a fost 55,6% bǎrbați și 44,4%femei. Ȋn 

lotul studiat distribuția pe grupe de vȃrstǎ a fost urmǎtoarea:73,5% persoane cu vȃrsta ȋntre 65 și 74 de 

ani, 23,9% persoane cu vȃrsta ȋntre 75 și 84 de ani și 2,6% cu vȃrsta peste 85 de ani. Distribuția pe sexe 

și pe grupe de vȃrstǎ aratǎ o predominențǎ a sexului masculin ȋn toate grupele de vȃrstǎ. Acest lucru 

poate sugera o predispoziție mai mare a sexului masculin spre afecțiunile rinologice și o necesitate mai 

mare de internare și tratament chirurgical la acești pacienți. 

 

1.Evaluarea caracteristicilor mucoasei nazale și a tipurilor histologice și clinice de leziuni 

rinosinusale la pacientul vȃrstnic. 

 

a) Evaluarea caracteristicilor mucoasei nazale la pacientul vȃrstnic 

Pe baza examenului clinic ORL, examinǎrilor videofibroscopice cu/fǎrǎ filtru NBI (narrow band 

imaging - tehnologie endoscopicǎ modernǎ care ȋmbunǎtǎțește vizualizarea vaselor de la suprafața 

epiteliului prin utilizarea unor filtre de culoare cu lungimi de undǎ specifice care sunt absorbite de 

hemoglobinǎ și penetreazǎ epiteliul de suprafațǎ) și videoendoscopiei de contact s-a realizat identificarea 

particularitǎților mucoasei nazale la pacientul vȃrstnic urmǎrind urmǎtoarele elemente: 

 aspectul mucoasei nazale; 

 vascularizația pituitarei; 

 degenerescența mucoasei nazale (localizată sau generalizată); 

 identificarea macroscopicǎ a zonelor de metaplazie; 

 caracteristicile secrețiilor nazale și ale clearance-ului mucociliar. 

Examinarea mucoasei nazale s-a realizat ȋn dinamicǎ, observȃnd caracteristicile pituitarei atȃt ȋn etapa 

pre-terapeuticǎ (la prezentare), cȃt și ȋn etapa post-terapeuticǎ (dupǎ tratamentul medical și/sau 

chirurgical). Metodele videofibroscopice permit examinarea in vivo a epiteliului nazal cu minim 

discomfort pentru pacient. Sunt investigații non-invazive, repetitive, a cǎror interpretare depinde de 

examinator și experiența acestuia. 

Aspectul mucoasei nazale la pacientul vȃrstnic este al unei pituitare palide, acoperitǎ de secerții sero-

mucoase și cruste, cu microhemoragii spontane și tendința la atrofie. Modificǎrile structurale ale 

pituitarei asociate cu modificǎrile arhitecturale ale piramidei nazale contribuie la alterarea patenței cǎilor 

respiratorii superioare, apariția simptomatologiei nazale (obstrucție nazalǎ, rinoree posterioare, tuse 

seacǎ, uscǎciune nazalǎ ȋnsoțitǎ sau nu de prurit nazal) și diminuarea calitǎții vieții pacientului geriatric. 

Vascularizația mucoasei nazale la pacientul geriatric este diminuatǎ, se asociazǎ cu fragilitate vascularǎ 

și tendința la microhemoragii spontane care este accentuatǎ de atrofia pituitarei și este favorizatǎ de 

gratajul intranazal. Fragilitatea vascularǎ se datoareazǎ alterǎrii fibrelor de colagen din structura 



peretelui vascular. Utilizarea tehnologiei NBI la nivel endonazal a fǎcut posibilǎ evidențierea urmǎtoarei 

situații : la pacientul vȃrstnic vascularizația din perimetrul tumoral este mai redusǎ decȃt la adultul tȃnǎr 

cu aceeași patologie, dar este mult mai bogatǎ decȃt ȋn zonele de țesut sǎnǎtos endonazal. 

Degenerescența mucoasei nazale la pacientului vȃrstnic se traduce prin modificǎrile structurale ale 

pituitarei (degradarea fibrelor de elastinǎ și colagen, atrofia glandelor producǎtoare de mucus din corion) 

și se asociazǎ cu disfuncția epiteliului nazal care influențeazǎ negativ calitatea vieții. Rezultatul acestor 

moficǎri este apariția unui mucus gros, vȃscos, dificil de eliminat ȋnsoțit de cruste care determinǎ 

senzația de obstrucție nazalǎ, chiar și atunci cȃnd nu existǎ obstrucție mecanicǎ. Mucoasa nazalǎ apare 

degeneratǎ avȃnd un aspect muriform, crenelat, polipoid, „ridat” , mai frecvent ȋntȃlnit la nivelul 

cornetelor nazale inferioare, cu precǎdere la nivelul cozilor de cornet. Atrofia și degenerarea treptatǎ a 

pituitarei sunt asociate cu diminuarea funcțiilor sale: alterarea secreției de mucus și a clearence-ului 

mucociliar, degraderea funcțiilor olfactive și reflexe ale pituitarei, uscǎciunea mucoasei nazale și 

alterarea funcțiilor de umidifiere, purificare și ȋncǎlzire a aerului. 

Identificarea macroscopicǎ a zonelor de metaplazie este posibilǎ prin punerea ȋn evidențǎ a depozitelor 

de cheratinǎ la nivelul structurilor anatomice nazale (cel mai frecvent capul cornetului nazal mijlociu) 

la rinoscopia anterioarǎ și endoscopie nazalǎ. Prezența cheratinei este specificǎ epiteliului scuamos, 

epiteliul respirator sǎnǎtos neproducȃnd cheratinǎ. 

Caracteristicile secrețiilor nazale și ale clearance-ului mucociliar. La pacientul vȃrstnic disfuncția 

celulelor ciliate se asociazǎ cu hidratarea defectuasǎ a acestor persoane și cu tulburǎrile de secreție a 

mucusului , determinate de atrofia glandelor mucipare din corion și duc la alterarea clearance-ului 

mucociliar și producerea unui mucus gros, vȃscos care este dificil de eliminat și stagneazǎ ȋn treimea 

posterioarǎ a foselor nazale contribuind la apariția rinoreei posterioare, tusei iritative și obstrucției 

nazale. Numeroase studii au dovedit diminuarea frecvenței de bǎtaie a cililor și prelungirea timpului de 

clearance muco-ciliar nazal cu ȋnaintarea ȋn vȃrstǎ la indivizi sǎnǎtoși fapt care predispune la pneumonii 

și complicații pulmonare ȋn populația geriatricǎ [10,11]. 

 

b) Evaluarea tipurilor histologice și clinice de leziuni rinosinusale la pacientul vȃrstnic 

 

1)Patologie tumoralǎ (benignǎ și malignǎ) 

Rezultatele studiului nostru sunt ȋn acord cu literatura de specialitate ȋn ceea ce privește creșterea 

incidenței tumorilor ȋn populația geriatricǎ și susțin afirmația cǎ vȃrsta ȋnintatǎ constituie factor 

de risc pentru apariția neoplaziilor. Ȋn grupul vȃrstnicilor tineri 18.8% au prezentat tumori, acest 

procent crește la 29% ȋn grupul vȃrstnicilor mijlocii și la 38,1% ȋn grupul vȃrstnicilor bǎtrȃni. 

Incidența tumorilor pe ȋntregul lot de pacienți este de 21,9%, iar distribuția tumorilor, pe sexe, 

ȋn cadrul grupelor de vȃrstǎ este relativ uniformǎ, cu ușoarǎ predomințǎ la sexul masculin 

(62,5%) ȋn cadrul pacienților cu vȃrsta peste 85 de ani. 



Ȋn cadrul lotului studiat cea mai frecventǎ tumorǎ a fost papilomul inversat cu 16,38% din 

numǎrul total al tumorilor. Acest rezultat este ȋn concordanțǎ cu literatura de specialitate care 

considerǎ papilomul inversat drept cea mai frecventǎ tumorǎ benignǎ nazalǎ, ȋn populația 

generalǎ. Conform rezultatelor studiului de fațǎ acest fapt se aplicǎ și ȋn populația geriatricǎ. Cu 

alte cuvinte frecvența de a apariție a papilomului inversat nu se modificǎ cu vȃrsta. Papilomul 

inversat trebuie urmǎrit cu atenție ȋn etapa postoperatorie deoarece el are ratǎ crescutǎ de 

recidivǎ și de malignizare. 

Un lucru important de menționat este frecvența crescutǎ a tumorilor maligne de cavum (20,41%) 

comparativ cu cele benigne (3,9%) la persoanele cu vȃrstǎ peste 65 de ani. De aceea este foarte 

importantǎ examinarea endoscopicǎ nazalǎ a pacienților geriatrici cu simptomatologie nazala 

și/sau oticǎ unilateralǎ. Orice formațiune tumoralǎ de la nivelul rinofaringelui trebuie biopsiatǎ 

indiferent de aspectul macroscopic și dimensiune, ȋn cadrul acestui grup populațional. 

Prognosticul pacienților vȃrstnici cu neoplasm ȋn sfera cap și gȃt depinde și de prezența 

comorbiditǎților. Existǎ autori care afirmǎ cǎ 60% din pacienții cu cancer ȋn sfera cap și gȃt 

prezintǎ comorbiditǎți și cǎ rata de supraviețuire ȋn cazul neoplasmelor capului și gȃtului scade 

cu vȃrsta ȋn special din cauza creșterii mortalitǎții de cauzǎ non-neoplazicǎ care este direct 

proporționalǎ cu severitatea comorbiditǎților ȋn populația geriatricǎ [12]. Abordarea 

multidisciplinarǎ a acestor pacienți (chirurg, radioterapeut, oncolog, geriatru, psiholog) cu 

tratarea corespunzǎtoare a comorbiditǎților și suportul familial sunt elemente care contribuie la 

obținerea unor rezultate terapeutice favorabile. 

 

 2)Patologie inflamatorie 

Patologia inflamatorie (rinosinuzite cu/fǎrǎ polipi, mucocel, rinite) are comportament opus 

patologiei tumorale ȋn populația studiatǎ. Astfel, incidența acestei patologii ȋn populația 

geriatricǎ scade cu ȋnaintarea ȋn vȃrstǎ. Evaluȃnd rezultatele patologiei inflamatorii, la vȃrstnicul 

tȃnǎr, cel mai frecvent ȋntȃlnitǎ a fost rinosinuzita ȋn 63,4% din pacienți, urmatǎ de rinitǎ ȋn 

51,9% din cazuri, polipozǎ nazalǎ ȋn 27,6% și mucocel ȋn 2,5% . Aceași distribuție a patologiei 

inflamatorii se regǎsește și la celelalte douǎ grupe de vȃrstǎ. Ȋn concluzie, rinosinuzita (sub 

diversele sale forme clinice, etiologice și topografice) este cea mai frecventǎ afecțiune 

inflamatorie ȋntȃlnitǎ la pacienții vȃrstnici din lotul studiat (60% la nivelul ȋntregului lot). Datele 

obținute ȋn studiu de fațǎ sunt ȋn concordanțǎ cu cele ȋntȃlnite ȋn literatura de specialitate: 

rinosinuzita este diagnosticatǎ și tratatǎ chirurgical mai frecvent la pacienții mai tineri (cu vȃrsta 

ȋntre 65 și 74 de ani) decȃt la cei mai ȋn vȃrstǎ [13]. Metoda de elecție ȋn tratamentul chirurgical 

al rinosinuzitelor cronice cu/fǎrǎ polipi este chirurgia endoscopicǎ. Aceasta s-a dovedit a fi 

eficientǎ și sigurǎ inclusiv ȋn populația geriatricǎ, deși existǎ autori care menționeazǎ o rata mai 

mare a complicațiilor operatorii ȋn grupul cu vȃrsta peste 65 de ani fațǎ de celelalte categorii de 

vȃrstǎ [14]. 



Scǎderea incidenției polipozei nazale (27,6% ȋn grupul cu vȃrsta ȋntre 65-74 de ani; 21,2% ȋn 

grupul cu vȃrsta ȋntre 75-84 de ani; 19% ȋn grupul cu vȃrsta peste 85 de ani), afecțiune cu 

important substrat alergic, cu vȃrsta este ȋn acord cu datele gǎsite ȋn literatura de specialitate 

care susțin diminuarea reacției nazale și oculare la alergeni pe mǎsurǎ ce individul ȋnainteazǎ ȋn 

vȃrstǎ [15]. 

Rinita a fost ȋntȃlnitǎ la 48% din pacienții incluși ȋn studiu. La vȃrstnici se pot ȋntȃlni mai multe 

forme de rinitǎ: rinita geriatricǎ (atroficǎ), rinita alergicǎ, rinita medicamentoasǎ, rinitǎ indusǎ 

medicamentos și rinita hipertroficǎ. Ȋn cazul pacienților geriatrici rinita indusǎ medicametos este 

frecvent ȋntȃnitǎ din cauza numǎrului mare de medicamente pe care acești pacienți le folosesc, 

reacțiilor adverse medicamentoase și interactȋunilor dintre medicamente. O gamǎ largǎ de 

medicamente determinǎ simptomatologie nazalǎ (obstrucție nazalǎ, senzație de uscǎciune 

nazalǎ, congestie nazalǎ, prurit nazal) – medicația cardiovascularǎ, antipsihoticǎ, antidepresivǎ 

[16,17]. Rinita medicamentoasǎ determinatǎ de folosirea excesivǎ a decongestionatelor nazale 

topice trebuie diferențiatǎ de rinita indusǎ medicamentos, cele douǎ entitǎți clinice avȃnd 

mecanisme diferite apariție. Rinita medicamentoasǎ este caracterizatǎ prin modificǎri 

histologice tipice (inflamație și edem local, alterarea funcției ciliare), iar pituitara apare 

congestivǎ cu tendința la microhemoragii spontane. Ȋn cazul rinitei indusǎ medicamentos 

(determinatǎ de administrarea per os a anumitor medicamente) pituitara are aspect normal. 

 

 3)Patologia obstructivǎ 

Patologia obstructivǎ urmeazǎ același tipar ca patologia inflamatorie ȋn cadrul lotului studiat, și 

anume, scade cu ȋnaintarea ȋn vȃrstǎ. Astfel, ȋn grupul cu vȃrsta cuprinsǎ ȋntre 65 și 74 de ani se 

regǎsește la 36,1%  din pacienți;  ȋn grupul cu vȃrsta cuprinsǎ ȋntre 75 și 84 de ani este ȋntȃlnitǎ 

la 33,2% din pacienți, iar ȋn grupul de peste 85 de ani apare la 23,8% din pacienți. 

Importanța existenței unui culoar respirator patent care sǎ asigure ventilația corespunzǎtoare a 

pacientului este dublatǎ la vȃrstnic de posibilitatea utilizǎrii structurilor endonazale drept cale 

de administrare a unor tratamente pentru afecțiuni neurologice. Existǎ studii care atestǎ cǎ 

administrarea intranazalǎ de insulinǎ, sub formǎ de spray, are rol terapeutic și preventiv ȋn boala 

Alzheimer [18]. 

Valva nazalǎ are un rol important ȋn asigurarea ventilației nazale fiziologice. Prolapsul valvei 

nazale contribuie la apariția sindromului de obstrucție nazalǎ, alǎturi de deviația septului nazal 

și hipertrofiile turbinare.  Ȋn Statele Unite ale Americii s-a aprobat utilizarea unui dispozitiv 

implantabil, lent absorbabil care susține cartilajele nazale laterale, pentru tratarea sindromului 

de obstrucție nazalǎ determinat de  prolapsul de valvǎ nazalǎ. 

La vȃrstnic chirurgia proteticǎ joacǎ un rol din ce ȋn ce mai important ȋn rezolvarea patologiei 

funcționale nazo-sinusale. La acești pacienți sunt preferate intervențiile chirurgicale minim 

invazive care permit introducere unor dispozitive ce pot ameliora calitatea respirație pe termen 



mediu. Intervențiile chirurgicale de amploare mai mare pot avea, pe termen lung, rezultate ce 

nu pot fi complet controlate din cauza particularitǎților de vindecare tisularǎ ale epiteliului nazal 

ȋmbǎtrȃnit. De asemenea, chirurgia proteticǎ  (dispozitive de expandare tisulare, proteze/epiteze) 

are un rol bine stabilit ȋn patologia oncologicǎ oferind metode de rezolvare a defectelor tisulare 

apǎrute dupǎ rezecții oncologice ample.  

  

 4)Patologia hemoragicǎ (epistaxis) 

Patologia hemoragicǎ (epistaxisul) prezintǎ aceași distribuție pe grupe de vȃrstǎ ca patologia 

tumoralǎ – creșterea incidenței cu ȋnaintarea ȋn vȃrstǎ. La vȃrstnicii tineri incidența epistaxisului 

este de 11,6%, la vȃrstnicii mijlocii este de 28,5%, iar la vȃrstnicii bǎtrȃni este de 52,4%. 

Epistaxisul apare la vȃrstnic ȋn contextul bolii neoplazice, al comorbiditǎților cardiovasculare, 

al utilizǎrii anticoagulantelor, al atrofiei pituitarei. 

 

 5)Patologia traumaticǎ 

Și patologia traumaticǎ are tendința de a fi mai frecventǎ la vȃrstnicul bǎtrȃn (4,8%) comparativ 

cu vȃrticul mijlociu (2,1%) și cu cel tȃnǎr (1,7%). Aceastǎ creștere a traumatismelor nazale cu 

ȋnaintarea ȋn vȃrstǎ este explicatǎ de particularitǎțile metabolismului fosfo-calcic ȋn populația 

geriatricǎ și tulburǎrile de echilibru ce apar la vȃrstnic secundar diminuǎrii propriocepției, 

vederii și funcționalitǎții sistemului nervos central. 

 

2. Evaluarea tratamentului chirurgical (tipuri de intervenții chirurgicale, caracterul de 

invazivitate al acestora) pe grupe de afecțiuni ȋn cazul pacienților vȃrstnici cu patologie nazo-

sinusalǎ. 

Dupǎ stabilirea diagnosticului afecțiunii rinologice se decide conduita terapeuticǎ ulterioarǎ. Ȋn primul 

rȃnd se stabilește dacǎ pacientul are sau nu indicația operatorie și se decide momentul operator. 

Tipurile de abord chirurgical folosite ȋn patologia rinologicǎ sunt: endoscopic, extern și combinat. 

Alegerea tipului de abord chirurgical depinde de : patologie (tipul patologiei, extensia leziunii); statusul 

general al pacientului; resursele loco-regionale ale pacientului.  

Ȋn ceea ce privește tipurile de intervenții chirurgicale pentru patologia rinologicǎ, ȋn lotul studiat, 

chirurgia funcționalǎ nazo-sinusalǎ a fost necesarǎ ȋn 59,7% din cazuri; manevrele de prelevare biopticǎ 

au fost efectuate ȋn 20,3% din cazuri; intervențiile chirurgicale oncologice ȋn 11,3% din cazuri; 

intervențiile reconstructive ȋn 0,5% din cazuri; manevrele chirurgicale pentru oprirea epistaxisului au 

fost necesare ȋn 6,7% din cazuri, iar cele pentru traumatologie au fost efectuate ȋn 1,5% din cazuri. 

Prelucrarea statisticǎ a datelor a arǎtat o corelație ȋntre chirurgia funcționalǎ nazo-sinusalǎ la pacienții 

cu simptomatologie obstructivǎ și vȃrstǎ. Astfel, pacienții cei mai tineri, cu vȃrste ȋntre 65 și 74 de ani, 

și cu simptomatologie obstructivǎ nazo-sinusalǎ sunt mai frecvent supuși intervenției chirurgicale 

funcționale decȃt omologii lor cu vȃrste mai ȋnaintate. Același tip de corelație a fost gǎsit ȋntre chirurgia 



funcționalǎ nazo-sinusalǎ, comorbiditǎți și vȃrstǎ. Cu alte cuvinte cu cȃt pacientul este mai bǎtrȃn și are 

mai multe comorbiditǎți cu atȃt este mai scǎzutǎ rata de chirurgicalizare. 

Ȋn cadrul lotului studiat existǎ o corelație semnificativǎ statistic ȋntre vȃrsta pacientului și chirurgia 

oncologicǎ - cu cȃt vȃrsta pacientului este mai ȋnaintatǎ cu atȃt crește posibilitatea de a necesita chirurgie 

oncologicǎ. Aceasta este ȋncǎ o dovadǎ ȋn plus cǎ patologia oncologicǎ are o incidențǎ mai mare ȋn 

populația geriatricǎ, iar tratamentul chirurgical stǎ la baza managamentului patologiei tumorale fiind 

completat cu radioterapie și chimioterapie ȋn cazul tumorilor maligne. De aici reiese, odatǎ ȋn plus, 

necesitatea adaptǎrii conduitei terapeutice, medicale și chirurgicale, particularitǎților pacientului 

vȃrstnic. 

Amploarea intervenției chirurgicale este dictatǎ ȋn primul rȃnd de patologia rinologicǎ și apoi de 

resursele generale și locale ale pacientului. La vȃrstnic sunt preferate, atunci cȃnd patologia permite, 

intervenții chirurgicale de micǎ amploare, minim invazive, care sǎ lezeze cȃt mai puțin țesutul sǎnǎtos 

și sǎ ȋl conserve ȋntr-o mǎsurǎ cȃt mai mare. Aceastǎ minim invazivitate contribuie la recuperarea rapidǎ 

structuralǎ și funcționalǎ ȋn etapa postoperatorie. Ȋn cadrul lotului studiat rata de chirurgicalizare a fost 

de 97,7%. Ȋn ceea ce privește amploarea intervențiilor chirurgicale distribuția este urmǎtoarea: 46,35% 

dintre pacienți au fost supuși unei interevnții chirurgicale de micǎ amploare; 26,58% dintre pacienți au 

fost supuși unei interevnții chirurgicale de amploare medie și 24,72% dintre pacienți au fost supuși unei 

interevnții chirurgicale de amploare mare. Ȋn lotul studiat, prelucrarea statisticǎ a datelor a arǎtat, cǎ  

intervențiile chirurgicale de mare amploare s-au realizat cu anestezie generalǎ (89%) , iar cele de 

amploare micǎ cu anestezie localǎ. Ceea ce sugereazǎ cǎ ȋn populația geriatricǎ comorbiditǎțile pot fi 

bine controlate, astfel ȋncȃt sǎ permitǎ abordul chirurgical al patologiei rinologice ȋn condiții optime atȃt 

pentru pacient cȃt și pentru chirurg. Intervențiile chirurgicale de amploare medie s-au desfǎșuta ȋn 72% 

din cazuri cu anestezie generalǎ și ȋn 28% din cazuri cu anestezie localǎ, iar intervențiile chirurgicale cu 

amploare micǎ s-au desfǎșurat preponderent cu anestezie localǎ , ȋn 85% din situații. Prelucrarea datelor 

culese a demostrat cǎ este semnificativ statistic faptul cǎ pacienții mai tineri (cu vȃrsta ȋntre 65 și 74 de 

ani) au fost supuși intervențiilor chirurgicale de mare amploare mai frecvent decȃt pacienții cu vȃrsta 

peste 85 de ani. Astfel, din totalul operațiilor de mare amploare 80,3% au fost efectuate pacienților din 

grupul de vȃrstǎ 65-74 de ani, 18,4% au fost efectuate pacienților cu vȃrsta ȋntre 75 și 84 de ani, iar 1,3% 

pacienților de peste 85 de ani. Din totalul intervențiilor chirurgicale efectuate la pacienții din grupul de 

vȃrstǎ 65-74 de ani 52% sunt intervenții chirurgicale de mare amploare, 26,9% sunt intervenții 

chirurgicale de amploare medie și 21,1% de amploare micǎ. 

Tehnologiile chirurgicale aplicate patologiei rinologice sunt variate, iar alegerea lor , la vȃrstnic, se 

face avȃnd ȋn vedere respectul fațǎ de țesuturile sǎnǎtoase, conservarea structurilor viabile, atitudinea 

minim-invazivǎ ȋn raport cu țesuturile sǎnǎtoase și asigurarea funcționalitǎții ȋn etapa postoperatorie. 

Arsenalul tehnologiilor chirurgicale cuprinde: radiofrecvența, coblația, shaver-ul și cauterul electric. 

Toate aceste tehnologii au piese adaptate anatomiei nazo-sinusale și se pot folosi atȃt ȋn cazul abordului 

endoscopic cȃt și a celui extern.  



Riscul chirurgical trebuie evaluat preoperator, iar potențialele incidente și accidente intraoperatorii 

trebuie luate ȋn considerare și trebuie gǎsite soluții ȋncǎ din etapa preoperatorie. Riscul chirurgical poate 

fi ȋncadrat ȋn urmǎtoarele categorii: risc hemoragic, risc lezional (de lezare a unor structuri vitale sau cu 

importanțǎ majorǎ ȋn funcționalitatea organismului), risc funcțional. 

Ȋn grupul studiat  durata de spitalizare pentru pacienții supuși intervențiilor chirurgicale cu anestezie 

localǎ este, ȋn medie de 5,6 zile, iar pentru cei operați cu anestezie generalǎ durata de spitalizare este, ȋn 

medie, de 7,4 zile. Aceste cifre sunt mai mari decȃt cele gǎsite ȋn literatura de specialitae care afirmǎ cǎ 

durata medie de spitalizare ȋn specialitatea ORL este de 2,5 zile pentru pacienții supuși unei singure 

intervenții chirurgicale/internare și de 6,5 zile pentru pacienții care au necesitat intervenții chirurgicale 

seriate [19]. Durata crescutǎ de spitalizare din studiul nostru se datoreazǎ particularitǎților pacientului 

vȃrstnic (numǎr mare de comorbiditǎți, adesea necontrolate terapeutic, vindecare postoperatorie lentǎ). 

 

3.Identificarea elementelor particulare ȋn managementul patologiei nazo-sinusale la pacientul 

vȃrstnic 

Comorbiditǎțile asociate și vindecarea tisularǎ sunt principalele elemente particulare ȋn managementul 

patologiei nazo-sinusale la pacientul vȃrstnic. 

 

a) Comorbiditǎțile asociate 

Prezența unui numǎr de afecțiuni cronice (cardiovasculuare, neurologice, bronho-pulmonare, 

digestive, nutriționale, endocrinologice) este asociatǎ cu un consum crescut de medicamente 

atȃt recomandate de medic, cȃt și autoadministrate. Acest lucru crește riscul de apariție a 

interacțiunilor medicamentoase și a efectelor adverse (la nivel nazal și/sau sistemic). 

Ȋn cadrul lotului studiat 63,7% din pacienți folosesc maxim 2 medicamente/zi,  29,3% ȋși 

administreazǎ ȋntre 3 și 6 medicamente zilnic, iar 7% folosesc mai mult de 6 medicamente. Nu 

am gǎsit corelație statisticǎ ȋntre vȃrsta pacientului și numǎrul de medicamente folosite. Avȃnd 

ȋn vedere cǎ mai puțin de 10% din pacienții cei mai vȃrstnici (peste 85 de ani) folosesc mai mult 

de 6 medicamente pe zi și aceștia sunt cei cu cele mai multe comorbiditǎți, putem spune cǎ 

pacienții care ajung sǎ depǎșeascǎ 85 de ani au un numǎr restrȃns de comorbiditǎți și acestea 

sunt bine controlate. Ȋn Statele Unite ale Americii 57% din femeile cu vȃrsta peste 65 de ani 

folosesc mai mult de 5 medicamente zilnic, iar 12% folosesc mai mult de 10 medicamente și 

jumǎtate din persoanele cu vȃrsta peste 75 de ani folosesc minim 3 medicamente [16]. 

Rezultatele obținute de noi aratǎ cǎ 39% din femeile cu vȃrsta peste 65 de ani incluse ȋn studiu 

folosesc minim 3 medicamente, iar 7% utilizeazǎ mai mult de 6 medicamente. Avȃnd ȋn vedere 

consumul mare de medicamente ȋn populația geriatricǎ au fost elaborate diferite ghiduri pentru 

alegerea medicației potrivite acestor pacienți. 

Ȋn lotul analizat 86% din pacienți prezentau cel puțin o altǎ afecțiune pe lȃngǎ patologia 

rinologicǎ pentru care s-au internat. Dintre pacienții cu comorbiditǎți 80% prezintǎ o 



comorbiditate, 14,5% prezintǎ douǎ comorbiditǎți, 4,4% prezintǎ trei și 0,86% prezintǎ minim 

patru comorbiditǎți. 

Patologia cardiovascularǎ a fost cel mai frecvent ȋntȃlnitǎ la pacienții noștri: 67% dintre aceștia 

prezentȃnd diverse tipuri de afecțiuni cardio-vasculare. Cu cȃt vȃrsta este mai ȋnaintatǎ cu atȃt 

prezența afecțiunilor cardiovasculare este mai crescutǎ. Rezultatele noastre sunt ȋn concordanțǎ 

cu cele existente ȋn literature de specialitate - prevalența bolilor cardio-vasculare (hipertensiune 

arterialǎ, insuficiențǎ cardiacǎ, boli coronariene, stroke) ȋn populația general, ȋn Statele Unite 

ale Americii, era urmǎtoarea: 40% ȋn populația cu vȃrsta cuprinsǎ ȋntre 40-59 de ani, 70-75% ȋn 

grupul populațional 60 – 79 de ani, 79-86% ȋn populația cu vȃrstǎ peste 80 de ani [20]. 

Diabetul zaharat și boli nutriționale au fost ȋntȃlnite la 19,8% din totalul pacienților. Procentul 

cel mai mare al acestor afecțiuni a fost gǎsit ȋn grupul de vȃrstǎ 65-74 de ani și a reprezentat 

78,4% din totalul pacienților cu diabet și boli de nutriție. Incidența diabetului zaharat ȋn studiul 

nostru este mai micǎ decȃt cea prezentatǎ de alți autori - incidențǎ a diabetului zaharat tip II de 

27,4% ȋn populația geriatricǎ și aratǎ o scǎdere a prevalenței bolii cu ȋnaintarea ȋn vȃrstǎ [21]. 

Patologia pulmonarǎ (BPOC, astm bronșic, bronșiectazii, sechele TBC, cancer pulmonar) a fost 

regǎsitǎ la 13,4%  din totalul pacienților fiind predominentǎ la cei mai tineri pacienți (73,1%). 

Trebuie menționat cǎ patologia pulmonarǎ este adesea subdiagnosticatǎ ȋn populația geriatricǎ. 

Patologia alergologicǎ a fost ȋntȃlnitǎ ȋn 9,6% din pacienții fiind ,de asemenea, reprezentatǎ 

majoritar ȋn grupa de vȃrstǎ 65-74 de ani ȋntr-un procent de 83,5%. Au existat cazuri de afecțiuni 

alergologice și la persoanele cu vȃrsta peste 85 de ani ȋntr-un procent de 1,2%. Rezultatele 

noastre coincid cu cele gǎsite ȋn literaura de specialitate unde se mențioaneazǎ un procent de 5-

10% al afecțiunilor alergologice ȋn populația geriatricǎ [22]. 

Patologia neurologicǎ a fost ȋntȃlnitǎ ȋn 4,2% din pacienți fiind mult scǎzutǎ fațǎ de datele 

ȋntȃlnite ȋn literatura de specialitate [23]. 

Patologia oncologicǎ (aici nu sunt incluse neoplasmele nazale/nazo-sinusale/rinofaringiene) a 

fost ȋntȃlnitǎ ȋn 4,6% din pacienții incluși ȋn studiu fiind cel mai bine reprezentatǎ ȋn grupul cu 

vȃrstǎ peste 85 de ani (11,11%). Dovedim odatǎ ȋn plus, cǎ frecvența neoplaziilor crește cu 

vȃrsta, iar vȃrsta poate fi consideratǎ un factor de risc pentru apariția cancerului, iar corelația 

neoplaziilor cu ȋmbǎtrȃnirea este semnificativǎ statistic. 

 

b) Vindecarea tisularǎ 

Caracteristicile mucoasei nazale la vȃrstnic (mucoasǎ atroficǎ, vascularizație diminuatǎ, 

fragilitate vascularǎ, degenerescența mucoasei, apariția zonelor de metaplazie, alterarea 

clearence-ului mucociliar) influențeazǎ vindecarea pituitarei ȋn etapa postoperatorie. Ȋngrijirea 

localǎ postoperatorie trebuie sǎ ținǎ seamǎ de aceste modificǎri specifice vȃrtstei a treia și sǎ 

foloseascǎ compuși care stimuleazǎ cicatrizarea pituitarei și reluarea funcțiilor acesteia. 



Toaleta nazalǎ cu soluții saline stǎ la baza procedurilor terapeutice locale ȋn etapa postoperatorie. 

S-a dovedit cǎ aceastǎ metodǎ de tratament este simplǎ, sigurǎ și eficientǎ. Se pot folosi compuși 

topici (sub formǎ de spray sau de unguent) cu efect cicatrizant care lubrifiazǎ, hidrateazǎ și 

stimuleazǎ re-epitelizarea nazalǎ, ȋmpiedicȃnd ȋn același timp formarea biofilmului bacterian. 

Acești compuși au la bazǎ d-panthenol, vitamina A și vitamina E care asigurǎ vindecarea 

adecvatǎ a epiteliului nazal ȋn etapa postoperatorie.  

O altǎ metodǎ de tratament este utilizarea preparatelor pe bazǎ de lipozomi care sunt fracțiuni 

fosfolipidice ce se legǎ de membrana celulelor respiratorii, ȋn zonele lezate, asigurǎ refacerea 

barierei respiratorii, cresc rezistența acesteia la alergeni, ȋmbunǎtǎțesc funcțiile de apǎrare și 

vindecare a epiteliului respirator. Aceste preparate au fost utilizate la pacienții cu rinitǎ alergicǎ, 

cu rinitǎ sicca [24,25]. 

 

4.Ȋntocmirea unui protocol clinico-paraclinic de evaluare preoperatorie și postoperatorie a 

pacienților vȃrstnici cu patologie naso-sinusalǎ. 

Protocolul de management al pacienților vȃrstnici cu afecțiuni nazo-sinusale a fost elaborat ȋn urma 

analizei clinice și statistice a lotului de 809 pacienți incluși ȋn studiu. Scopul acestui protocol este 

ȋmbunǎtǎțirea rezultatelor terapeutice medico-chirurgicale ȋn cadrul acestui grup populațional și 

diminuarea resurselor materiale folosite pentru tratarea pacienților geriatrice cu patologie nazo-sinusalǎ. 

Protocolul cuprinde: 

a) Anamneza cuprinde informații despre istoricul patologiei nazo-sinusale actuale, comorbiditǎțile 

pacientului și medicație utilizatǎ (atȃt cea recomandatǎ de medic cȃt și cea autoprescrisǎ), statusul 

funcțional, statutul social, suportul familial. Dacǎ statusul neuropsihic al pacientului este afectat 

anamneza trebuie luatǎ de la aparținǎtori. 

b) Examen clinic ORL și examen clinic general. . La pacientul vȃrstnic obținerea semnelor vitale este 

necesarǎ la fiecare vizitǎ (tensiunea arterialǎ, puls, temperaturǎ, ȋnǎlțime, greutate, indice de masǎ 

corporalǎ). Examenul clinic ORL al pacientului geriatric respectǎ aceleași reguli ca și la adultul tȃnǎr. 

c) Examinarea endoscopicǎ nazalǎ se poate efectua cu endoscop rigid de 0°, 30°, 45° sau flexibil cu/fǎrǎ 

filtru NBI. Endoscopia/fibroscopia nazalǎ ȋmbunǎtǎțește examinarea cavitǎților nazale și a rinofaringelui 

permițȃnd evaluarea detaliatǎ a : caracteristicilor mucoasei nazale, anumitor structuri endonazale 

inaccesibile la rinoscopia anterioarǎ și posterioarǎ (meat mijlociu, rinofaringe, torusuri tubare), 

patologiei nazo-sinuale (rinosinuzite acute/cronice cu/fǎrǎ polipi, formațiuni tumorale nazo-sinusale). 

Examinarea endoscopicǎ permite recoltarea de fragmente bioptice și/sau secreții nazale – lucru 

important pentru stabilirea conduitei diagnostice și terapeutice a patologiei rinologice. 

d) Investigațiile imagistice completeazǎ datele obținute prin anamnezǎ, examen clinic ORL și examinare 

endoscopicǎ și reprezintǎ un element important ȋn procesul de stabilire a diagnosticului corect și complet 

și de elaborare a planului therapeutic. Computerul tomograf a devenit standardul de aur ȋn ceea ce 

privește exploarea imagisticǎ a pacienților cu afecțiuni nazo-sinusale inflamatorii, el oferind informații 



de mare relanțǎ medicalǎ și chirurgicalǎ despre complexul osteomeatal, inserția cornetelor nazale 

mijlocii, clasificarea Keros. Ȋn cazul tumorilor nazo-sinusale se recomandǎ efectuarea unui computer 

tomograf cu substanțǎ de contrast care poate fi completat cu RMN cranio-cerebral ȋn cazul complicațiilor 

endocraniene sau oculare. 

e) Prelevarea biopsiilor țintite este obligatorie ȋn cazul tumorilor nazo-sinusale și este recomandatǎ ȋn 

cazul patologiei inflamatorii cronice pentru evidențierea modificǎrilor celulare ale pituitarei ȋn cadrul 

procesului de senescențǎ, diferențierea inflamației nespecifice de cea specificǎ (tuberculozǎ, 

granulomatozǎ Wegener) și relevarea prezenței biofilmului bacterian nazal și sinusal. 

f) Stabilirea diagnosticului corect și complet se realizeazǎ prin coroborarea tuturor informațiilor obținute 

din anamnezǎ, examenul clinic ORL și examenul clinic general, examinarea endoscopicǎ, investigațiile 

imagistice și rezultatule examenului anatomo-patologic și imunohistochimic (ȋn cazuri selecționate). 

g) Dupǎ stabilirea diagnosticului corect și complet urmeazǎ etapa de elaborare a tratamentului medical 

și/sau chirurgical și a recomandǎrilor. Acestea trebuie sǎ ținǎ seamǎ atȃt de patologia rinologicǎ și 

comorbiditǎțile pacientului, cȃt și de statusul funcțional al pacientului, nivelul socio-economic și 

suportul familial. Tratamentul afecțiunilor rinologice se poate realiza fie în regim de ambulatoriu (cu 

vizite periodice la control pentru evaluarea evoluției simptomatologiei sub tratament) , fie în regim de 

internare continuă. Internarea se face doar cu acordul pacientului, după obținerea consimțământului 

pentru internare. De asemenea pentru fiecare manevră diagnostică și terapeutică necesară pe parcursul 

spitalizării trebuie luat consimțǎmȃntul informat al pacientului. Indiferent de vârsta pacientului, dacă 

acesta nu prezintă alterarea temporară sau permanentă a statusului neuro-psihic, trebuie respectată 

autonomia pacientului, iar deciziile acestuia cu privire la îngrijirile medico-chirurgicale trebuie 

acceptate atât de personalul medical cât și de familie. 

h) Consulturile interdisciplinare sunt caracteristice populației geriatrice avȃnd ȋn vedere numǎrul mare 

de comorbiditǎți pe care acești pacienți le prezintǎ. Ȋn vederea diminuǎrii riscurilor anestezico-

chirurgicale intra- și postoperator patologia cronicǎ, non-ORL trebuie sǎ fie controlatǎ, iar pacientul 

trebuie sǎ fie echilibrat din punct de vedere cardio-vascular, neurologic, bronho-pulmonar, metabolic. 

i) Dispensarizarea ORL diferǎ de la o patologie la alta și trebuie sǎ ținǎ cont de posibilitatea pacientului 

de a respecta indicațiile oferite și de a reveni la controalele recomandate . De asemenea, este necesarǎ 

dispensarizarea cardiologicǎ/neurologicǎ/pneumologicǎ ȋn funcție de patologia asociatǎ și evoluția 

pacientului pe durata internǎrii. 

 

Comentarii 

 

1. Am actualizat informația din literatura de specialitate legatǎ de patologia nazo-sinusalǎ la 

pacientul vȃrstnic. Acest lucru a permis identificarea problemelor de diagnostic și tratament 

cu care se confruntǎ medicul ORL ȋn abordarea persoanelor din acest grup populațional. Am 

ȋncercat rezolvarea acestor dificultǎți prin elaborarea unui protocol de management al 



pacientului geriatric care sǎ poate fi ușor de utilizat și aplicat ȋn practica medicalǎ curentǎ și sǎ 

ghideze clinicianul ȋn gǎsirea celor mai eficiente mijloace de diagnostic și tratament. 

2. Am analizat și interpretat clinic și statistic cazurilor incluse ȋn studiu. Numǎrul mare de cazuri 

(809) ne-a oferit posibilitatea extrapolǎrii rezultatelor la populația geriatricǎ generalǎ ținȃnd ȋnsǎ 

seama de limitǎrile studiului. 

3. Am prezentat cazuri selecționate, relevante cu fotodocumentare preoperatorie, intraoperatorie, 

postoperatorie și imagisticǎ, care susțin, ȋntǎresc și exemplificǎ informațiile obținute prin 

prelucrarea statisticǎ a datelor. Pe tot parcursul lucrǎrii ne-am raportat la datele gǎsite ȋn 

literatura de specialitate comparȃnd ȋntr-un mod crittic rezultatele obținute de noi cu rezultatele 

altor studii.  

4. Am analizat tehnologii chirurgicale moderne utilizate ȋn tratamentul patologiei nazo-sinusale 

la pacientul vȃrstnic subliniind avantajele pe care le oferǎ acestea ȋn raport cu particularitǎți 

tisulare ale vȃrstnicului.  

5. Am utilizat ȋn mod original anumite instrumente și tehnologii de diagnostic: folosirea 

tehnologiei NBI pentru identificarea elementelor particulare ale mucoasei nazale la 

pacientul geriatric. Din cunoștiințele noastre pȃnǎ ȋn momentul de fațǎ nu existǎ studii 

publicate ȋn literatura de specialitate care sǎ utilizeze tehnologia NBI ȋn evaluarea structurilor 

endonazale sau a patologiei nazale. Tehnologia NBI este folositǎ pentru diagnosticul precoce al 

formațiunilor tumorale laringiene premaligne și maligne și ȋn tratamentul chirurgical al acestora 

(ghideazǎ marginile de rezecție ȋn cazul neoplasmelor laringiene incipiente). Ȋn cadrul acestui 

studiu examinarea NBI a fost folositǎ ȋn etapa de diagnostic completȃnd examenul clinic, 

examinarea endoscopicǎ cu luminǎ albǎ și investigațiile imagistice. Ea a permis evaluarea 

mucoasei nazale in vivo și a contribuit la identificarea particularitǎților pituitarei la pacientul 

vȃrstnic: tendința la atrofie a epiteliului nazal; alterarea funcției ciliare evidentǎ macroscopic 

prin prezența secrețiilor mucoase, stagnante la nivelul treimii posterioare a foselor nazale; 

punerea ȋn evidențǎ a vascularizației de suprafațǎ care este diminuatǎ și prezintǎ tendința la 

microhemoragii spontane; identificarea aspectului tipic de degenerescențǎ a mucoasei nazale – 

aspect crenelat, muriform, ȋn special la nivelul cozilor cornetelor nazale inferioare; identificarea 

modificǎrilor de metaplazie scuamoasǎ a epiteliului respirator evidente macroscopic prin 

prezența depozitelor de cheratinǎ la suprafața mucoasei. De asemenea, tehnologia NBI poate fi 

folositǎ și ȋn etapa de dispensarizare și urmǎrire terapeuticǎ a pacientului permițȃnd medicului 

ORL sǎ detecteze precoce recidivele sau restanțele tumorale și sǎ adapteze tratamentul 

oncologic la statusul local și general al pacientului geriatric. 

6. Am evaluat patologia rino-sinusalǎ, pe grupe de afecțiuni, identificȃnd particularitǎțile fiecǎrui 

tip de patologie ȋn populația geriatricǎ și rǎsunetul acesteia asupra statusului general al 

pacientului și asupra calitǎții vieții. Am integrat patologia nazo-sinusalǎ ȋn tabloul clinic general 

al pacientului fǎcȃnd mereu referire la comorbiditǎțile și tratamentul medicamentos urmat. Am 



avut ȋn vedere posibilitatea ca simptomatologia nazo-sinusalǎ sa fie determinatǎ de reacțiile 

adverse la medicamente și/sau de interacțiuni medicamentoase. 

7. Am evaluat tratamentul chirugical ȋn patologia rino-sinusalǎ, pe grupe de afecțiuni analizȃnd: 

tipuri de intervenții chirurgicale, tipuri de abord chirurgical, caracterul de invazivitate al 

intervenției chirurgicale, tehnologia folositǎ, tipul de anestezie utilizat. Am identificat 

particularitǎțile anumitor tipuri de intervenții chirurgicale ȋn populația vȃrstnicǎ axȃndu-ne pe 

patologia tumoralǎ și tratamentul ei chirurgical. Intervențiile chirurgicale minim invazive care 

restectǎ țesuturile sǎnǎtoase sunt cele mai potrivite ȋn cadrul acestui grup populațional permițȃnd 

vindecarea tisularǎ și funcționalǎ mai rapidǎ a epiteliului nazal. 

8. Ȋn urma studiului efectuat am identificat elementele particulare ale managementului pacientului 

vȃrtsnic cu patologie rinologicǎ : prezența numǎrului mare de comorbiditǎți și vindecarea 

tisularǎ precarǎ. Reparația tisularǎ se poate realiza fie ad integrum, fie cu cicatrice. 

Particularitǎțile epiteliului nazo-sinusal ȋmbǎtrȃnit trebuie avute ȋn vedere pentru a ghida 

vindecarea tisularǎ ȋn etapa postoperatorie spre reparație ad integrum cu reluarea progresivǎ a 

funcțiilor mucoasei nazale. Acestea sunt elementele care influențeazǎ actul chirurgical, evoluția 

pe termen lung a pacientului și rezultatele finale ale tratamentului. 

9. Rezultatele studiului de fațǎ corespund celor existente ȋn literatura de specialitate și 

demonstreazǎ creșterea incidenței tumorilor ȋn populația geriatricǎ subliniind odatǎ ȋn plus 

faptul cǎ vȃrsta ȋnaintatǎ reprezintǎ un factor de risc pentru apariția neoplaziilor. 

10. Ȋn urma analizǎrii cazurilor de tumori rinologice la vȃrstnic considerǎm necesare urmǎtoarele 

precizǎri: 

- Efectuarea examenului imunohistochimic cu identificarea enzimelor de ȋnaltǎ relevanțǎ 

(metaloproteaze) din piesa de exerezǎ și din perimetrul matricial al tumorii; 

- Cǎutarea și identificarea, la vȃrstnic, a celulelor tumorale circulante și punctarea 

particularitǎților, dacǎ acestea existǎ, pentru populația geriatricǎ; 

- Identificarea aspectelor locale induse de scǎderea puterii de apǎrare localǎ care presupun 

anumite tehnici de chirurgie reconstructivǎ (țesuturi mio-fascio-vasculare de calitate 

precarǎ cu vascularizație diminuatǎ fațǎ de adultul tȃnǎr); 

- Evaluarea riscului chirurgical ȋn etapa preoperatorie cu identificarea posibilelor accidente 

și incidente și gǎsirea soluțiilor optime fiecǎrui caz ȋn parte; 

- Deși mucoasa nazalǎ normalǎ la vȃrstnic este mai slab vascularizatǎ decȃt la adultul tȃnǎr, 

iar ȋn perimetrul tumoral vascularizația este mai slab reprezentatǎ, din cauza alterǎrii 

mecanismelor de apǎrare locale și sistemice tumoarile maligne nazo-sinusale se dezvoltǎ 

exuberant ȋn cadrul acestui grup populațional. 

 

 



Concluzii 

 

1.Tema abordatǎ ȋn aceastǎ lucrare comportǎ un interes major ȋn contextul medico-social actual ȋn care 

tențința de ȋmbǎtrȃnire a populației la nivel global este o certitudine și patologia nazo-sinusalǎ reprezintǎ 

una din cele mai frecvente cauze ale adresabilitǎții pacienților la medic. 

2.Scopul lucrǎrii a fost identificarea particularitǎților chirurgiei nazo-sinusale la pacientul vȃrstnic. 

Pentru atingerea scopului menționat am realizat un studiu clinic, morfologic și statistic pe un lot de 809 

pacienți tratați ȋn cadrul Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcționalǎ ORL „Profesor Doctor 

Dorin Hociotǎ” din București. 

3.Particularitǎțile pacientului vȃrstnic cu afecțiuni nazo-sinusale sunt :  

a)prezența unui numǎr crescut de comorbiditǎți,  

b)administrarea unui numǎr mare de medicamente (atȃt recomandate de medicul specialist cȃt 

și autoadministrate),  

c)apariția reacțiilor adverse medicamentoase și a interacțiunilor medicamentoase, 

d)necesitatea unui abord multidisciplinar al pacientului, 

e)creșterea incidenței tumorilor ȋn populația geriatricǎ, 

f)scǎderea incidenței patologiei inflamatorii ȋn populația geriatricǎ, 

g)limitarea amplorii intervenției chirurgicale cu vȃrsta, 

h)limitarea utilizǎrii anesteziei generale la pacienții vȃrstnici cu comorbiditǎți, 

i)rolul chirurgie protetice la vȃrstnic atȃt ȋn cadrul patologiei funcționale nazo-sinusale cȃt și ȋn 

cadrul patologiei oncologice, 

j)tendința spre atrofie a mucoasei nazale, 

k)reparație tisularǎ lentǎ ȋn etapa postoperatorie 

4.Metodologia studiului a presupus elaborarea și utilizarea unei grile pentru analiza pacienților incluși 

ȋn lotul cercetat și identificarea elementelor relevante cu privire la particularitǎțile chirurgiei nazo-

sinusale ȋn populația geriatricǎ. 

5.Rezultatele obținute ȋn urma acestui studiu au permis elaborare unui protocol de management al 

pacientului vȃrstnic cu patologie nazo-sinusalǎ. Inițial protocolul de lucru va fi aplicat la nivelul bazei 

clinice ȋn care s-a desfǎșurat studiul, iar ulterior, dacǎ rezultatele folosirii lui ȋn practica medicalǎ curentǎ 

vor avea rezultatele scontate de noi, vom ȋncerva implementarea lui și ȋn cadrul altor secții de ORL. 

6.Ȋn cadrul acestui studiu am evaluat ȋntreaga patologie rinosinusalǎ a pacientului vȃrstnic, pe tipuri de 

afecțiuni: 

- patologie tumoralǎ benignǎ și malignǎ 

- patologie inflamatorie – rinosinuzite, rinite  

- patologie obstructivǎ – deviații septale 

- patologie hemoragicǎ – epistaxis anterior/posterior 

- patologicǎ traumaticǎ 



 Și am identificat particularitǎțile de diagnostic și tratament ȋn cazul acestui grup populațional. Lucrarea 

de fațǎ reprezintǎ un punct de plecare pentru efectuarea unor studii ulterioare, țintite pe anumite 

tipuri de patologie și pe anumite tratamente ȋn papulația geriatricǎ. Avem ȋn vedere, pe viitor, evaluarea 

rǎspunsului mucoasei nazale ȋmbǎtrȃnite la diferite grupe de substanțe farmacologice cu aplicare topicǎ 

(soluții saline, preparate vasoconstrictoare, corticoizi topici, antihistaminice topice, combinații 

corticoid-antihistaminic topic, soluții uleioase, preparate cicatrizante, preparate pe bazǎ de lizozomi) ȋn 

dorința de a gǎsi cele mai bune soluții, pe termen lung, ȋn tratamentul afecțiunilor rinologice. Utilizarea 

tehnologiei NBI pre și post-administrarea preparatelor topicie permite evaluarea rǎspunsului pituitarei, 

in vivo și in situ, la  substanțele farmacologice administrate, iar biopsia mucoasei permite identificarea 

modificǎrilor histologice care au loc la nivelul mucoasei nazale ȋmbǎtrȃnite. Considerǎm cǎ rezultatele 

acestui studiu ulterior vor permite tratamentul țintit al anumitor afecțiuni rinosinusale contribuind ca 

scǎderea duratei de spitalizare, grǎbirea vindecǎrii și/sau ameliorarea simptomatologiei, ȋmbunǎtǎțirea 

calitǎții vieții, diminuarea consumului de preparate farmacologic active ȋn populația geriatricǎ (ȋn ceea 

ce privește medicația ORL) și nu ȋn ultimul rȃnd eficientizarea costurilor pentru tratarea acestor pacienți. 

7.Existența unui culoar respirator permeabil, integru atȃt din punct de vedere morfologic cȃt și 

funcțional, este importantǎ nu doar pentru asigurarea unei bune respirații nazale , ci și datoritǎ 

posibilitǎții folosirii lui drept cale de administrare a medicamentelor. Studii recente au demonstrat 

efectele benefice ale administrǎrii nazale de insulinǎ ȋn cazul pacienților cu  deficite congnitive moderate 

și boalǎ Alzheimer. Se creazǎ astfel premizele utilizǎrii unei noi cǎi de administrare a substanțelor 

farmacologice cu șuntarea barierei hemato-encefalice. Aceste fapte sugereazǎ necesitatea unor studii 

interdisciplinare ȋntre medicul neurolog și medicul otorinolaringolog. 

8.Viziunea noastrǎ asupra particularitǎților celulare și structurale ale vȃrstnicului este viziunea 

clinicianului și a chirurgului care trebuie sǎ lucreze cu noțiunile esențiale ale fenomenului de aging. 

Clinicianul trebuie sǎ cunoascǎ aceste noțiuni și sǎ le integreze ȋn planul terapeutic al fiecǎrui pacient 

geriatric atȃt ȋn etapele de diagnostic și tratament cȃt și ȋn etapa de dispensarizare. Particularitǎțile 

celulare și structurale ale vȃrstnicului trebuie sǎ fie prezente permanent ȋn mintea clinicianului – atunci 

cȃnd stabilește diagnosticul/schema de tratament/indicația operatorie/tipul de abord chirurgical 

folosit/recomandǎrile postoperatorii. 
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