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Introducere. Colonoscopia (CS) este o 

investigație de rutină actualmente, fiind 

considerată sigură și fără riscuri majore. Este 

o procedură cu un grad înalt de utilitate 

pentru diagnostic, screening, cât și cu scop 

curativ [1, 2]. Cele mai comune complicații 

postcolonoscopie (PCS) sunt hemoragia și 

perforația, pe când lezarea splinei este o 

complicație rară a acestei proceduri [3]. Deși 

cu frecvență redusă, această complicație 

merită atenție din perspectiva severității și 

potențialului letal pe care îl prezintă.  

Materiale și metode. Pentru realizarea 

acestui articol am studiat sursele 

bibliografice din bazele de date on-line 

MEDLINE și PubMed. Analiza a fost 

efectuată după următoarele cuvinte cheie: 

“spleen injury”, “colonoscopy 

complication”, ”iatrogenic splenic injury”. 

A fost colectată și procesată informația 

despre cazurile clinice raportate, 

manifestările clinice caracteristice, metodele 

de diagnostic și opțiunile de tratament, datele 

obținute fiind analizate, comparate și 

sintetizate. 

Rezultate. Prelucrarea articolelor din 

bazele de date on-line, în concordanță cu 

criteriile de căutare, au evidențiat 238 de 
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Abstract. Colonoscopy – induced spline injury. Colonoscopy – induced spleen injury is a rare complication of 
this procedure. It has a low incidence, but there is a tendency to increase in the last period. There are several 
possible mechanisms of trauma. Computer tomography is the most useful method in diagnosis, and was performed 
in all cases. A review of the specialized literature was performed in order to determine the number of cases of 
reported splenic injury after colonoscopy in the period 2015-2021. We determined that 75.4% from the patient were 
female. Previous surgery is a importat risk factor. The mean age of the patients is 65 years. Most of them present 
clinical picture of lienal trauma during 24 hours from the procedure. Treatment options vary depending on multiple 
factors. The treatment is targeted to stop the bleeding. It depends on hemodynamic stability of the patient, the 
grade of lesion, possibilities of the institution. Splenectomy by laparotomy it is still more favorable. 
Angioembolization is a option for patient with comorbidities, active bleeding, but stable hemodynamic. Conservative 
management must be applied carefully, in accordance with the criteria of selection. It is very important for doctors 
to take into the consideration this diagnosis, because it can be life threatening in case of delayed diagnostic and 
active haemorrage.  
 

Corresponding author:, Șcerbatiuc-Condur Corina. 

Tel: 069008676. e-mail: corina.scerbatiuc@usmf.md 

Received: January 19, 2022; Accepted: February 28, 

2022; Published March 31,2022  

Citation: Ghidirim Ghe., Șcerbatiuc-Condur Corina, 

Istrate V., Mișin Igor.: Colonoscopy – induced spline 

injury. Journal of Surgery [Jurnalul de chirurgie]. 2022; 

18(1): 11 - 22, [Article in Romanian]. DOI: 

10.7438/JSURG.2022.01.02 

Copyright: © 2022 Ghidirim Ghe.  et al. This is an open-

access article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution License, which permits unrestricted 

use, distribution, and reproduction in any medium, 

provided the original author and source are credited 

 



 
J Surgery, an open access 

journal ISSN: 1584-9341 

 

Volume 18 • Issue 1 • 2 

 

titluri despre lezarea lienală PCS. 

Bibliografia finală cuprinde 57 de articole.  

Generalități. Din momentul primului 

raport care elucidează lezarea lienală în 

cursul CS, publicată în 1974 de către Wherry 

D C și Zehner H [4], în literatura de 

specialitate sunt raportate peste 100 cazuri de 

lezare PCS a splinei, cu o incidență estimată 

de 1 caz la 100 000 de proceduri [2, 5-8]. 

Astfel, Singla S. et al. (2012) raportează o 

incidență cuprinsă între 0.00005% și 0.017% 

[7]. Din datele expuse în literatură, se 

menționează posibilitatea unei rate mult mai 

crescute a lezării lienale în cadrul CS, din 

contul numărului mai mare de colonoscopii 

efectuate în prezent [5, 7]. Conform datelor 

publicate de către Ullah W. et al. (2020), 

numărul colonoscopiilor  screening a crescut 

esențial: de la 38% în 2000 la 59% în 2013 

[8]. În acest mod, în metaanaliza elaborată de 

către Singla S. et al. (2012) care rezumă 102 

cazuri de lezarea lienală PCS, se constată că 

majoritatea cazurilor sunt raportate după anul 

2005, pe când până în 2000 sunt identificate 

mai puțin de 25% dintre cazuri [7]. Există o 

discordanță între numărul de leziuni lienale 

constate în diverse zone geografice, cel mai 

probabil cauzată de lipsa de raportare 

constantă și transparentă, fapt care a fost 

menționat de către Zippi M. et al. [9].  

În review-ul literaturii, publicat în 2016 

de către Jehangir A. et al. sunt raportate până 

la acel moment 172 cazuri, din 122 de 

articole disponibile [5]. Astfel, luând în 

considerație aceste date am studiat articolele 

publicate în literatura de specialitate la tema 

studiului și care conțineau raportarea leziunii 

lienale PCS în perioada 2015-2021. Au fost 

identificate 53 cazuri de lezare de splină 

expuse în tabelul 1 [1, 2, 9-50]. Majoritatea 

prezentărilor de caz sunt unice, fiind 

identificate doar câteva articole cu serii mici 

de cazuri [23, 27, 33, 40].  

Factori predispozanți. Mecanismul 

de certitudine al leziunii lienale PCS nu este 

unul bine definit și concis. Shatz DV et al. 

(2006) au evocat drept un posibil mecanism 

de leziune este tracțiunea ligamentului 

splenocolic în momentul efectuării 

procedurii [51]. Levine E. et al. (1987), cât și 

alți autori ulterior,  au propus două teorii 

etiologice ale lezării lienale în cursul CS: (1) 

mecanismul de lezare directă (fizică) a 

splinei în cazul intubării dificile a colonului 

în momentul pasajului prin unghiul lienal și 

(2) aderențele splenocolice masive cauzate de 

intervenții chirurgicale anterioare, care sunt 

supuse unei tracțiuni excesive pe durata CS 

[3, 9, 52]. Stein DF et al. (2002) au completat 

lista factorilor de risc și potențiali cauzatori 

cu câteva aspecte: manevra de alunecare a 

colonoscopului, manevra alpha, îndreptarea 

ansei de colon sigmoid, cât și presiunea 

aplicată extern, mecanisme confirmate de 

mai mulți autori [22, 39, 53, 54].  Mazulis A. 

et al. (2014) menționează și prezența 

polipilor la nivelul flexurii lienale drept un 

potential factor agravant [3]. În literatura 

studiată, colonoscopii terapeutice cu 

polipectomii au fost efectuate în 16 cazuri 

(30.1%) [13, 15-17, 22-24, 26, 27, 33, 36, 40, 

41, 47, 49], dintre care doar într-un singur caz 

acesta a fost situat la nivelul unghiului 

splenic [36]. Rezultă că riscul de apariție a 

complicațiilor este prezent și nu depinde de 

indicațiile pentru colonoscopie [5, 8].  În 

literatura de specialitate sunt enumerați și 

factori adiționali de risc, deși la prima vedere 
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clinic adesea neglijabili, dar care s-au dovedit 

a fi importanți în predispunerea  către lezarea 

de splină în cadrul CS: splenomegalia, boli 

inflamatorii intestinale, coagulopatii, 

medicația anticoagulantă, pregătirea 

insuficientă a colonului [15, 19, 21, 55, 56]. 

În pofida elucidării acestor factori de risc, 

datele oferite de articolele studiate, nu vin să 

le argumenteze. Astfel,  97.3% dintre pacienți 

nu au prezentat patologie lienală anterioară, 

96.36% dintre pacienți nu au avut un 

anamnestic de boală inflamatorie intestinală 

[5]. Medicația antiplachetară și 

anticoagulantă a fost constatată la 39.44% 

dintre pacienții raportați în literatiură cu 

lezare lienală PCS [5], în cazurile studiate în 

acest review: în 18.86% (n=10) [1, 2, 13, 22, 

27, 34, 36, 45, 49, 50]. Trauma fizică, în 

momentul trecerii colonoscopului prin 

flexura lienală, la fel a fost invocată [7, 15, 

21]. Rodríguez Prida J. et al. (2021) 

menționează ca și factorii de risc sexul 

femenin [2], fapt ce corespunde cu datele din 

literatură oferita de review-ul complex 

efectuat în 2016, unde dintre cele 172 cazuri 

analizate – 70.8% au fost femei [5], cât și 

datelor obținute pentru ultimii 6 ani: din cele 

53 cazuri, în 40 (75.4%) au fost femei  [1, 9- 

11, 14, 16,17,19-21, 23-33,35, 37, 40-47]. O 

explicație suplimentară al acestei constatări 

ar putea fi complianța mai mare a femeilor la 

screening-ul cancerului de colon, respectiv 

realizarea a mai multe CS la femei [5].  

 În argumentarea adițională despre 

creșterea incidenței leziunilor de splină în 

ultima perioadă, se explică și utilizarea pe 

scară larga a anesteziei mai profunde, cum ar 

fi administrarea de propofol, ceia ce scade 

considerabil  reacționarea pacienților la 

stimuli dureroși, facilitând în colonoscopiile 

cu tracțiune excesivă și intubare dificilă [3] . 

În studiul publicat de către Rao KV. Et al. 

(2009), din cele 10 cazuri raportate, 9 au fost 

cu aplicarea anesteziei cu propofol 

intravenoase [56], iar în articolul publicat de 

către Cooper GD. Et al.(2013), cu analiza a 

130, 399 de CS, nu a elucidat diferență 

statistic relevantă în incidența complicațiilor 

lienale  din grupele cu anestezie și fără [57].  

Epidemiologie. Vârsta medie la care 

au fost constată lezarea splinei în cadrul CS, 

este de  65±1.31 ani: min. – 40 ani [30], max. 

– 86 ani [30, 50]. Deși este considerat factor 

agravant important, intervenția chirurgicală 

abdominală în anamneză, după datele 

prezente în articolele până în 2015, este 

raportată doar în 19.79% dintre cazuri [5]. În 

acest studiul, tratamentului chirurgical 

anterior au fost supuși 32.07% (n=17) dintre 

pacienți [2, 9, 13, 14, 21, 23, 24, 26, 31, 33, 

41, 42, 43], dintre care 88.2% (n=15) sunt 

femei.  

Timpul de la procedură până la apariția 

simptomelor de lezare lienală variază. În 

acest context, după criteriul cronologic am 

divizat cazurile raportate în 3 grupe: mai 

puțin de 24 h, 24-48 ore și mai mult de 48 h. 

În prima grupă a fost înregistrată cea mai 

mare rată – 64.1% (n=34), fiind constată și 

manifestarea imediată a simptomaticii [1, 9, 

10, 13, 16, 20, 21, 23, 24-27, 29-33, 35-39, 

40-44, 46, 49,50]. În a II-a grupă sunt 16.9% 

(n=9) dintre toate cazurile [12, 18, 22, 28, 33, 

34, 40, 46, 48] similar cu cea de a III-a grupă 

[14, 15, 19, 23, 27, 33, 40, 45, 47]. Cea mai 

întârziată diagnosticare a complicației PCS a 

fost raportată de către Ng P. et al. (2014) la o 

pacientă de 63 ani, care a suportat CS sub 
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anestezie cu propofol. Pacienta a fost 

externată în aceiași zi,  cu durere severă în 

hipocondrul stâng, care a fost interpretată 

drept  consecință a insuflării. Peste 4 

săptămâni pacienta este examinată pentru 

patologie pulmonară, și abia peste 6 

săptămâni PCS, în urma unei angiografii  este 

diagnosticată cu leziune lienală de gr. II, care 

nu a avut altă explicație de cât CS efectuată 

anterior. Pacienta a urmat tratament 

conservativ [14].  

Evoluție. Pacienții la prezentare pot 

avea un tablou clinic foarte variabil, de la 

slăbiciune și stare generală alterată până la 

șoc hipovolemic [5, 14, 39]. Cel mai comun 

simptom în cazul leziunii lienale PCS, este 

durerea abdominală, urmata de vertij, 

slăbiciune și stare generală alterată [5, 7, 14, 

19, 21, 39]. Semnul Kehr, care apare la cca 

56-88% dintre pacienți, și în majoritatea 

cazurilor este catalogat drept consecință a 

insuflării de aer, fiind neglijat în primă 

intenție [7, 14]. Manifestările clinice ale 

leziunilor de splină PCS sunt dependente de 

gradul leziunii și sunt similare oricărui alt 

traumatism abdominal, dar se deosebesc 

având în anamneză CS efectuată recent. În 

acest context este relevant cazul de lezare 

lienală, raportat de către Thompson K. et al. 

(2018):  la o pacientă de 64 ani, în urma unei 

CS de rutină, cu intubare dificilă, fără 

relevarea patologiei de colon. Pacienta a fost 

externată la domiciliu în aceiași zi, în pofida 

prezenței durerii, care a fost atribuită 

insuflării de aer. Pacienta a decedat la 

domiciliu, la mai puțin de 24 ore de la CS. 

La necropsie a fost constată decapsularea 

completă a splinei și hemoperitoneu masiv 

[29]. 

Radiografia abdominală, 

ultrasonografia, și lavajul peritoneal pot fi 

insuficiente și irelevante în unele cazuri de 

traumatism al splinei [7, 19]. Metoda 

diagnostică de elecție în cazul unei suspiciuni 

de leziune a splinei este tomografia 

computerizată cu utilizarea de contrast (TC 

cu C), pentru că oferă suficientă informație 

despre gradul și sediul leziunii lienale [7, 14, 

19, 22, 35]. În literatura medicală de 

specialitate este constată sensibilitatea de 

93% a TC cu C în diagnosticul leziunilor de 

splină [21], comparative cu ultrasonografia, 

care prezintă o sensibilitate de numai 69% de 

detectare a leziunilor [39]. În toate cazurile 

incluse în această analiză a literaturii a fost 

efectuată TC cu C și stabilit diagnosticul cert. 

Doar într-un singur caz a fost vizualizat și 

prezența de pneumoperitoneu, la un pacient, 

care a suportat și polipectomie în cadrul CS. 

Cazul s-a rezolvat  prin splenectomie pentru 

leziune lienală  de gr. V, și suturarea 

perforației de colon [22].   

Utilizarea laparatomiei exploratorii a 

scăzut considerabil în importanță ca și 

instrument de diagnostic, fiind utilizată 

electiv doar în cazurile de instabilitate 

hemodinamică, când nu este suficient timp 

pentru diagnostic preoperator [5].  

Managementul depinde de starea 

hemodinamică a pacientului, gradului de 

anemie și gradului de lezarea a splinei. În 

cazul unui pacient hemodinamic stabil, apare 

posibilitatea rezolvării leziunii lienale prin 

angioembolizare sau abordare conservativă. 

Însă, dacă este constatat un grad de leziune ≥ 

III conform AAST (American Association 

for the Surgery of Trauma), necesitatea 

transfuziei a mai mult decât o unitate de masă 
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eritrocitară, hemoperitoneu masiv, dovadă a 

hemoragiei active, atunci tratamentul non-

operator poate eșua, și splenectomia de 

urgență este varianta optimă [7, 14, 21, 22]. 

Factorii predictivi pentru eșuarea 

tratamentului non-operator sunt: patologia 

lienală preexistentă, vârsta înaintată, 

transfuzia masivă și sexul feminin [35]. 

În ultima perioadă a fost relevată 

tendința de creștere a numărului de pacienții 

care au fost supuși tratamentului non-

operator: 23.08% până în a.2011, la 37.74% 

după a.2011 [5], iar per în general, în ultima 

decadă, 85% dintre leziunile închise de splină 

au fost tratate non-operator [21]. În cadrul 

cazurilor care au fost incluse în studiul 

curent: 49.05% (n=26) au fost supuși 

splenectomiei [2, 9-13, 15, 17-20, 22, 24, 25, 

30-33, 36, 37, 39, 40, 44, 47, 49], dintre care 

un caz a reprezentat un eșec în urma tentativei 

de embolizare [12]; a fost aplicată 

angioembolizarea în 20.75% (n=11) [12, 27, 

33, 35, 40, 45, 48], care este o metodă utilă în 

cazul pacienților vârstnici și cu multiple 

comorbidități [22]; iar tratament conservativ 

și supraveghere au urmat 30.18% (n=16) 

dintre pacienți [1, 14, 16, 21, 23, 26, 28, 33, 

34, 38, 41-43, 46, 50], care la fel aceasta este 

o rată mai înaltă ca cea raportată la începutul 

anilor 2000. În cazurile în care pacienții au 

fost supuși tratamentului non-operator au fost 

determinate următoarele leziuni conform 

scării AAST: gr. I – 2 pacienți [21, 43]; gr. II 

– 6 pacienți [14, 26, 28, 34, 38, 46]; gr. III – 

2 cazuri [23, 33, ]; gr. IV – 2 pacienți [41, 42], 

în restul 4 cazuri datele fiind indisponibile. 

Abordarea standard, în cazul necesității 

intervenției chirurgicale rămâne a fi 

splenectomie prin abord deschis, cea 

laparoscopică fiind selectivă pentru pacienții 

hemodinamic stabili, cu grad ușor de leziune 

[22]. În perioada evocată a fost raportat un 

caz de rezolvare laparoscopică, la o pacientă 

de 51 ani, ca leziune gr. III, cu dinamică 

tomografică negativă [31]. Majoritatea 

pacienților necesită transfuzii de masă 

eritrocitară, acest fapt fiind corelat și cu 

modul de rezolvare a leziunii lienale, 

conform afirmației lui Jehangir A. et al. 

(2016) 76.14% dintre cazuri [5]. 

 Patel D. D. et al. (2020) au publicat o 

serie de cazuri de leziune splenică, dintre care 

de menționat este cazul clinic al unui pacient 

cu perforație de colon și lezare  lienală  în 

cadrul CS repetate. La primul episod, 

leziunea a fost tratată conservativ, iar  a doua 

leziune, din considerentul anemiei progresive 

și necesității de transfuzii, a fost efectuată 

angioembolizare [40].  

 Rata mortalității în urma leziunilor de 

splină induse de colonoscopie,  relatată în 

literatură, variază de la 4.51% la 10% [5, 8].  

 

Tab. 1 Cazuri de lezare a splinei indusă de VCS raportate în literatura de specialitate 2015-

2021 
nr Autor/an Sex Vârstă 

(ani) 

Timp de la 

VCS 

Gradul de 

leziune 

Polipectomie Anamneză Tratament 

1 

 

García García MJ (2015) 
[10] 

F 58 6 h Gr III nu fără Splenectomie 

2 

 

Voore N (2015) [11] F 52 nr Gr II-III 

(hematom) 

nu fără Splenectomie 

3 Mulkerin W  

(2015) [12] 

B 64 48 h nr nu nr Angioembolizare 

Splenectomie 
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4 Han SH (2015) [13] B 77 24 h nr da Cr rectal 

Anticoagulant 

Splenectomie 

5 Ng P. (2015) [14] F 63 4 săptamâni Gr II nu Laparascopie 

Histerectomie 

Apendicectomie 

 

Conservativ 

6 Zappa MA (2016) [15] B 72 50 h Gr III da fără Splenectomie 

7 Biecker E (2016) [16] F 65 12 h Nr da fără Conservativ 

8 Kelly B (2016) [17] F 73 nr nr da (biopsie) fără Splenectomie 

9 Pavlidis E (2016) [18] B 71 36 h Gr III nu HTA Splenectomie 

10 Ozogul B (2016) [19] F 69 7 zile Gr II-III 

(hematom) 

nu Patologie renală Splenectomie 

11 Kapur V (2016) [20] F 76 1 h Gr III nu fără Splenectomie 

12 Chen T (2016) [21] F 73 5 h Gr I nu Histerectomie 

fibriliatie 

Conservativ 

13 Nallayici EG  

(2017) [22] 

B 71 48 h Gr V da Anticoagulante Splenectomie 

14 Le TT (2017) [23] F 59 5 zile nr da (asendent) Colecistectomie Conservativ 

15 F 67 ore Gr III da 

(sigmoid/tran

svers) 

Histerectomie Conservativ 

16 Cullinane C (2017) [24] F 71 imediat Gr III da Histerectomie Splenectomie 

17 Barbeiro S (2017) [25] F 73 8 h Gr III nu fără Splenectomie 

18 Steele DC (2017) [26] F 50 24 h Gr.II da 

(sigmoid/tran

svers) 

Histerectomie 

HTA 

Conservativ 

19 Asadi H(2018) [27] F 65 citeva zile Gr III nu nr Angioembolizare 

20 F 72 Imediat  Gr II da Warfarină Angioembolizare 

21 Zhang AN (2018) [28] F 63 48 h Gr II nu DZ II 

Guta 

Conservativ 

22 Thompson K 

 (2018) [29] 

F 64 Mai putin 

24h 

Gr V nu nr Decedat 

23 Laiz Díez B (2018) [30] F 40 24 h Gr III nu nr Splenectomie 

24 Chime C (2018) [31] F 51 24 h Gr III nu Histerectomie 

HTA 

Splenectomie 

laparoscopică 

25 Thavaraputta S  

(2019) [32] 

F 64 5 h Gr III nu Lupus 

Eritematos 

Splenectomie 

26 Andrade (2018) [33] F 81 ore Gr II nu Histerectomie Splenectomie 

27 F 71 ore Gr II nu Histerectomie 

By pass gastric 

Angioembolizare 

28 F 73 6 zile Gr III nu Gastrectomie 

Rezecție 

intestinală 

Conservativ 

29 F 54 48 h Gr III da fără Angioembolizare 

30 F 66 24 h Gr III nu Colecistectomie Angioembolizare 

31 Ungprasert P  

(2018) [34] 

B 59 48 h Gr II nu IR 

Dializă 

Conservativ 

32 Ahmed M (2019) [35] F 58 24 h Gr III nu nr Angioembolizare 

33 Chow BL (2019) [36] B 71 24 h Gr III da (flexura 

lienală) 

Artrita 

Stentare 

cardiaca 

anticoagulante 

Splenectomie 

34 Diéguez Castillo C (2019) 

[37] 

F 53 24 h nr nu nr Splenectomie 

35 Suliman I (2019) [38] F 59 3 h Gr II nu obezitate Conservativ 

36 Keeven N (2019) [39] B 52 < 24 h Gr V nu nr Splenectomie 

37 Enofe I. (2020) [1] F 72 ore nr nu Warfarină Conservativ 
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38 Patel DD (2020) [40] B 62 48 h Gr III da 

(rectosigma) 

Obezitate 

Lezare lienală 

Angioembolizare 

39 F 47 7 zile Gr III nu nr Angioembolizare 

40 F 58 24 h Gr V 

(avulsie) 

nu nr Splenectomie 

41 F 68 imediat Gr III nu nr Splenectomie 

42 Colin J (2020) [41] F 63 24  h Gr IV da (rectal) Histerectomie 

HTA 

Perforație 

diverticul 

Conservativ 

43 Dziadkowiec KN (2020) 

[42] 

F 49 ani 2 h Gr IV nu Multiple 

interventii 

Conservativ 

44 Cathala Esberard B. (2020) 

[43] 

F 68 imediat Gr I nu Histerectomie Conservativ 

45 Liu J. (2020) [44] F 74 24 h Gr III nu BPCO 

HTA 

Cancer 

pulmonar 

Splenectomie 

46 Kang YW (2020) [45] F 61 10 zile  Gr IV nu Protezare 

mitrală 

Angioembolizare 

47 D'Orazio B (2020) [46] F 57 18 h Gr II nu Anemie cronică Conservativ 

48 Zippi M (2020) [9] F 71 12 h Gr IV nu Tiroidită 

colecistectomie 

Splenectomie 

49 Nimmons W  

(2020) [47] 

F 79 10 zile Gr III da nr Splenectomie 

50 Wright JB (2021) [48] B 58 48 h Gr III nu Scolioza 

Cancer 

pulmonar 

Angioembolizare 

51 Wiggins B (2021) [49] B 75 24 h Gr III da (transvers) BPCO 

TAVR 

PAD 

Splenectomie 

52 Díaz Alcázar MDM (2021) 

[50] 

B 86 Câteva ore nr nu Patologie 

cardiacă 

Conservativ 

53 Rodríguez Prida J (2021) 
[2] 

B 77 12 h Gr V nu BPCO 

Adenocarcinom 

pulmonary 

Colecistectomie 

Prostatectomie 

Flutter 

(anticoagulante) 

Splenectomie 

 

B – bărbat; F – femeie; VCS – videocolonoscopie;  BPCO – boală pulmonară cronică obstructivă; TAVR – transcatheter aortic 

valve replacement; PAD – boală arterială periferică; ns - nespecificat 

Concluzii. Leziunile lienale asociate 

CS sunt o complicație foarte rar întâlnită, dar 

care presupune un potențial letal, dacă nu este 

recunoscută și tratată la timp. Luând în 

considerație tendința de creștere a numărului 

CS din ultima perioadă, respectiv crește și 

riscul apariției acestei complicații. Leziunea 

PCS a splinei trebuie suspectată la pacienții 

care prezintă durere și stare alterată după CS, 

în lipsa altor motive obiective clarificate în 

cadrul CS sau patologiei asociate. Este 

important ca medicul, care efectuează CS, în 

fiecare caz, să analizeze factorii de risc ce pot 

provoca lezarea splinei.  Monitorizarea post 

CS este importantă, iar în cazul celor 

efectuate în ambulator, pacientul trebuie 

foarte bine informat despre eventualele 

manifestări. Tabloul clinic este unul variat, 

durerea abdominală, de regulă,  fiind 

invocată. Cel mai frecvent, instalarea 

simptomatologiei clinice are loc în primele 

24 h, dar și în cazul prezentărilor întârziate, 

importanța CS din ultima perioadă nu poate 

fi ignorată. Metoda cu cea mai înaltă 



 
J Surgery, an open access 

journal ISSN: 1584-9341 

 

Volume 18 • Issue 1 • 2 

 

sensibilitate de diagnostic este tomografia 

computerizată cu utilizarea intravenoasă a 

substanțelor de contrast. Opțiunile de 

tratament sunt strict dependente de starea 

pacientului, gradul lezării splinei și 

posibilitățile instituției medicale, variind de 

la splenectomie deschisă, angioembolizare, 

până la tratament non- chirurgical.  
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