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DIAGNOSIS OF BLUNT INTESTINAL INJURIES (ABSTRACT): Introduction: Blunt intestinal 
injuries may be difficult to diagnose accurately. However, diagnostic delays are almost always associated 
with increased morbidity and mortality. The purpose of this study is that of evaluating the efficiency of 
various diagnostic methods in identifying intestinal injuries in patients with blunt abdominal trauma. 
Materials and method: Between 2004-2010 the Clinical Emergency Hospital in Bucharest admitted 81 
patients with hollow viscous injuries following blunt abdominal trauma, out of which 70 having sustained 
intestinal  lesions of various degrees. Results: 80% of the patients included in the study were involved in 
motor-vehicle accidents, with nearly all of them wearing seat-belts, remaining 20% of patients having 
been victims of falls from heights, assaults and animal assaults. 37 patients had equivocal  clinical signs 
and 33 cases (47%) had obvious signs of peritoneal irritation upon admission. 7% of patients displayed 
the “seat belt” sign. Abdominal ultrasound was positive in 77% of cases. Diagnostic peritoneal lavage 
was performed in 3 cases and turned up positive for one patient. CT was performed in 65 patients with 
positive results for intestinal injuries in 97% of cases. The overall mortality rate was 30% in our study, 
12.5% of the deaths having sustained isolated intestinal injuries and 87.5% of cases having had at least 
one other associated injury. 
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INTRODUCERE 
Cu toate cã studiile au arãtat faptul cã intestinul este al treilea organ ca frecvenţã 

lezat în urma contuziilor abdominale, leziunile de acest gen sunt rare, avand o incidenţã 
de mai puţin de 1% [1]. 

Consecinţa acestui fapt este reprezentatã de experienţa limitatã a chirurgilor în 
acest tip de patologie , fapt  care nu a permis realizarea unor protocoale de diagnostic 
universal acceptate, identificarea leziunilor de IS dupã contuzii abdominale constituind 
o adevãratã provocare şi în ziua de astãzi [1]. 

Aşadar, diagnosticarea rapidã şi corectã a acestor leziuni este dificilã, mai ales în 
cazul pacienţilor politraumatizaţi, la care examenul clinic poate fi normal sau  
echivoc [2]. 

Spre deosebire de pacienţii cu traumatisme abdominale penetrante, în cazul 
cãrora lezarea organelor cavitare este mult mai frecventã, pacienţii cu contuzii 
abdominale şi leziuni intestinale rareori prezintã semne clinice sugestive [3].  
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Cu alte cuvinte, în cazul pacienţilor politraumatizaţi, leziunile organelor 
parenchimatoase şi instabilitatea hemodinamicã generatã de acestea constituie “mirajul 
primei leziuni”, devenind principala preocupare diagnosticã. 

Leziunile de organe cavitare “trec” neobservate, mai ales dacã sunt silenţioase 
din punct de vedere clinic[4-6]. 

Întârzierea diagnosticului de leziune intestinalã este urmatã de complicaţii ce 
conduc la o creştere a morbiditãţii si mortalitãţii [5]. 

O anamnezã atentã şi detaliatã, însoţitã de fotografii de la locul accidentului 
acolo unde este cazul şi este posibil, pot furniza indicii despre mecanismul de producere 
al evenimentului, şi potenţiale leziuni intestinale. Contuziile abdominale produse ca 
urmare a precipitãrii de la înãlţime, accidente rutiere în care pasagerii au fost purtãtori 
ale centurilor de siguranţã, loviri puternice şi directe în zona abdominalã, pot produce 
leziuni ale organelor cavitare şi mezourilor. Prin urmare, au fost propuse 3 mecanisme 
de producere a acestui tip de injurie ca urmare a contuziilor abdominale [7,8]. 

Primul mecanism presupune compresia/strivirea unei anse intestinale care 
contine atât aer cât şi lichid, între coloana vertebralã şi un obiect, precum centura de 
siguranţã. Consecinţele acestui fenomen sunt reprezentate de lezarea parcelarã a 
peretului intestinal şi/sau a mezenterului, constituirea de hematoame în mezenter cât şi 
în peretele intestinal, secţionarea ansei intestinale, devascularizãri parcelare/segmentare 
şi contuzii ale peretului intestinal [7]. 

Un alt mecanism este reprezentat de decelerarea rapidã, care produce forfecarea 
organelor cavitare care prezintã atât porţiuni fixe cât şi mobile [7]. 

Al treilea mecanism este reprezentat de explozia intestinului (“burst injury”) şi 
care se produce atunci când presiunea intraluminalã depãşeşte rezistenţa la întindere a 
peretului intestinal. Perforaţiile care afecteazã întreaga structurã a peretului intestinal 
produse prin acest mecanism sunt mai frecvente la nivelul intestinului subţire [7], iar 
rupturile sero-musculare sunt mult mai frecvente la nivelul intestinului gros [9]. 

Diagnosticarea corectã în cazul pacienţilor cu contuzii abdominale la care se 
suspicioneazã leziune intestinalã presupune atât un examen clinic amãnunţit, cât şi o 
selectare adecvatã a metodelor paraclinice. 

Caracteristicile anumitor leziuni situate la nivelul peretului abdominal(aspect, 
localizare) pot furniza indicii despre potenţiala afectare a stomacului sau IS (marcã 
traumaticã produsã de porţiunea transversalã a centurii de siguranţã sau de impactul cu 
volanul); durerea abdominalã este consideratã a nu avea o importanţã clinicã 
semnificativã, mai ales în contextul pacienţilor politraumatizaţi, cu componentã 
cerebralã [10]. 

Ecografia abdominalã (EA) poate identifica prezenţa lichidului liber peritoneal, 
având o sensibilitate de 81.3% şi o specificitate de 100%, dar care necesitã frecvent 
investigaţii suplimentare ulterioare [11]. Prezenţa modificãrilor morfologice ale 
intestinului depistate ecografic constituie etape tardive ale evoluţiei leziunii intestinale 
post-contuzionale şi sugereazã întârzierea diagnosticului [11]. 

Radiografia abdominalã efectuatã în vederea diagnosticãrii pneumoperitoneului 
nu este indicatã, întrucât absenţa acestuia nu exclude o perforaţie intestinalã la un 
pacient cu contuzie abdominalã [10]. 

Lavajul peritoneal diagnostic (LPD) este o metodã diagnosticã eficientã dar nu 
foarte utilizatã în cadrul algoritmului diagnostic. Cea mai frecventã dovadã de leziune 
intestinalã este prezenţa sângelui în cavitatea peritonealã, dar care poate avea ca sursã 
atât o leziune de mezenter cât şi de organe parenchimatoase [11,12].  
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Jacobs et al au stabilit cã prezenţa a >500 de leucocite/mmc poate constitui un 
criteriu nespecific de perforaţie intestinalã [13]. Ulterior, s-a sugerat cã determinarea 
secvenţialã a celularitãţii din lavajul peritoneal poate fi mai utilã în diagnosticul 
perforaţiilor intestinale [7]. 

De departe însã, cea mai utilizatã metodã de diagnostic pentru depistarea 
leziunilor intestinale la bolnavii stabili hemodinamic este reprezentatã de tomografia 
computerizatã (CT) [14], având o sensibilitate de 82% şi o specificitate de 75% [9] şi o 
ratã globalã de rezultate fals negative de 34% [15], datele variind considerabil. 

Semnele diagnostice directe include extravazarea substanţei de contrast ± 
pneumoperitoneu [12]. Semnele indirecte sunt reprezentate de îngroşãri ale peretului 
intestinal, prezenţa unui hematom mezenterial sau neomogenitatea acestuia precum şi 
prezenţa de lichid liber peritoneal în absenţa leziunilor de organe parenchimatoase [12]. 

La pacienţii stabili hemodinamic şi la care se suspicioneazã leziuni intestinale 
sau de alte alte organe cavitare se poate interveni laparoscopic în vederea explorãrii 
întregii cavitãţi peritoneale precum şi a remedierii eventualelor leziuni, dar aceastã 
metodã diagnosticã este limitatã de dotarea unitãţii medicale precum şi de experienţa 
echipei chiruirgicale [6]. 

 
MATERIAL SI METODÃ 
Între 2004 şi 2010 s-au înregistrat 81 de cazuri de leziuni de organe cavitare 

survenite dupã contuzii abdominale fie solitare fie în contextul politraumatismelor, 
dintre aceştia 70 prezentând leziuni intestinale. Pacienţii incluşi în studiu au fost 
selectaţi din secţiile de Chirurgie şi Terapie Intensivã ale Spitalului Clinic de Urgenþã 
Bucureşti. Au fost excluşi pacienţii cu traumatisme abdominale penetrante. 

Scopul acestui studiu a fost acela de a stabili eficienţa diferitelor metode 
diagnostice în determinarea cât mai precoce şi mai corectã a leziunilor intestinale 
survenite în urma contuziilor abdominale izolate sau asociate politraumatismelor. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Spre deosebire de traumatismele abdominale penetrante, care se soldeazã cu 

leziuni intestinale în mai bine de 90% din cazuri, contuziile abdominale se asociazã cu o 
incidenţã mult mai mica leziunilor intestinale (3-18%) [10]. 

Deşi s-ar crede cã leziunile de organe cavitare, mai ales cele de intestin subţire, 
la bolnavii cu contuzii abdominale ar fi diagnosticate mai prompt datoritã iritaţiei 
peritoneale, studiile recente dovedesc contrariul: leziunile intestinale dupã contuzii 
abdominale sunt diagnosticate tardiv în marea majoritate a cazurilor datoritã subtilitãţii 
semnelor clinice şi interpretãrii dificile a acestora [16]. 

Diagnosticul acestor leziuni este de obicei unul intuitiv, bazat pe suspiciunea 
existenţei unei leziuni de organ cavitar, în contextul unei contuzii abdominale sau al 
unui politraumatism având un mecanism lezional ce ar putea determina astfel de injurii. 
Ulterior, examenul clinic, care este de multe ori neconcludent, este urmat de explorãri 
imagistice, precum ecografie abdominalã, radiografie abdominalã/toraco-pulmonarã, 
CT. 

Pacienţii care au suferit contuzii abdominale solitare sau în contextul unei 
politraume şi care prezintã un tablou clinic minimal necesitã monitorizare clinicã 
constantã şi la intervale regulate, mai ales în cazul politraumaţilor la care se decide 
tratament conservator [7,10]. 
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Asocierea unei echimoze de perete abdominal corespunzãtoare centurii de 
siguranţã (“seat belt sign”) cu durere abdominalã persistentã este consideratã factor de 
risc pentru leziunile de organe cavitare, mai ales cele de intestin subţire [10]. 

80% dintre pacienţi au fost implicaţi în accidente rutiere, 94% dintre ei fiind 
purtãtori de centurã de siguranţã. Un sfert dintre pacienţii incluşi în studiu au fost 
victimele precipitãrii de la înãlţime (3 cazuri), agresiunii fizice (9 cazuri), agresiunii 
animale (2 cazuri). 

Aproximativ 53% dintre pacienţii incluşi în studiul nostru au prezentat rezultate 
echivoce ale examenului clinic, iar 47% au prezentat semne clare de iritaţie peritonealã 
la momentul internãrii. 7% dintre pacienţi au avut mãrci traumatice de tipul “seat belt 
sign”. 

Ecografia abdominalã poate identifica câteva semne, considerate indirecte 
pentru diagnosticul leziunilor intestinale, precum prezenţa de lichid liber peritoneal, 
care însã poate fi consecinţa afectãrii unuia sau mai multor organe parenchimatoase. Pe 
de altã parte absenţa lichidului liber peritoneal nu exclude leziunile intestinale sau de 
alte organe cavitare [10]. 

În cadrul studiului nostru ecografia abdominalã a fost efectuatã în 67 de cazuri, 
fiind pozitivã la circa 77% dintre din pacienţi. 

Lavajul peritoneal diagnostic s-a efectuat la 3 pacienţi, fiind pozitiv într-un 
singur caz. 

Radiografia abdominalã simplã nu reprezintã o metodã diagnosticã eficientã, ea 
fiind efectuatã în 47 din cazuri, relevând prezenţa pneumoperitoneului în doar 5 cazuri 
(10.6%) şi având rezultate negative sau nespecifice (nivele hidro-aerice, aerocolie) în 
89.3 dintre pacienţi. 

Examenul CT a fost efectuat la 65 de pacienţi, având rezultate pozitive pentru 
leziuni intestinale sau de alte organe cavitare în 97% din cazuri. 55 dintre pacienţi au 
avut semne directe de leziuni de organe cavitare, 10 au avut semne indirecte. 

Peste 95% dintre pacienţi au fost operaţi într-un interval <6 h de la  momentul 
prezentãrii, iar 3 pacienţi au fost operaţi cu o întârziere de minimum 24 h. 

Deşi leziunile intestinale dupã contuzii abdominale pun rareori viaţa pacientului 
în pericol, este extrem de important sã fie identificate datoritã complicaţiilor apãrute în 
urma “omiterii” lor, fapt care conduce la creşterea mortalitãţii şi morbiditãţii [8]. 

Pe de altã parte, rata morbiditãţii şi cea a mortalitãţii în cazul pacienţilor 
traumatizaţi abdominal creşte şi datoritã laparotomiilor “albe”. Totodatã, mortalitatea şi 
morbiditatea la pacienţii cu leziuni intestinale depinde şi de leziunile asociate, 
mortalitatea fiind considerabil mai micã la pacienţii cu leziuni intestinale izolate 
comparativ cu pacienţii care au avut multiple leziuni asociate [10]. 

Mortalitatea globalã în cadrul studiului nostru a fost de 30%, 12.5% dintre 
decesele înregistrate prezentând leziuni intestinale izolate şi 87.5% având cel puţin o 
leziune asociatã. 

 
CONCLUZII 
Importanţa diagnosticãrii leziunilor intestinale la bolnavii cu contuzii 

abdominale sau politraumatizaţi şi trataţi conservator rezidã în evitarea complicaţiilor ce 
duc negreşit la creşterea mortalitãţii şi morbiditãţii. Totodatã, este important de evitat 
efectuarea de laparotomii ne-necesare”albe”, care asociazã în sine un risc pentru 
creşterea mortalitaţii şi morbiditãţii. 
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Este vital sã se suspicioneze o astfel de leziune la pacienţii cu mecanisme 
lezionale sugestive, urmând apoi ca un examen clinic amãnunţit coroborat cu informaţii 
anamnestice detaliate despre accident, rezultatele imagistice (eco FAST, LPD, CT şi/sau 
Rx abdominalã) sã confirme diagnosticul, favorizând o atitudine terapeuticã adecvatã. 
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