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PRIMARY REPAIR VERSUS COLOSTOMY IN COLONIC INJURIES – COMPARATIVE 

ANALYSIS WITH LITERATURE REVIEW (Abstract):This article offers an evaluation of colon 

trauma experience in Clinical Emergency Hospital of Bucharest following the analysis of 182 

cases of colonic injuries in solitary abdominal trauma or politrauma patients. Our results are 

compared with the literature review data of 3692 cases published over the past 30 years regarding 

the etiology, use of primary repair procedures or colostomy and the related morbidity and 

mortality. This comprehensive analysis shows a change in the trend of management in civilian 

colonic trauma with a clear shifting from the routine use of colostomy to a much more frequent 

use of primary repair techniques. 
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INTRODUCERE 

În ultimii 25 de ani s-a constatat o 

abordare tot mai frecventă a leziunilor 

traumatice colonice prin reparare primară. 

Avantajele reparării primare ar consta în 

evitarea colostomiei cu reducerea implicită a 

morbidităţii proprii colostomei precum şi a 

costurilor legate de îngrijirea şi închiderea 

ei. Posibile reţineri în utilizarea reparării 

primare sunt legate de morbiditatea şi 

mortalitatea asociate cu fistula anastomotică 

sau dehiscenţa liniei de sutură [1-4]. 

Aceste probleme au fost evaluate prin 

multiple studii, retrospective, prospective, 

metaanalize sau prin studii de literatură, dar 

în ciuda apariţiei unui consens susţinător al 

reparării primare, o serie de autori printre 

care şi Curran şi Borzotta în analiza 

efectuată pe un număr de 2964 cazuri de 

reparare primară adunate din literatură, 

avertizează şi solicită prudenţă în acceptarea 

reparării primare drept regulă [5]. 

În lucrare se prezintă experienţa 

românească în domeniul traumatismelor 

colonice, dezvoltată in cadrul Spitalului 

Clinic de Urgenţă Bucureşti, centru de 

traumă de nivel 1, analizând o cazuistică 

semnificativă statistic – 182 cazuri de 

traumatisme colonice survenite fie în 

traumatisme abdominale solitare, fie în 

cadrul politraumatismelor, în perioada 1994-

2011 [6-20]. 

Această desfăşurare mare în timp, pe o 

perioadă de peste 15 ani, coincide cu 

schimbări majore în activitatea diverselor 

departamente ale Spitalului Clinic de 

Urgenţă Bucureşti cu repercusiuni pozitive 

asupra diagnosticului, mai ales paraclinic dar 

şi a mijloacelor terapeutice atât chirurgicale 

cât şi de terapie intensivă.  
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Înfiinţarea Unităţii de Primire Urgenţe 

cu posibilităţi crescute de resuscitare şi 

reanimare a pacienţilor critici a avut drept 

consecinţă supravieţuirea unora dintre aceste 

cazuri şi includerea lor în statistica efectuată. 

Dezvoltarea marcată a departamentului de 

imagistică cu posibilitatea efectuării 24 de 

ore din 24 de explorări echografice şi 

computer tomografice a schimbat algoritmul 

diagnostic bazat în special pe examenul 

clinic, a redus numărul de laparotomii 

nenecesare şi a conferit chirurgului un 

sprijin deosebit de preţios în evaluarea 

pacientului politraumatizat. Dezvoltarea 

chirurgiei laparoscopice a deschis noi 

perspective în abordarea plăgilor abdominale 

penetrante dar şi în evaluarea contuziilor 

abdominale cu suspiciune de leziune 

colonică. În cele din urmă, progresele 

înregistrate de departamentul de Anestezie şi 

Terapie Intensivă, atât în ceea ce priveşte 

asigurarea funcţiilor vitale ale pacienţilor 

traumatizaţi cât şi în domeniul 

antibioterapiei şi tehnicilor de nutriţie 

parenterală au contribuit decisiv la 

îmbunătăţirea prognosticului şi supravieţuirii 

acestor pacienţi [21-27].  

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiul prezent se bazează pe analiza 

retrospectivă a foilor de observaţie a 

pacienţilor cu leziuni colonice internaţi şi 

operaţi în Clinica de Chirurgie a Spitalului 

Clinic de Urgenţă Bucureşti începând cu 1 

ianuarie 1994 până în data de 31 decembrie 

2011, 182 cazuri de traumatisme colonice 

[6-20].  

Pacienţilor internaţi prin Unitatea de 

Primire Urgenţe li s-a aplicat protocolul de 

resuscitare Advanced Trauma Life Support, 

antibioprofilaxia preoperatorie fiind foarte 

eterogenă şi depinzând de preferinţele 

chirurgului. Nu a existat un protocol strict 

din acest punct de vedere în perioada luată în 

studiu. Leziunile colonice au fost rezolvate 

fie prin reparare primară, fie prin 

colostomie. 

Repararea primară a fost definită ca 

fiind: sutura primară a perforaţiei colonice 

cu sau fără debridarea marginilor plăgii şi 

rezecţia segmentului colonic lezat urmată de 

anastomoză. Colostomia a fost definită ca 

fiind: exteriorizarea leziunii, rezecţia 

segmentului lezat cu exteriorizarea capătului 

proximal şi închiderea sau exteriorizarea 

capătului distal sau sutura perforaţiilor cu 

sau fără debridarea marginilor şi realizarea 

unei colostomii proximale de protecţie (pe 

ansă continuă sau terminală). 

Pentru o apreciere obiectivă a 

rezultatelor studiului, în analiza informaţiei 

s-a inclus şi comparaţia cu rezultatele la 

nivel internaţional publicate de autori de 

prestigiu in domeniul traumatologiei 

abdominale; unele publicaţii sunt structurate 

in analize retrospective (16 studii publicate 

între 1980 şi 2004) [3, 28-42] respectiv 

analize prospective (5 studii publicate între 

1979 şi 2001) [43-47] care au însumat un 

număr de 3692 cazuri (Tabel I). 
 

Tabel I Studii privind trauma abdominală cuprinzând3692cazuri cu leziuni traumatice de colon 
 

Nr. crt. Autor An n IB Nr. crt. Autor An n IB 

1. Thompson JS  1981 105 30 12. Durham RM 1997 130 39 

2. Flint LM 1981 137 28 13. Murray JA 1999 140 40 

3. Dang CV 1982 82 29 14. Conrad JK 2000 145 41 

4. Nelken N 1989 76 31 15. Miller PR 2002 209 42 

5. Levison MA 1990 239 32 16. Fealk M 2004 74 3 

6. Burch JM 1991 1006 34 17. Stone HH * 1979 268 43 

7. Bugis SP 1992 28 33 18. George SM * 1989 102 44 

8. Taheri PA 1992 146 35 19. Chappuis CW * 1991 56 45 

9. Stewart RM 1994 60 36 20. Sasaki LS * 1995 71 46 

10. Miller BJ 1996 98 37 21. DemetriadesD * 2001 297 47 

11. Velmahos GC 1996 223 38      

TOTAL = 3692 cazuri 

n număr cazuri ; IB indice bibliografic ; * studiu prospectiv
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REZULTATE 

Analiza comparativă a datelor 

demografice şi a etiopatogeniei leziunilor 

traumatice ale colonului din studiul clinic şi 

studiul de literatură 

Cazuistica analizată în studiile de 

literatură retrospective şi prospective a fost 

foarte variată ca număr, oscilând între un 

minim de 28 de cazuri (Bugis) şi un maxim 

de 1006 cazuri (Burch) [33,34]. Majoritatea 

cazurilor de traumatisme colonice au fost 

întâlnite la sexul masculin într-un procent de 

90% din cazuri, cu oscilaţii între un minim 

de 57% (Bugis) şi un maxim de 94,6% 

(Durham) [33,39].  

Vârsta medie a loturilor analizate a 

variat între 24,5 ani (Chappuis) şi 38 de ani 

(Bugis) [33,45]. Comparativ, pe ansamblul 

celor 18 ani analizaţi în acest studiu, sexul 

masculin a fost implicat în 80% din cazuri 

iar vârsta medie a fost de 40 de ani, date 

apropiate celor din lucrările analizate. 

Analiza comparativă a etiologiei 

leziunilor colonice scoate în evidenţă 

diferenţe semnificative între statistica 

românească şi cea internaţională, de origine 

anglosaxonă. Astfel, dintre cele 21 lucrări 

analizate, în 11 nu au existat leziuni colonice 

produse în cadrul traumatismelor 

abdominale închise, iar în restul lucrărilor 

numărul lor a fost extrem de mic, variind 

între 1 caz (Levison) şi 35 cazuri (Miller); 

studiul lui Miller, reprezintă singurul studiu 

în care leziunile colonice au avut drept cauză 

majoritară contuziile abdominale şi nu 

plăgile abdominale penetrante ca în restul 

lucrărilor [32,37]. S-a constatat că în timp ce 

majoritatea leziunilor din studiul de 

literatură sunt rezultatul plăgilor împuşcate 

(78,2%) şi înjunghiate (17%), în analiza 

cazurilor din Spitalul de Urgenţă Bucureşti, 

pe ansamblul celor 18 ani, majoritatea 

leziunilor colonice au la origine traumatisme 

abdominale închise (75,3%), iar în cadrul 

plăgilor abdominale penetrante cu leziuni 

colonice predomină plăgile înjunghiate 

(18,1%).  

Acest fapt se datorează în mod cert 

regimului armelor şi muniţiilor din ţara 

noastră care, spre deosebire de ţările anglo-

saxone limitează foarte mult deţinerea de 

către populaţie a armelor de foc. Cauzele 

iatrogene şi endolumenale au un procentaj 

asemănător (Tabel II). 

 

Analiză comparativă a procedeelor 

chirurgicale in studiul clinic si de literatură 

Analiza datelor din literatură, pe o 

perioadă de peste 25 ani, a evaluat cazuri 

operate începând cu 1975 şi până în anul 

2001; se evidenţiază variaţii mari ale 

procedeelor aplicate, cu o tendinţă 

observabilă netă către procedeele de reparare 

primară – sutură primară sau rezecţie cu 

anastomoză (Tabel III). 

Tot în Tabelul III sunt prezentate 

comparativ rezultatele studiului clinic din 

datele de literatura si din cazuistica ultimilor 

18 ani din Spitalul de Urgenţă. 

Din totalul celor 182 de cazuri de 

traumatisme colonice studiate, 51 de cazuri 

survenite toate in urma unor traumatisme 

abdominale închise, au prezentat leziuni 

colonice de gradul I de tipul contuziei fără 

devascularizare. Intervenţia chirurgicală s-a 

limitat in ceea ce priveşte colonul, la 

identificarea leziunii, rezolvarea celorlalte 

leziuni asociate nefiind influenţată de 

această constatare. Urmărirea post operatorie 

a acestor cazuri, nu a evidenţiat nici o 

influenţă asupra morbidităţii sau mortalităţii 

indusă de contuziile colonice. De aceea, cele 

51 de cazuri, deşi analizate din punct de 

vedere al datelor generale, nu au fost incluse 

in studiul efectiv al procedeelor chirurgicale 

aplicate celorlalte cazuri si nici in analiza 

morbidităţii si mortalităţii. Au fost incluse 

insă, in studiu, acele leziuni colonice de 

gradul I de tipul rupturii parţiale a peretelui 

fără perforaţii, care au necesitat o colorafie.  

Au rămas aşadar, 131 de cazuri, care 

au suferit intervenţii chirurgicale asupra 

colonului, in 108 cazuri utilizându-se 

repararea primară si in 23 cazuri colostomia. 

 

 
 



16   Jinescu G. et al. 
Jurnalul de Chirurgie (Iaşi), 2013, Vol. 9, Nr. 1 

Tabel II Analiza etiologiei traumatismelor colonice 
 

Nr. 

crt. 
Autor IB n Contuzii 

Plăgi 

înjunghiate 

Plăgi 

împuşcate 
Iatrogen 

Endo 

-lumenal 

1. Thompson JS 30 105 - 28 (27%) 77 (73%) - - 

2. Flint LM 28 137 
17 

(12,4%) 

12 

(8,8%) 

108 

(78,8%) 
- - 

3. Dang CV 29 82 4 (5%) 35 (43%) 42 (51%) - 
1 (1%) - 

clismă 

4. Nelken N 31 76 - 42 (55%) 34 (45%) - - 

5. Levison MA 32 239 1 (0,4%) 45 (18,8%) 
193 

(80,8%) 
- - 

6. Burch JM 34 1006 
22 

(2,2%) 
251 (25%) 724 (72%) - - 

7. Bugis SP 33 28 
16 

(57%) 
3 (10,7%) 4 (14,3%) 

2 (laparoscopie 

diagnostică, 

colonoscopie) 

3 (corpi 

străini) 

8. Taheri PA 35 146 6 (4%) 18 (12%) 122 (84%) - - 

9. Stewart RM 36 60 4 (6,7%) 2 (3,3%) 54 (90%) - - 

10. Miller BJ 37 98 
35 

(36%) 
18 (18%) 15 (15%) 

30 (colonoscopie, 

inserţie trocare 

laparoscopie) 

- 

11. Velmahos GC 38 223 - - 
223 

(100%) 
- - 

12. Durham RM 39 130 - 14 (10,8%) 
115 

(88,5%) 
1 (laparotomie) - 

13. Murray JA 40 140 - 18 (13%) 122 (87%) - - 

14. Conrad JK 41 145 - 21 (15%) 124 (85%) - - 

15. Miller PR 42 209 - 25 (12%) 184 (88%) - - 

16. Fealk M 3 74 
18 

(24%) 
14 (19%) 39 (53%) - 

3 (corpi 

străini) 

17. Stone HH *
 

43 268 4 (1,5%) 37 (13,5%) 227 (85%) - - 

18. George SM * 44 102 - 25 (24%) 77 (76%) - - 

19- Chappuis W * 45 56 - 4 (7%) 52 (93%) - - 

20. Sasaki LS *
)
 46 71 - 7 (10%) 64 (90%) - - 

21. Demetriades D * 47 297 - 9 (3%) 288 (97%) - - 

Total 3692 
127 

(3,4%) 

628 

(17%) 

2888 

(78,2%) 

33 

(0,9%) 

7 

(0,2%) 

în Spitalul de 

UrgenţăBucureşti 

1994 - 2011 

182 
137 

(75,3%) 

33 

(18,1%) 

7 

(3,8%) 

2 

(1,1%) 

3 

(1,6%) 

 

n număr cazuri; IB indice bibliografic; * studiu prospectiv  
 

Metodele de reparare primară, au fost 

folosite preponderent (77%), leziunile 

colonice a 95 de pacienţi (88%) fiind 

suturate primar, iar in 13 cazuri (12%) 

practicându-se rezecţie colonică urmată de 

anastomoză. 

Metodele de deviere a fluxului 

materiilor fecale, înregistrate generic sub 

numele de colostomie, au fost folosite în 

17,6% din cazuri – 23 de pacienţi. Cele mai 

multe cazuri au fost reprezentate de 

colectomiile tip Hartmann - 16 cazuri 

(69,5%) urmate de exteriorizarea leziunii 

colonice, ca stomie – 4 cazuri (17,4%) si 

colorafie cu anus de protecţie Maydl – 3 

cazuri (13%).  
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Tabel III Ponderea procedeelor de reparare primară şi colostomie în literatură 

Nr. crt. Autor IB n 

Reparare primară 
Colostomie 

n (%) ** Sutură 

primară 

Rezecţie + 

anastomoză 
n (%) ** 

1. Thompson JS 30 105 39 11 50 (48%) 32 (31%) 

2. Flint LM 28 137 25 - 25 (18%) FD 

3. Dang CV 29 82 24 - 24 (29,3%) 20 (24,4%) 

4. Nelken N 31 76 34 3 37 (49%) 39 (51%) 

5. Levison MA 32 239 98 8 106 (44%) 124 (52%) 

6. Burch JM 34 1006 564 50 614 (61%) 284 (28%) 

7. Bugis SP 33 28 7 11 18 (64%) 10 (36%) 

8. Taheri PA 35 146 43 12 55 (38%) 91 (62%) 

9. Stewart RM 36 60 - 43 43 (72%) 17 (28%) 

10. Miller BJ 37 98 25 14 39 (39%) 53 (54%) 

11. Velmahos GC 38 223 132 36 168 (75%) 55 (25%) 

12. Durham RM 39 130 68 13 81 (62%) 49 (38%) 

13. Murray JA 40 140 - 112 112 (80%) 28 (20%) 

14. Conrad JK 41 145 87 27 114 (79%) 27 (18,7%) 

15. Miller PR 42 209 153 40 
193 

(92,3%) 
16 (7,7%) 

16. Fealk M 3 74 39 21 60 (81%) 14 (19%) 

17. Stone HH * 43 268 67 - 67 (25%) 201 (75%) 

18. George SM * 44 102 83 12 95 (93%) 7 (7%) 

19. Chappuis CW * 45 56 17 11 28 (50%) 28 (50%) 

20. Sasaki LS * 46 71 31 12 43 (61%) 28 (39%) 

21. Demetriades D* 47 297 - 197 
197 

(66,3%) 
100 (33,7%) 

Total 3692 
1536 

41,6% 

633 

17,1% 

2169 

58,7% 

1223 

33,1% 

în Spitalul de Urgenţă Bucureşti  

1994 - 2011 
131 

95 

88% 

13 

12% 

108 

82,4% 

23 

17,6% 
 

n număr cazuri; IB indice bibliografic;  

* studiu prospectiv; ** număr de cazuri şi procent din totalul cazurilor raportate  

 

Rezultatele studiului cazuisticii din 

Spitalului de Urgenţă în perioada 1994 – 

2011 din punct de vedere al procentajului 

aplicării procedeelor de reparare primară în 

leziunile colonice se înscriu în tendinţa 

observată şi pe plan internaţional, vizibilă în 

studiile retrospective.  

Astfel, procedeele de reparare  primară 

au avut următoarele procente în analizele 

retrospective publicate de Velmahos (1990-

1993) – 75%, Durham (1991-1996) – 62%, 

Murray (1992-1997)- 80%, Conrad (1991-

1997) – 79%, Miller (1995-2001) – 92,3% şi 

Fealk (1997-2001) – 81% [3,38-42]. 

Pe ansamblul studiului de literatură, acest 

procentaj bun al reparării primare obţinut în anii 

’90 este diminuat de influenţa rezultatelor 

studiilor retrospective publicate în anii ’80 în 

care au dominat procedeele de colostomie: 

Nelken (1979-1985) – 51%, Levison (1980-

1987) – 52%, Taheri (1978-1991) – 62%, 

Miller (1976-1995) – 54% [31,32,35,37]. 
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Din cele 3692 de cazuri analizate, 

repararea primară a fost folosită per global în 

58,7%, aproximativ dublu comparativ cu 

diversele procedee de deviere a fluxului de 

materii fecale – 33,1%. Au existat variaţii 

foarte mari în cadrul studiilor, de la un 

procent de 25% reparare primară în studiul 

prospectiv al lui Stone şi colab. (1979), la 

93% reparare primară în studiul prospectiv 

al lui George şi colab. (1989) sau 92,3% în 

studiul retrospectiv al lui Miller (2002). 

Sutura primară a fost utilizată în 41,6% din 

cazuri în timp ce rezecţia cu anastomoză în 

17,1% din cazuri [42-44]. 

Politica colostomiei obligatorii a fost 

aplicată până spre sfârşitul anilor ’70, fiind 

pusă în discuţie odată cu publicarea în 1979 

de către Stone şi Fabian a primului studiu 

prospectiv statistic semnificativ pe un număr 

de 268 de pacienţi.  

Deşi efectuată într-un număr mic de 

cazuri selectate (67 cazuri – 25%), sutura 

primară s-a dovedit a avea mai puţine 

complicaţii decât colostomia. Autorii au 

exclus din studiu pacienţii cu hipotensiune, 

interval mare de timp leziune-operaţie, 

leziuni asociate multiple şi leziuni colonice 

distructive ce necesitau rezecţie colonică. 

Aceste criterii de excludere au fost 

considerate factori de risc şi considerate 

indicaţii pentru colostomie. Stone şi Fabian 

au redeschis drumul către repararea primară 

a plăgilor colonice [43]. 

Burch şi colab. în studiul publicat în 

1991 [34] privind evoluţia tratamentului 

chirurgical în leziunile traumatice colonice 

în anii ’80, analizează retrospectiv un lot de 

1006 de pacienţi şi evidenţiază faptul că o 

selectare chirurgicală riguroasă, respectând 

criteriile de excludere poate identifica 

pacienţii pretabili la reparare primară şi că 

aceştia pot reprezenta chiar o majoritate 

(61%). De fapt frecvenţa reparării primare a 

crescut de la 55% în primii 5 ani ai studiului 

la 70% în a doua parte în timp ce rata 

morbidităţii a scăzut de la 12% la 9,3%. 

George şi Fabian au analizat 

prospectiv un număr de 102 cazuri la care au 

practicat reparare primară într-un procentaj 

incredibil de 93% din cazuri, fără să ţină 

cont de severitatea şocului, amploarea 

contaminării sau leziunile asociate, fără să 

înregistreze fistule la nivelul suturilor 

colonice. Leziunile care au necesitat rezecţii 

s-au finalizat în prima jumătate a studiului 

cu colostomie (7 cazuri), ulterior beneficiind 

de anastomoză primară (12 cazuri) la care s-

a înregistrat o singură fistulă (8,3%). Ca 

urmare a rezultatelor excelente înregistrate, 

autorii recomandă drept standard aplicarea 

procedeelor de reparare primară în toate 

leziunile colonice din practica civilă. 

Colostomia rămâne în opinia autorilor drept 

metodă rezervată cazurilor cu interval mare 

de timp leziune-operaţie (> 24 ore) precum 

şi celor cu pierderi sanguine masive şi 

tulburări de coagulare consecutive [44]. 

Într-o lucrare de referinţă privind 

tratamentul leziunilor colonice publicată în 

anul 1991, Chappuis şi colab. publică primul 

studiu prospectiv randomizat pe un număr de 

56 pacienţi în care compară repararea 

primară (28 cazuri – 50%) şi colostomia (28 

cazuri – 50%), fără utilizarea criteriilor de 

excludere[45].  

În lotul pacienţilor rezolvaţi prin 

sutură simplă (17 cazuri) sau rezecţie cu 

anastomoză (11 cazuri) nu s-au înregistrat 

fistule sau decese iar incidenţa abceselor 

intraperitoneale a fost similară grupului la 

care s-a practicat colostomia (10,1% versus 

14,2%). Deşi numărul pacienţilor analizaţi a 

fost relativ mic, studiul a fost primul care a 

arătat că repararea primară este sigură chiar 

şi în cazurile neselectate. Rezultatele 

studiului lor au arătat că practic repararea 

primară este o metodă sigură de rezolvare a 

leziunilor colonice din practica civilă [45]. 

În 1995, Sasaki şi colab. au realizat un 

studiu prospectiv randomizat pe un lot de 71 

de pacienţi, de asemenea fără criterii de 

selecţie. Repararea primară a fost practicată 

în 61% din cazuri, neînregistrându-se fistule 

sau decese. În lotul pacienţilor trataţi prin 

reparare primară, în 31 de cazuri s-a 

practicat sutură simplă iar în 12 cazuri 

rezecţie şi anastomoză. S-au înregistrat 

abcese intraperitoneale în 2,3% din cazurile 

cu reparare primară şi în 17,8% din cazurile 

cu colostomie. Autorii au concluzionat că 
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„sutura primară sau rezecţia cu anastomoză 

reprezintă metoda de elecţie pentru 

tratamentul leziunilor colonice din cadrul 

populaţiei civile, independent de existenţa 

unor factori de risc” [46]. 

În ceea ce priveşte leziunile colonice 

distructive ce necesită rezecţie există trei 

studii, două retrospective şi unul prospectiv 

care se ocupă exclusiv de acest aspect. 

Primul studiu publicat în 1994 de Stewart şi 

colab. este o analiză retrospectivă a 60 de 

pacienţi cu leziuni colonice ce au necesitat 

rezecţie, urmată de anastomoză în 43 de 

cazuri (72%) şi colostomie în 17 cazuri 

(28%). Factori de risc ca scorul traumatic 

abdominal, localizarea leziunii pe colonul 

stâng, numărul de organe asociate lezate sau 

gradul contaminării nu au influenţat riscul de 

dehiscenţă a al anastomozei. Analizând 

complicaţiile survenite, autorii au 

concluzionat că şi colectomiile stângi sau 

transverse sunt la fel de sigure ca şi 

hemicolectomiile drepte cu ileotransverso-

anastomoză dar în acelaşi timp nu trebuie 

realizată anastomoza ci colostomie în  

cazul pacienţilor cu necesităţi transfuzionale 

> 6 unităţi de sânge sau la cei taraţi [36]. Al 

doilea studiu retrospectiv, care are şi cele 

mai multe cazuri de rezecţii (112 cazuri – 

80%) a fost realizat de Murray şi colab. 

Aceştia au arătat că în marea majoritate a 

cazurilor rezecţia şi anastomoza pot fi 

realizate în siguranţă atât în leziunile 

colonice severe stângi cât şi în cele drepte 

iar pentru leziunile colonului drept, 

anastomoza ileocolică are o incidenţă mai 

mică a fistulei decât cea colocolică. Autorii 

recomandă folosirea colostomiei în cazul 

leziunilor distructive ale colonului stâng la 

pacienţi cu ITA > 25 sau şoc la internare 

(hipotensiune), deoarece au constatat un risc 

mai mare de dehiscenţă a anastomozei la 

aceste cazuri [40].  

Studiul prospectiv multicentric realizat 

de Demetriades şi colab. pe un lot de 297 

pacienţi cu leziuni colonice distructive din 

care 197 au fost anastomozaţi (66,3%) şi 100 

colostomizaţi (33,7%). În urma analizei 

influenţei factorilor de risc (contaminarea 

fecaloidă, necesităţi transfuzionale > 4 

unităţi de sânge, monoterapie antibiotică) s-a 

constatat că aceştia determină complicaţii 

intraabdominale mai frecvente dar nu 

influenţează procentajul de fistule sau 

dehiscenţe anastomotice. Autorii au 

constatat că nu au existat diferenţe 

semnificative între cazurile de colostomie şi 

rezecţie cu anastomoză din punct de vedere 

al complicaţiilor intra-abdominale şi al 

mortalităţii; leziunile colonice de grad 

lezional mare pot fi rezolvate prin rezecţie 

cu anastomoză [47].  

Cele trei studii au evidenţiat şi o serie 

de factori de risc a căror prezenţă ar trebui să 

îndemne la o analiză atentă a riscurilor 

anastomozei, tratând individual fiecare caz. 

Astfel, afecţiunile medicale asociate ca 

diabetul zaharat, SIDA, ciroza, transfuzia > 

6 unităţi sânge, şocul la internare, leziuni 

asociate semnificative şi intervalul de timp 

leziune-operaţie mai mare de 24 ore trebuie 

să îndemne la prudenţă în efectuarea 

anastomozei şi cântărirea atentă a 

beneficiilor unei astfel de decizii. 

În cazuistica Spitalului de Urgenţă 

toate anastomozele colonice post rezecţie au 

fost efectuate manual.În literatura de 

specialitate se discută încă despre siguranţa 

anastomozelor mecanice la nivelul 

colonului.  

Dacă în chirurgia electivă colonică 

anastomoza mecanică s-a dovedit la fel de 

sigură ca şi cea manuală există încă semne 

de întrebare dacă această constatare este 

valabilă şi în cazul chirurgiei traumatice de 

urgenţă, existând o oarecare îngrijorare 

legată de asocierea suturii mecanice cu un 

risc mai mare de fistule şi abcese 

intraperitoneale.  

Un studiu prospectiv multicentric 

american iniţiat de Demetriades, Murray şi 

colab., publicat in 2002, la care au participat 

19 centre traumatologice, a analizat 

rezultatele anastomozelor mecanice şi ale 

celor manuale în cazul leziunilor colonice ce 

au necesitat rezecţie. Studiul a inclus un 

număr de 207 cazuri dintre care în 128 

(61,8%) s-a practicat rezecţie şi anastomoză 

primară manuală iar în 79 cazuri (38,2%) 

anastomoză mecanică. Nu s-au înregistrat 



20   Jinescu G. et al. 
Jurnalul de Chirurgie (Iaşi), 2013, Vol. 9, Nr. 1 

decese colon-dependente iar rata 

complicaţiilor intra-abdominale colon-

dependente a fost de 22,7% (26,6% în grupul 

anastomozei mecanice şi 20,3% în cazul 

celor realizate manual). Incidenţa fistulei 

anastomotice a fost 6,3% în cele mecanice şi 

7,8% în cele manuale. Rezultatele acestui 

studiu au arătat că tehnica de confecţionare a 

anastomozelor pentru leziunile traumatice 

colonice ce necesită rezecţie nu influenţează 

morbiditatea intra-abdominală iar în final 

alegerea tehnicii depinde de preferinţa 

chirurgului şi bineînţeles de dotarea 

spitalului cu staplere [48]. 

Gradul de siguranţă al utilizării 

anastomozei mecanice în condiţiile 

existenţei edemului colonic rămâne o 

problemă la care acest studiu nu răspunde, 

ştiut fiind faptul că el poate apare în condiţii 

de hemoragie mare, transfuzii masive, 

hipotensiune, hipotermie. 

 

Analiza comparativă a complicaţiilor 

Analiza celor 3692 de cazuri din 

cadrul studiului de literatură a evidenţiat o 

morbiditate generală cu variaţii între 7% şi 

51%. Morbiditatea generală in cazuistica 

Spitalului de Urgenţă de 21,4% se 

încadrează în rezultatele studiilor 

internaţionale. Studiile prospective au avut 

valori ale morbidităţii generale între 24% şi 

33%. În toate studiile prospective şi în 

majoritatea studiilor retrospective analizate, 

complicaţiile intra-abdominale colon 

dependente au fost mai numeroase în cazul 

leziunilor colonice rezolvate prin colostomie 

decât prin reparare primară. Per ansamblu, 

rata complicaţiilor intraabdominale în 

repararea primară a fost de 16% (minim 

5,5% - maxim 37%) iar în colostomie 25,5% 

(minim 10% - maxim 60%). În datele 

Spitalului de Urgenţă, rata a fost de 7,4% 

pentru repararea primară şi 17,3% pentru 

colostomie, rezultatele fiind în limitele 

datelor de literatură (Tabel IV). 

Rezultatele din literatură referitoare la 

procentul fistulelor şi abceselor 

intraperitoneale au fost următoarele: 

1,6%/8,2% în sutura primară respectiv 

8,4%/21% în rezecţie cu anastomoză; pe 

ansamblul cazurilor analizate în repararea 

primară a reieşit un procent de 3,4% fistule 

colonice şi 11,5% abcese intraperitoneale 

(Tabel V).  

Analiza celor 1223 de colostomii 

realizate în cele 21 de studii retrospective şi 

prospective a evidenţiat un procentaj de 

1,4% fistule, din bontul colonic rămas după 

colectomia Hartmann sau de la nivelul 

suturii colonice (cu anus de protecţie) şi 15% 

abcese intraperitoneale (Tabel VI).  

Analiza comparativă a cazurilor de 

rezecţie cu anastomoză şi a celor cu 

colostomie, evidenţiază un procentaj 

asemănător al abceselor intraperitoneale dar 

un procentaj mai mare de fistule (majoritatea 

însă tratate conservator) ceea ce susţine 

folosirea mai liberală a reparării primare în 

leziunile distructive colonice. 

Dacă în ceea ce priveşte cazurile de 

leziuni colonice pretabile la sutură primară 

avantajele acesteia din punct de vedere al 

complicaţiilor intraabdominale, fistulei sau 

abceselor intraperitoneale comparativ cu 

colostomia, sunt evidente, în cazul leziunilor 

distructive ce necesită rezecţie, modalitatea 

de finalizare (colostomie sau anastomoză) 

ridică încă numeroase discuţii. 

Analiza cazurilor de rezecţie şi 

anastomoză comparativ cu colostomiile din 

cadrul celor 4 studii prospective: George 

(1989), Chappuis (1991), Sasaki (1995) şi 

Demetriades (2001) au evidenţiat o 

morbiditate specifică colonului (fistule şi 

abcese intraperitoneale) cu rate foarte 

apropiate – 6% fistule şi 16,8% abcese 

intraperitoneale în grupul pacienţilor cu 

rezecţie şi anastomoză (232 cazuri) şi 

respectiv 2,4% fistule şi 19% abcese în 

grupul pacienţilor cu colostomie (163 

cazuri)susţinând o dată în plus utilizarea 

rezecţiei cu anastomoză primară în 

detrimentul colostomiei [44-47]. În sprijinul 

acestei constatări vine şi rezultatul 

metaanalizei, efectuată de Nelson şi Singer 

asupra a 5 studii prospective randomizate, 

care a evidenţiat rezultatele bune ale 

reparării primare comparativ cu colostomia 

în leziunile colonice din cadrul 

traumatismelor abdominale penetrante [49]. 
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Tabel IV Analiza comparativă a morbidităţii generale şi complicaţiilor intra-abdominale 

după reparare primară vs colostomie 
 

Nr. crt. Autor IB 
Complicaţii  

generale (%) 

Complicaţii intra-abdominale - n (%) 

Reparare primară Colostomie 

1. Thompson S (1980) 30 32 10/50 (20%) 19/32 (60%) 

2. Flint LM (1981) 28 20 FD FD 

3. Dang CV (1982) 29 22 5/24 (21%) 3/20 (15%) 

4. Nelken N (1989) 31 30 4/37 (11%) 19/39 (49 %) 

5. Levison MA (1990) 32 10 FD/106 FD/124 

6. Burch JM (1991) 34 11,7 47/614 (7,6%) 57/284 (20%) 

7. Bugis SP (1992) 33 7 1/ 18 (5,5%) 1/10 (10%) 

8. Taheri PA (1992) 35 12 7/55 (13%) 10/91 (11%) 

9. Stewart RM (1994) 36 35 16/43 (37%) 5/17 (29%) 

10. Miller BJ (1996) 37 FD 13/39 (33,3%) FD/53 

11. Velmahos G (1996) 38 7,1 10/168 (6%) 6/55 (11%) 

12. Durham R (1997) 39 12,3 6/81(7%) 10/49(20%) 

13. Murray JA (1999) 40 41 48/112 (43%) 9/28(32%) 

14. Conrad JK (2000) 41 24 27/114(23,7%) FD 

15. Miller PR (2002) 42 20 35/193(18%) 6/16 (37%) 

16. Fealk M (2004) 3 51 7/60 (11,7%) 2/14 (14,3%) 

17. Stone HH (1979) * 43 28 10/67 (15%) 65/201 (32%) 

18. George SM (1989) * 44 33 28/95 (29,5%) 4/7 (57%) 

19. Chappuis CW (1991) * 45 32 4/28 (14%) 9/28 (32%) 

20. Sasaki LS (1995) * 46 29 3/43 (7%) 8/28 (28%) 

21. DemetriadesD (2001) * 47 24 44/197 (22%) 27/100 (27%) 

Total 7 - 51 
325 / 2038 (16%) 

5,5% - 37% 

260 / 1019 (25,5%) 

10 - 60% 

Spitalul de Urgenţă (131 cazuri) 

1994 - 2011 
28 (21,4%) 8 (7,4%) 4 (17,3%) 

 

n număr cazuri; IB indice bibliografic; * studiu prospectiv; FD fără date 
 

 

Din analiza comparativă a datelor din 

cazuistica Spitalului de Urgenţă, se constată 

că incidenţa fistulei şi a abceselor 

intraperitoneale este mică (0,9-1,8% 

respectiv 4,4%), repararea primară fiind mult 

mai puţin grevată de astfel de complicaţii. Se 

confirmă astfel tendinţa actuală, justificată 

de rezultate, de utilizare a reparării primare 

indiferent de factorii de risc (Tabel VII). 

Analiza complicaţiilor procedeelor de 

colostomie trebuie să ţină cont şi de 

morbiditatea proprie intervenţiei de 

desfiinţare a colostomei care nu este 

neglijabilă, diverse studii care s-au ocupat de 

acest aspect avansând procente ce variază 

între 5-25% (Thal 1980, Crass 1987, 

Williams 1987, Pachter 1990, Sola 1993) 

[50-54] iar în studiul retrospectiv efectuat de 

Berne (1998) s-a avansat cifra de 55% 

complicaţii [55]. Ţinând cont şi de aceste 

date, beneficiile evitării colostomiei sunt şi 

mai evidente. 
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Tabel V Incidenţa fistulelor colonice şi a abceselor intraperitoneale în repararea primară 
 

Nr.crt.. Autor IB 
Sutură primară Rezecţie + Anastomoză 

n Fistulă Abces n Fistulă Abces 

1. Thompson S (1980) 30 39 0 - 11 - - 

2. Flint LM (1981) 28 25 0 - - - - 

3. Dang CV (1982) 29 24 - - - - - 

4. Nelken N (1989) 31 34 1 1 3 - - 

5. Levison MA (1990) 32 98 1 5 8 - - 

6. Burch JM (1991) 34 564 10 34 50 3 - 

7. Bugis SP (1992) 33 7 0 0 11 1 - 

8. Taheri PA (1992) 35 43 2 3 12 - - 

9. Stewart RM (1994) 36 0 0 0 43 6 5 

10. Miller BJ (1996) 37 25 2 - 14 1 - 

11. Velmahos G (1996) 38 132 - - 36 - - 

12. Durham R (1997) 39 68 1 5 13 2 - 

13. Murray JA (1999) 40 0 0 0 112 12 31 

14. Conrad JK (2000) 41 87 1 22 27 - - 

15. Miller PR (2002) 42 153 4 17 40 3 11 

16. Fealk M (2004) 3 39 0 2 21 1 4 

17. Stone HH (1979) * 43 67 1 - - - - 

18. George SM (1989) * 44 83 0 10 12 1 3 

19. Chappuis CW (1991) * 45 17 0 1 11 - 2 

20. Sasaki LS (1995) * 46 31 0 1 12 - - 

21. DemetriadesD (2001) * 47 0 0 0 197 13 34 

Total 
 

1536 
1,6% 

23 / 1380 

8,2% 

101 / 1224 
633 

8,4% 

43 / 513 

21% 

90 / 425 
 

n număr cazuri; IB indice bibliografic; * studiu prospectiv 

 

Analiza comparativă a mortalităţii  

Analiza datelor comunicate de autorii 

studiilor publicate incluse în studiul de 

literatură arată variaţii extrem de mari ale 

mortalităţii. Au fost analizate numai cazurile 

care au supravieţuit mai mult de 24 de ore 

(Tabel VIII). 

Mortalitatea generală a avut valoarea 

medie de 7,2% (250 decese din 3491 cazuri) 

cu extreme între 2% şi 16%. din studiul de 

literatură si respectiv 17,1% (20 decese din 

117 cazuri, 14 decese din totalul de 131 din 

primele 24 ore după operaţie, fiind excluse 

din calcul) in Spitalul de Urgenţă. 

Mortalitatea în cazurile de reparare 

primară a avut valori cuprinse între un 

minim de 0% şi un maxim de 11,6% cu o 

medie de 3,4% (36 decese din 1065 cazuri). 

Mortalitatea în cazurile de colostomie 

a avut un minim de 3,3% şi un maxim de 

29%, cu o medie de 8,6% (52 decese din 607 

cazuri). Mortalitatea revizuită (fără decesele 

sub 24 ore) din studiul nostru clinic pe 

perioada 1994 – 2011 este ceva mai mare 

comparativ cu datele de ansamblu ale 

literaturii, 15,1% (15 decese) in repararea 

primara şi de 27,8% (5 decese) în 

colostomie. 

În interpretarea mortalităţii trebuie 

ţinut cont că studiile internaţionale se referă 

mai ales la plăgi abdominale penetrante în 

comparaţie cu studiul nostru în care 

majoritatea traumatismelor colonice au fost 

consecinţa traumatismelor abdominale 

închise şi acestea, în majoritatea lor, în 

cadrul politraumatismelor. 
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Tabel VI Incidenţa fistulelor colonice şi a abceselor intraperitoneale în colostomie 
 

Nr. crt. Autor IB 
Colostomie 

n Fistulă Abces 

1. Thompson S (1980) 30 32 FD FD 

2. Flint LM (1981) 28 FD FD FD 

3. Dang CV (1982) 29 20 FD FD 

4. Nelken N (1989) 31 39 0 8 

5. Levison MA (1990) 32 124 0 15 

6. Burch JM (1991) 34 284 3 40 

7. Bugis SP (1992) 33 10 0 1 

8. Taheri PA (1992) 35 91 0 5 

9. Stewart RM (1994) 36 17 0 3 

10. Miller BJ (1996) 37 53 0 FD 

11. Velmahos G (1996) 38 55 FD FD 

12. Durham R (1997) 39 49 0 10 

13. Murray JA (1999) 40 28 0 8 

14. Conrad JK (2000) 41 27 FD FD 

15. Miller PR (2002) 42 16 FD FD 

16. Fealk M (2004) 3 14 0 2 

17. Stone HH (1979) * 43 201 8 FD 

18. George SM (1989) * 44 7 0 1 

19. Chappuis CW (1991) * 45 28 3 4 

20. Sasaki LS (1995) * 46 28 0 5 

21. Demetriades D (2001) * 47 100 1 21 

 Total  
15% 

123 / 819 
  

 

n număr cazuri; IB indice bibliografic; * studiu prospectiv; FD fără date 
 

Tabel VII Analiza comparativă a incidenţei fistulei / abcesului intraperitoneal 
 

 n 
Reparare primară Colostomie 

Fistulă Abces Fistulă Abces 

Studiu de literatură 3692 3,4% 11,5% 1,4% 15% 

Spitalul de Urgenţă (1994 – 2011) 131 1 (0,9%) 2 (1,8%) 1 (4,4%) 1 (4,4%) 
 

n număr cazuri 

 

DISCUȚII 

Aşa cum rezultă din studiul de 

literatură efectuat, preponderenţa folosirii 

procedeelor de reparare primară în leziunile 

traumatice ale colonului a fost subliniată de 

numeroase lucrări, dar proporţia chirurgilor 

traumatologi care aplică aceste recomandări 

rămâne necunoscut.  

Nord-americanii au realizat două 

studii, în Statele Unite respectiv Canada, 

printre chirurgii traumatologi membrii ai 

AAST (American Association for Surgery of 

Trauma) şi respectiv CAGS (Canadian 

Association of General Surgeons) privind 

preferinţele lor pentru repararea leziunilor 

colonice.
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Tabel VIII Analiza comparativă a mortalităţii în funcţie de tipul intervenţiei chirurgicale 
 

Nr. crt. Autor IB 
Mortalitate  

Reparare primară Colostomie Total 

1. Thompson S (1980) 30 FD FD 11/105 (11%) 

2. Flint LM (1981) 28 FD FD 22/137 (16%) 

3. Dang CV (1982) 29 FD FD 2/82 (2,4%) 

4. Nelken N (1989) 31 1/37 1/39 2/76 (2,6%) 

5. Levison MA (1990) 32 FD FD 9/239 (3,8%) 

6. Burch JM (1991) 34 FD FD 105/1006 (10,4%) 

7. Bugis SP (1992) 33 FD FD 3/28 (10,8%) 

8. Taheri PA (1992) 35 0 3/91 (3,3%) 3/146 (2%) 

9. Stewart RM (1994) 36 5/43 (11,6%) 1/17 (6%) 6/60 (10%) 

10. Miller BJ (1996) 37 0/39 (0%) 7/53 (13%) 8/98 (8%) 

11. Velmahos G (1996) 38 3/168 (1,8%) 2/55 (3,6%) 5/223 (2,2%) 

12. Durham R (1997) 39 FD FD 9/130 (7%) 

13. Murray JA (1999) 40 11/112 (9,8%) 2/28 (7,1%) 13/140 (9,3%) 

14. Conrad JK (2000) 41 4/114 (3,5%) FD 4/145 (2,8%) 

15. Miller PR (2002) 42 2/193 (1%) 4/16 (25%) 6/209 (3%) 

16. Fealk M (2004) 3 FD FD FD 

17. Stone HH (1979) * 43 1/67 (1,5%) 20/201 (10%) 21/268 (8%) 

18. George SM (1989) * 44 1/95 (1%) 2/7 (29%) 3/102 (3%) 

19. Chappuis CW (1991) * 45 FD FD FD 

20. Sasaki LS (1995) * 46 FD FD FD 

21. Demetriades D (2001) * 47 8/197 (4%) 10/100 (10%) 18/297 (6%) 

Total 

(n=3692) 

Extreme 0 – 11,6% 3,3 – 29% 2 – 16% 

Medie 3,4% 8,6% 7,2% 

Spitalul de Urgenţă 1994-2011 

(n= 131) 
15 (15,1%) 5 (27,8%) 20 (17,1%) 

 

n număr cazuri; IB indice bibliografic; * studiu prospectiv; FD fără date 
 

 

În cadrul studiului american au fost 

evaluate răspunsurile a 449 membri ai 

AAST, privind metoda chirurgicală preferată 

pentru rezolvarea a 8 tipuri de leziuni 

colonice.  

Un procent de 98% dintre chirurgi au 

indicat repararea primară pentru cel puţin un 

tip de leziune colonică, 30% nu au ales 

niciodată colostomia şi numai 0,9% au 

indicat colostomia pentru orice leziune 

colonică, atitudine larg răspândită înainte de 

studiul lui Stone şi Fabian din 1979 [43]. 

Plăgile împuşcate colonice cu arme de 

velocitate mare au fost singurele leziuni 

pentru care majoritatea chirurgilor americani 

(54%) au ales procedee de colostomie.  

Mai mult de jumătate (55%) dintre 

chirurgi au preferat rezecţia şi anastomoza în 

cazurile de contuzie colonică cu posibilă 

devascularizare, ruptură a peste 50% din 

circumferinţă sau transsecţiune colonică.  

Analizând preferinţele chirurgilor în 

funcţie de experienţa lor s-a constatat că 

chirurgii cu mai puţin de 5 intervenţii pe an 
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pentru leziuni colonice au ales mai frecvent 

colostomia decât repararea primară 

comparativ cu aceia cu 6 sau mai multe 

intervenţii chirurgicale pe an pentru leziuni 

colonice. Aplicarea unui procedeu de 

reparare primară a fost influenţată negativ de 

o serie de factori şi anume: intervenţie la mai 

mult de 8 ore de la leziune; şoc; mai mult de 

3 organe lezate concomitent; contaminare 

peritoneală masivă; hemoragie de peste 1000 

mL; vârsta peste 65 ani; localizarea leziunii 

pe colonul stâng. Concluzia studiului a fost 

că preferinţele chirurgilor americani se 

îndreaptă către procedeele de reparare 

primară chiar şi în condiţiile unui colon 

nepregătit [56]. 

În cadrul studiului canadian s-au 

înregistrat preferinţele operatorii a 317 

chirurgi faţă de 3 situaţii lezionale colonice 

fictive şi anume: plagă înjunghiată, contuzie 

şi plagă împuşcată. Per ansamblu, 

colostomia a fost tehnica chirurgicală cea 

mai frecvent propusă pentru rezolvarea 

leziunilor colonice în 45% din cazuri, sutura 

primară a fost preferată în 35% din situaţii, 

sutura cu exteriorizare în 11%, sutura cu 

colostomie de protecţie în 6% iar rezecţia cu 

anastomoză în 3% din cazuri. Cei mai mulţi 

chirurgi au optat pentru reparare primară 

doar în condiţii ideale. Ea a fost rar propusă 

(2%) ca metodă de reparare în  

plăgi împuşcate de mare velocitate şi 

ocazional utilizată în plăgile împuşcate de 

velocitate mică fiind însă metoda  

preferată de rezolvare a plăgilor colonice 

înjunghiate [57]. 

Aceste studii au arătat că procedeele 

de reparare primară a leziunilor traumatice 

colonice beneficiază de încrederea 

chirurgilor traumatologi. Procedeele de 

deviere a materiilor fecale sunt utilizate în 

special în leziunile distructive colonice sau 

în cazul pacienţilor cu factori de risc 

asociaţi. Chirurgii cu experienţă în 

traumatologie sunt cei care aleg din ce în ce 

mai puţin colostomia.  

Repararea primară, fie prin sutură 

primară fie prin rezecţie şi anastomoză, este 

o metodă sigură de rezolvare a majorităţii 

leziunilor traumatice ale colonului. 

În cazul unui număr mic de leziuni 

colonice distructive, cu grad lezional mare, 

până la efectuarea unor studii statistic 

semnificative care să analizeze factorii 

predispozanţi ai dehiscenţelor anastomotice, 

alegerea metodei de tratament rămâne la 

aprecierea individuală a fiecărui chirurg 

chemat să rezolve o astfel de leziune. 

 

CONCLUZII 

Analiza comparativă a experienţei în 

traumatismele colonice a Spitalului Clinic de 

Urgenţă Bucureşticu datele din literatură 

susţine alegerea procedeelor de reparare 

primară – sutură primară sau rezecţie si 

anastomoză in majoritatea leziunilor 

colonice, pe baza  evaluării morbidităţii si 

mortalităţii care este de aproape 2 ori mai 

mici decât in colostomie. 

Repararea primară, deşi este o metodă 

sigurăîn majoritatea cazurilor, nu trebuie să 

constituie o dogmă; fiind necesare studii 

statistice semnificative care să analizeze 

factorii predispozanţi ai dehiscenț elor 

anastomotice în traumatismele colonice ce 

necesită rezecţie. 
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