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ABDOMINAL TRAUMA - THERAPEUTIC APPROACH (ABSTRACT): Abdominal trauma are a 
major cause of death and morbidity among population, affecting all age groups. Although not very 
common, 17-18% of all injuries, identifying major intra-abdominal injuries is difficult, the clinical 
manifestation of lesions often appears late or masked by the association of other injuries. The two main 
types of abdominal traumas: bruises or wounds, regarding bodies and various structures, mortality varies 
between 6-10% according to the affected organ and the associated lesions. This paper studies a group of 
820 patients with abdominal traumas hospitalised in First Surgical Clinic of Tg. Mures between 2000-
2009, analyzing the mechanisms of production, the methods of diagnosis and treatment, the single or 
multiple organic damage and their influence on morbidity and  mortality. Most abdominal injuries were 
simple parietal contusions without intra-abdominal damage 482 cases (58.78%) with a void mortality . 
Spleen injuries were recorded in 13.05% of the cases, liver injuries in 10%, small bowel in 2.07% , and 
the overall mortality was 6,59% with ISS 12,41. Ranging from parietal lesions to lesions with immediate 
fatal potential (trauma of parenchymal organs or vascular structures) or late fatal potential (hollow organs 
injuries) the decision-making and therapeutic problem in abdominal traumas is a topic of constant debate. 
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INTRODUCERE 
Managementul pacienţilor cu traumatisme abdominale (Tr.A) a suferit schimbări 

majore de atitudine şi concepţie în ultimii ani. Aceşti pacienţi, victime ale unei 
adevărate „epidemii traumatice” [1], sunt de obicei persoane active, cu vârsta cuprinsă 
între 15-50 de ani [2]. Probabilitatea de deces prin Tr.A la acest grup populaţional este 
de trei ori mare decât riscul de deces prin alte cauze [3]. Deşi incidenţa Tr.A este relativ 
redusă în cadrul traumelor, variind între 8-10% [3], ele sunt frecvent asociate cu alte 
leziuni în cadrul unor politraumatisme. Dacă mortalitatea în cazul Tr.A simple variază 
între 6-9% [3], ea poate atinge 30-50% în cazul politraumatismelor grave [1,2]. 
Traumatismele abdominale închise (contuziile), sunt cele mai frecvente, reprezentând 
60-79% din Tr.A, majoritatea (59-73%) fiind cauzate de accidente rutiere [2]. Cel de-al 
doilea tip de Tr.A, cele deschise (plăgile),variază larg ca frecvenţă în diferite ţări, de la 
0,05% în Japonia la 14,24% în SUA [4], cât şi ca mecanism de producere – plăgi prin 
arme albe sau prin proiectile. Şi mortalitatea în Tr.A închise variază larg între 10,6-
25%, în SUA plăgile abdominale împuşcate fiind a cincisprezecea cauză de deces [4,5]. 
Atitudinea terapeutică în cazul Tr.A a prezentat, astfel, o abordare variată de-a lungul 
timpului, terapia non-operatorie (conservatoare ) şi chirurgia de control lezional 
(„damage control surgery”) limitând intervenţiile clasice „eroice”. 
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Această atitudine, corelată cu dezvoltarea tehnologică a dus la o creştere a ratei 
de supravieţuire de peste 50% în cazul Tr.A majore [6,7]. Dacă în cadrul Tr.A cu 
afectare uniorganică cuantificarea riscului de succes terapeutic este mai facilă, nu 
acelaşi lucru se poate spune şi despre Tr.A ce asociază leziuni pluriorganice sau ale 
altor regiuni anatomice la care mortalitatea poate sa depăşească 50%. Nevoia 
cuantificării leziunilor şi a şanselor de reuşită a dus la dezvoltarea unor sisteme de 
scoruri – Glasgow Coma Scale (GCS), Injury Severity Scale (ISS), New Injury Severity 
Scale (NISS) etc, iar pentru standardizarea descrierilor afectării organelor au fost 
stabilite sisteme de grade lezionale. 

Scopul lucrării este de a analiza mecanismele de producere a Tr.A, urmărind 
atitudinea terapeutică aleasă şi de a stabili corelaţia între mortalitate şi ISS sau gradul 
lezional. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul efectuat a urmărit evaluarea retrospectivă a unui lot de 820 de pacienţi 

cu TA internaţi  între 2000 şi 2009 în Clinica Chirurgie I a Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Mureş, analizând mecanismele de producere, asocierile lezionale  şi răsunetul 
acestora asupra modalităţilor terapeutice şi a mortalităţii. Datele studiate au inclus: 
paternul lezional, parametrii hemodinamici la internare, analizele biochimice în 
dinamică, aspectul imagistic şi cuantificarea lezională prin calcularea ISS şi a gradelor 
lezionale utilizate de American Association for Surgery of Trauma. Datele au fost 
prelucrate cu ajutorul programului Microsoft Excel si Access 2007. 

 
REZULTATE 
În lotul studiat Tr.A închise au fost predominante – 709 pacienţi ( 86,46%). 

Dintre acestea 557 (67,93%) de cazuri au fost simple contuzii parietale, fară răsunet 
visceral intraabdominal, cu mortalitate zero, atitudinea terapeutică fiind una 
conservatoare. În ultimii ani, incidenţa Tr.A a crescut constant, incidenţa anuală putând 
fi observată în Fig. 1.  

 

 
 

Fig. 1 Incidența anuală a traumatismelor abdominale
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Grupele de vârste cele mai afectate au fost cele active (20-50 de ani) – 447 
pacienţi ( 54,51% ) (Fig. 2). 

 

 
Tr.A au fost predominante la bărbaţi( sex ratio B/F= 2,96:1 ), majoritatea 

plăgilor prin înjunghiere fiind prezente la sexul masculin (45 din 48 de cazuri). 
Asocierea lezională în Tr.A a fost relativ frecventă, interesând fie mai multe viscere ale 
compartimentului abdominal, fie ale altor regiuni anatomice. În funcţie de mecanismul 
de producere, majoritatea au fost produse prin accidente rutiere – 383 cazuri (46,7%), 
urmate de cele prin cădere de la alt nivel - 204 cazuri (24,87). Mortalitate generală a fost 
de 6,59%, ea variind însă în funcţie de tipul lezional. (Fig. 3)  

 

 
 

Fig. 2 Repartiția Tr.A pe grupe de vârstă

Fig. 3 Mortalitatea generală în Tr.A
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Unul dintre criteriile de gravitate evaluat de studiul nostru, a fost prezenţa 
hemoragiei şi a instabilităţii hemodinamice, acestea fiind prezente la 33,17% dintre 
pacienţi. (Tabel 1)  

 
Tabel 1 

Hemoragia în traumatismele abdominale 
Hemoragie NR % 

Fara hemoragie 548 66.83% 

Interna 253 30.85% 

Interna/Externa 11 1.34% 

Externa 8 0.98% 

Total 820  

 
Şocul hemoragic a fost prezent la 198 pacienţi (24,14%) din care doar în 24,74% 

din cazuri a prezentat forme medii/grave. (Tabel 2). 
 

Tabel 2 
Șocul în traumatisme  

Şoc NR % 

Clasa I/>15% pierdere sanguină 102 12.44% 

Clasa II/15-30%  pierdere sanguină 47 5.73% 

Clasa III/30-40%  pierdere sanguină 30 3.66% 

Clasa IV/>40% pierdere sanguină 19 2.32% 

Fără Şoc 622 75.85% 
Total 820  

 
În ceea ce priveşte leziunile organelor intraabdominale, traumatismele hepatice 

(TH) s-au situat pe locul trei, după cele parietale şi splenice, cu 82 de cazuri (10%). 
Leziunea hepatică a fost singulară, sau asociată altora, cele frecvente fiind cele toracice 
(39 de cazuri).  

Atitudinea terapeutică a constat monitorizarea clinică şi paraclinică, 
reechilibrare volemică după caz şi monitorizare imagistică (eco/CT). Tratamentul 
conservator, non-operator, a fost posibil la 36,59% dintre pacienţii cu TH (30 cazuri). 
Laparotomia exploratorie asociată unor gesturi minime de hemostază, inclusiv packing-
ul – aşa numita damage control surgery, a fost efectuată în 18 cazuri (22,5%). Rezecţiile 
hepatice atipice sau tipice  au fost practicate în doar 12 cazuri.  

ISS calculat pentru TH a prezentat o valoare medie între 13,87 şi 75 (medie 
generală 75). Valorile crescute ale acestuia fiind asociate cu o creştere a mortalităţii. 
Mortalitatea generală în TH a fost de 20,7%, gradele lezionale mari-4,5,6, sau un ISS > 
12 au fost asociate unei mortalităţi net superioare. (Fig. 4).  

Traumatismele splenice s-au situat pe locul II ca frecvenţă- 124 cazuri (15,2%), 
toate fiind asociate cu prezenţa hemoperitoneului. Dintre acestea, în 109 cazuri a fost 
prezent şocul hemoragic manifestat clinic. Tratamentul a constat în: splenectomie – 75 
cazuri (60,5%), de hemostază cu prezervarea organului – 49 cazuri ( 39,5%). (Fig. 5).  

Media ISS a variat de la 13,55 la 75, mortalitatea fiind corelata cu valoarea ISS 
(Fig. 6). 
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Cele mai frecvente asocieri lezionale ale traumatismelor splenice au fost fluido-
pneumotoracele stâng sau bilateral (20%), fracturi costale (23%) şi traumatismele 
craniene (20%).  

 

 

Fig. 4 ISS si mortalitatea în traumatismele hepatice

Fig. 5 Intervențiile chirurgicale în traumatismele splenice 

Fig. 6 ISS si mortalitatea în traumatismele splenice
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Contuzia a reprezentat mecanismul patogenic cel mai frecvent – 72%. Leziunile 
viscerelor cavitare au fost reduse ca şi frecvenţă, aproximativ 3,5% din TA, cel mai 
frecvent fiind interesat intestinul subţire – 17 cazuri. 

 
DISCUŢII 
Managementul pacientului cu traumatism abdominal a evoluat semnificativ în 

ultimele decade, cu o schimbare de la atitudinea intervenţională de la începutul anilor 
60, la atitudinea conservatoare (non-operatorie) din ultimii 20 de ani [8,9]. În ultimele 
decade, tratamentul conservator al pacienţilor cu Tr.A închis, chiar cu leziuni 
evidenţiate ale organelor parenchimatoase, dar stabili hemodinamic, a devenit 
standardul terapeutic. Acest lucru a fost posibil datorită progresului tehnologic din 
domeniul imagistic, a dezvoltării noilor metode de radiologie intervenţională şi 
posibilităţilor de reanimare şi terapie intensivă actuale. Înţelegerea mecanismelor 
patogenice corelată cu evidenţierea factorilor de risc din Tr.A au făcut posibilă 
dezvoltarea unor sisteme de scoruri lezionale şi de prognostic ce permit o nuanţare mai 
bună a actului terapeutic [10]. Ca şi mecanism de producere, TH închise cu asocierea 
leziunilor de organe parenchimatoase (splină, ficat ) au incidenţă mai mare-60-79% 
[1,4] şi o mortalitate ce variază în funcţie de numărul şi tipul organelor afectate. 
Diagnosticul clinic – semnele şocului hemoragic, instabilitate hemodinamică (tensiune 
arterială sub 90 mmHg) la admisie sau care nu poate fi susţinută  de manevrele de 
reechilibrare volemică, hipotermia (sub 300C), acidoza (pH sub 7,18), PTT peste 50 sau 
necesar transfuzional de peste 10 unităţi de sânge reprezintă factori importanţi de 
prognostic infaust [11]. Valori crescute ale ISS în TA par să fie asociate cu o mortalitate 
crescuta, dar rezultatele din literatura de specialitate încă sunt controversate [11,12]. 
Compararea mortalităţii înregistrate la pacienţii cu ISS>15 în studiul nostru arată o 
creştere semnificativă a acesteia  (peste 20%, comparativ cu mortalitatea generală de 
doar 6%) date comparabile cu cele din literatura de specialitate [9], există însă studii ce 
nu sunt de acord cu această corelaţie [8,11]. În ceea ce priveşte termenul de tratament 
non-operator( conservator) introdus în 1995 de Pachter HL şi Hofstetter SR, acesta a 
câştigat din ce în ce mai mult teren, fiind posibil în condiţia de stabilitate 
hemodinamică, constând în monitorizarea şi reechilibrarea pacientului în unităţi de 
terapie intensivă. Avantajele includ evitarea unor laparotomii non-terapeutice, cu 
dispariţia morbidităţii legate de acestea şi de o limitare a necesarului transfuzional [13]. 
Cu toate acestea, nici scorul traumatic, nici rezultatele examinărilor imagistice nu pot să 
evite incapacitatea tratamentului conservator şi să elimine o laparotomie necesară ( 
Fang JF, 1988). În cazul Tr.A grave – ISS peste 15 [11], se impun intervenţii 
chirurgicale de control lezional (damage control surgery). Termenul a fost introdus de 
Rotondo et al. [14] în 1993 ca un control primar al hemoragiei şi al contaminării 
peritoneale, lucru realizat prin packing-ul intraperitoneal şi laparorafie imediată, 
resuscitare adecvată în secţia ATI până la stabilizare urmat de relaparotomie şi 
sancţionarea lezională definitivă [6,15-19]. Indicaţiile majore pentru această atitudine 
sunt reprezentate de leziuni majore complexe asociate cu: prezenţa coagulării 
intravasculare diseminate, hipotermie sub 350C, necesar transfuzional mare (peste 10 
unităţi), exces de baze de peste 10, cu o stare generală precară a pacientului [11]. În 
ceea ce priveşte tratamentul chirurgical cu tentă curativă, în Tr.A grave, aceasta poate fi 
unica modalitate terapeutică ce poate salva viaţa pacientului, în cazul eşecului 
metodelor descrise anterior. Leziunile hepatice de grad mare (peste 4), la care riscul 
hemoragic persistă sau reapare, necesită o sancţionare promptă.  
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Tratamentul agresiv este de multe ori asociat cu mortalitate crescută şi necesită o 
bună cunoaştere a tehnicilor de chirurgie hepatică şi vasculară, mergând de la simple 
hepatorafii la rezecţii mai mult sau mai puţin extinse [12,13]. Traumatismele splenice, 
cel mai frecvent organ parenchimatos intraabdominal implicat în Tr.A, benefeciază de 
asemenea de terapia conservatoare, în măsura posibilităţii menţinerii stabilităţii 
hemodinamice şi a monitorizării continue clinice şi imagistice a pacienţilor în servicii 
specializate [20]. Odată apărută o leziune la nivel parenchimatos, în special grade 
lezionale mici, prezervarea organului pare a fi posibilă în 2/3 din cazuri, evitîndu-se 
complicaţiile sindromului postsplenectomie [21,22]. 

 
CONCLUZII 
Traumatismele abdominale,deşi rare, prezintă un potenţial letal semnificativ, 

incidenţa lor fiind în creştere.Mortalitatea în Tr.A variază larg de la o ţară la alta, în 
funcţie de mecanismele patogenice ce predomină în regiunea respectivă. Tr.A închise 
continuă să fie în continuare cele mai frecvente, recunoscând ca principal mecanism 
lezional accidentul rutier. În România, Tr.A deschise prezintă o incidenţă şi o 
mortalitate redusă, fiind frecvent cauzate de leziuni prin heteroagresiune cu arme albe 
ce implică de multe ori o afectare uniorganică. Tr.A grave, din cadrul 
politraumatismelor, prezintă un potenţial letal mult crescut datorită asocierii 
plurilezionale. Splina şi ficatul sunt organele intraabdominale cel mai frecvent implicate  
în Tr.A, prognosticul şi atitudinea terapeutică aleasă fiind dependente de gradul 
lezional, prezenţa şocului hemoragic şi asocierea lezională intra şi extraabdominală. 
Cuantificarea acestor factori de prognostic poate fi efectuat urmărind diferitele 
constante de laborator şi prin calcularea gradelor lezionale organice şi al ISS/NISS. 
Tratamentul non-operator reprezintă actual regula în condiţiile stabilităţii hemodinamice 
şi a absenţei unor plăgi penetrante profunde sau a semnelor de iritaţie peritoneală. 
Intervenţiile chirurgicale reprezintă în continuare modalitatea de rezolvare a Tr.A grave, 
variind de la chirurgia de control lezional la intervenţii ample cu viză radicală. 
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