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CHIRURGIA DE URGENŢĂ

Problemă majoră în SUA şi în UE: interesul scăzut al  
rezidentilor de chirurgie:

-“feminizarea” rezidenţiatului
- “bad life style” vs “good life style”
- ? câştiguri inferioare altor specialităţi (mediu 350.000$/an)
- subspecialităţi mai atractive: colorectală, digestivă superioară,   
miniminvazivă, bariatrică, endocrină,oncologică,etc.

� 1000 rezidenţi de chirurgie (SUA):  < 300 rezidenţi de chirurgie
generală şi “acut care surgery” 
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� SUA ‘70: 1. “trauma surgery” (fellowship 2 ani)

2. centre de trauma (nivel 1,2,3)

3. sistem de trauma (prespital/spital)

4. AATS, ghiduri si protocoale de trauma,cursuri(ATLS,DSTC)

5. registru de trauma   

1. traumatisme (abd.,torace,vasc.)

� SUA 2005       “acute care surgery”:  2. urgente nontraumatice
3. terapia intensiva
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� SUA :     aprox.80% plăgi abdominale (PA)
� Europa: aprox.90% contuzii abdominale (CA)

� Europa :      1. - “trauma surgery” (A,D,CH, schelet + viscere)

- competenta de ch.de urgenta si trauma (FL,NL,S)

- chirurgie generala, chirurgie viscerala
2. - centre de trauma  (A,D,GB,NL, etc)

3. - sistem de trauma
4. - ESTES, cursuri, ghiduri, protocoale (nationale) 

5. - registru de trauma (D)

� Romania:      - chirurgia generala

- sistem de trauma 
- ARCUT
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LAPAROSCOPIA ÎN URGENŢĂ

Dotare corespunzătoare:  spital , STI, sala de operaţie

Echipă operatorie cu experienţă

Personal de sală competent  24h din 24h

Echipament laparoscopic performant: insuflator, pompa
aspiraţie/lavaj,electocagulare

Instrumentar: pense atraumatice, canulă aspirator 
10mmø, portac
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Laparoscopia în abdomenul acut 
non-traumatic

Laparoscopia diagnostică (LD), laparoscopia terapeutică (LT) -
operaţii total laparoscopice, operaţii asistate
laparoscopic,operatii laparoscopice asistate manual

a) diagnostic preoperator cert, indicaţie operatorie 
clară: LT de elecţie (CL pentru colecistita acută)

b)    diagnostic preoperator incert, indicaţie operatorie 
clară: LD poate stabili diagnosticul (SDFID)

c)    diagnostic preoperator incert, indicaţie operatorie 
incertǎ: LD poate hotărî atitudinea terapeutică
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Avantajele laparoscopiei în abdomenul acut 
nontraumatic

1. Diagnostic cert în peste 90% din cazuri;

2. Reduce numărul laparotomiilor inutile.

3. Oferă certe posibilităţi terapeutice: intervenţii 
laparoscopice sau asistate;

4. Orientează incizia în funcţie de localizarea  leziunii, când 
se impune conversia.

6. Avantajele binecunoscute ale CMI
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Laparoscopia în ocluzia intestinală (OI)

Iniţial a fost o contraindicaţie absolută!

� distensia abdominală afectează accesul, reduce
spaţiul de lucru;

� identificarea obstacolului;

� rezolvarea completă (adezioliză);

� perforaţii iatrogene (0-14%).
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Care sunt situaţiile propice laparoscopiei ?

1. absenţa distensiei abdominale majore;

2. ocluzie recentă, în primele 12-48 de ore;

3. pacienţi cu 1-2 intervenţii chirurgicale în antecedente;

4. distensia ansei < 4cm ȋn diametru

5. ocluzia prin bride;

6. ocluzia după apendicectomie şi op.ginecologice
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Pancreatita acută

Dg. la 48 de ore (clinic, biochimie,CT/ RMN)

Los Angeles (1992) :    formă medie si severă

A. P.A. biliară:

C L → în f. medie la 4 – 5 zile
în f. severă la 20 – 60 zile

ERCP + SE → angiocolită
→ litiază CBP confirmată (ECO/RMN)
→ în primele 24 – 48 ore
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B. P.A.  severă

→ drenajul laparoscopic al colecţiilor septice 
peripancreatice (după puncţie + ex. bacteriologic)

abord transperitoneal

abord retroperitoneal (după drenaj percutan ghidat CT 
ineficient)
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Diverticulita perforată

– Stadiul I: abces pericolic;

– Stadiul II a: abces la distanţă posibil abordabil prin
drenaj percutan;

b: abces complex ±±±± fistulă

– Stadiul III: peritonită purulentă difuză;

– Stadiul IV: peritonită fecaloidǎ difuză.
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Urgenţă

Ab. terapie → evoluţie nefavorabilă
Peritonită purulentă la prezentare

laparoscopie :
→ evacuare, lavaj, drenaj
→ operculare chimică
→ ± op. Hartmann

Electiv

Ab. terapie → evoluţie favorabilă → stenoză sau al doilea atac

► colectomie asistată laparoscopic
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Alte situaţii pretabile

A. Hemoragii digestive de etiologie neprecizată→ LD:
� d. Meckel
� tu. intenstin subţire

B. Second look la 48-72 h după
enterectomie segmentară
pentru IEM.

C. “Bed-side laparoscopy”: 
pacienţi critici în STI

D.  HIV / AIDS

E. Gravidele: de preferat în trimestrul II
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Sutura laparoscopică a ulcerului
perforat: beneficii şi limite

A.E. Nicolau

Spitalul Clinic de Urgenţă București
Clinica de Chirurgie
Prof.Dr. M.Beuran
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Generalităţi
� Ulcerul perforat (UP) este complicaţia bolii

ulceroase care impune cel mai frecvent intervenţia
chirurgicală.

� UP are o incidenta de 4-14 cazuri/100.000 
locuitori, complică boala ulceroasă în 2-10% din cazuri
cu o rata a mortalităţii de 3-14%.

� Datorită terapiei antiulceroase actuale, 
intervenţiile pentru UP s-au redus substanţial.

[Behrman SW, Arch Surg, 2005; Zihel TT et al, Langenbeck’s Arch Surg, 2000]
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Incidenţa UP

An 1993 2006

UP 3916 (9,6%) 2916      (9,2%)

Mortalitate 15,1% 10,6%

Incidenţa operaţiilor pentru UDP în Spitalul Clinic de Urgenţă București

[Wang YR, An Surg, 2010]
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Sutura ulcerului + terapie antiulceroasă

terapia standard al UP 

Eradicarea H.pylori reduce rata recăderii după

sutura UP de la 29,2-42% la 4,8-6,1%
[Ng  EKW et al, Ann Surg, 2002; El-Nakeeb et al,Int J Surg,2008]

Terapia antiulceroasă modernă (IPP+eradicarea
H. pylori)=operaţia definitivăANICOLAU.RO



“Abordul laparoscopic este benefic pentru
pacient?”

[Pappas N, Lagoo SA, Ann Surg,2002]

!!! Peritonita influenţează negativ beneficiile abordului
laparoscopic și recuperarea postoperatorie

Dacă simptomatologia și examenul clinic sunt

sugestive pentru UP, laparoscopia diagnostică și

sutura laparoscopică sunt recomandate (GoR A)
[The EAES clinical practice guidelines on laparoscopy for abdominal emergencies, 2006]
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3 RCT (n=325)

* GL: grupul laparoscopic; GD: grupul deschis

Autor *GL 
(N=162)

*GD 
(N=163)

W.Y.Lau (1996) 52 51

W.T. Siu (2002) 58 63

M. Bertleff (2009) 52 49

[Bertleff  MJOE,Lange JF,Surg Endosc,2009]
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GL GD
Durata operaţiei (min) 70,3 52,1
VAS (ziua 1) 3,8 5,5
Spitalizare (zile) 6 6,5
Reluarea alimentaţie (zile) 4 4
Reluarea activităţii curente (zile) 10,4 26,1
Supuraţii parietale (%) 0 6,1
Fistula (%) 3 1,1
Morbiditate (%) 22 36
Mortalitate (%) 2,5 5,8

Rezultatele medii ale celor 3 trialuri (n=325)

[Bertleff  MJOE,Lange JF,Surg Endosc,2009]p<0,05
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Ulcerul gastric perforat

Localizarea gastrică a UP: 4-13%

Ulcerul prepiloric perforat = ulcer duodenal 
perforat (aceeași fizipatologie)

Ulcerul gastric localizat de-a lungul marii curburi a 
stomacului: excizia ulcerului + biopsie (ulcer 
malign?) + sutura defectului (nerecomandată
laparoscopic de unii autori).

[Martin RF, Surg Clin N Am,2005]
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Factorii de risc care cresc
morbiditatea si mortalitatea

� Factorii principali de risc:

1. Factori de risc Boey:
�Șoc la internare (TAS<90mm)

� Prezentare la > 24 h de la debut

�ASA III/IV 

� Scorul Boey are 4 grade distincte: 0,1,2,3

� Rata conversiilor, morbiditatea și mortalitatea cresc
progresiv cu creșterea scorului Boey.
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2. Vârsta înaintată ≥ 70 ani

3. Perforaţie > 1 cm

4. Ventilalatia mecanica

5. Experienţă laparoscopică (durata interventiei!!!)

Factori de risc secundari: anemie, malnutritie, distensie abdominală, 
insuficienţă renală, corticoterapie, etc.

� Sutura deschisă poate fi o opţiune mai sigură la pacienţii cu risc
crescut după unii autori.

[Lunevicius R,Morkevicius M, World J Surg,2005,Kuwabara K,World J Surg, 2011]
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Mărimea perforaţiei (>1cm) 9,4%

Localizarea inadecvată a ulcerului 6,6%

Margini friabile 6,4%

Instabilitate hemodinamică 4,4%

Peritonită severă 4,2%

Localizare posterioară 3,9%

Dificultăţi tehnice 2,2%

Principalele cauze de conversie
(21 studii, n=2346)

Rata conversiilor: 12,4% (0-28,5%)

[Bertleff  MJOE,Lange JF,Surg Endosc,2009]
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Abcese intraperitoneale 5,7%

MSOF 4,7%

Sepsis sever 4,6%

Reoperaţii 4,5%

Dezunirea suturii 3,8%

Pneumonie 3,4%

Fistula 1,7%

Evisceraţie 0,8%

Principalele complicații postoperatorii
(10 studii, n=1802)

Morbiditate 14,3% (4-28%)

[Bertleff  MJOE,Lange JF,Surg Endosc,2009]
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Scorul Boey și predicţia mortalităţii 
postoperatorii

Autor An Mortalitate
(%)

Mortalitatea și factorii de risc
Boey

0 1 2 3

Boey J 1987 6,2% 0% 10% 45,5% 100%

Lee FYJ 2001 7,8% 1,5% 14,4% 32,1% 100%

Arici C 2007 13,6% 0% 12% 32% 63%

Lohsiriwat V 2008 9% 1% 8% 33% 38%

[Bertleff  MJOE,Lange JF,Surg Endosc,2009]

Mortalitate (17 studii, n=1802): 5,8% (0-20%)

ANICOLAU.RO



Indicaţii pentru laparotomie

Șoc septic ⇒⇒⇒⇒ contraindicaţie absolută pentru
laparoscopie

1. Instabilitate hemodinamică

2. Abdomen multioperat

3. Coexistenţa sângerării și a stenozei

4. Comorbidităţii majore cardiace și/sau pulmonare
(contraindicaţie de capnoperitoneu )

5. Lipsa de experienţă a chirurgului și dotare inadecvată
[Lunevicius R,Morkevicius M,World J Surg,2005] 
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Criterii de selecţie

1. Vârsta < 50 ani

2. Interval prezentare - operaţie < 12 ore

3. Fără comorbidităţi (ASA I/II)

4. Fără intervenţii chirurgicale abdominale în 

antecedente

[Nicolau A.E. et al, Chirurgia,1999]

Sutura laparoscopică vs sutura deschisă a UDP la 
pacienţii fără factori de riscANICOLAU.RO



Resultate II

GL= 78 GD = 174

Complicatii (%) 5 (6,4) 15 (8,6)

Febra 2 4

Ileus 1 4

Supuraţii parietale 0 6

Dehiscenta + absces* 2 0

Ocluzie postoperatorie 0 1

Reinterventie (%) 2 (2,5) 1 (0,5)

* Sutură simplă [Nicolau A.E. et al,Chirurgia,2008]
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– Sutura simplă (1-3 fire)

– Sutura cu epiploonoplastie
Omentoplastia Graham (3 fire)
Omentoplastie à la Graham (1,2 fire în ”z”)
Omentoplastie Graham modificată
Omentopexie

– Operculare chimică

Tehnica chirurgicalăANICOLAU.RO
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Graham patch
[Nicolau AE,Chirurgia,2009; Nicolau AE,Jurnalul de Chirurgie,2010]

Graham

modificat

Omentopexy

Omentopexie
Graham

Graham “like”ANICOLAU.RO



Tehnica chirurgicală (20 studii)

Poziţia chirurgului 44% între picioarele 
pacientului

33% de partea stângă 
a pacientului

Pneumoperitoneu 47% Veress 26% Hasson

Camera 80% 30º 10% 0º

Poziţia camerei 40% ombilical 60% supraombilical

Numărul de trocare 60% patru 40% trei

Materialul de sutură 64% absorbabil 36% non-absorbabil

Noduri 64% intracorporeal 16% extracorporeal

Închiderea perforaţiei 66% omentoplastie
24% mixt
10% situs

[Bertleff  MJOE,Lange JF,Surg Endosc,2009]
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Ameliorarea rezultatelor

1. Selecţia cât mai adecvată a cazurilor pentru abord laparoscopic 
funcţie de starea pacientului,dotare,experienţă

2.    Antrenarea chirurgilor în sutura laparoscopică pentru a reduce 
durata intervenţiei

[Kuwabara K,World J Surg, 2011]  

3.    Preoperator: oxigenoterapie,  perfuzii cu lichide, AB-terapie cu 
spectru larg

4.    Monitorizare invazivă, screeningul SIRS
5.    Transfer postoperator în STI
6.     Asigurarea unei nutriţii suficiente postoperator

[Moller MH et al,Scand J Gasroenterol,2009]
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Concluzii

� Modalitate diagnostică în cazurile echivoce

� Sutura laparoscopică + terapia antiulceroasa (IPP + eradicare

H. pylori) sunt eficiente în tratamentul UP

� Scorul Boey este un criteriu viabil de selecţie pentru abordul

laparoscopic al UP.
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�Pentru pacienţii fără factori de risc, sutura laparoscopică

este intervenţia de elecţie.

� La pacienţii cu factori de risc, morbiditatea şi mortalitatea

sunt crescute indiferent de calea de abord, aceasta va fi

aleasa de chirurg in functie de starea pacientului şi

experienţă
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Operaţii laparoscopice în urgenţă care trebuiesc 
practicate de rezidenţi

� Colecistectomie laparoscopică pentru colecistita 

acută

� Apendicectomie laparoscopică

� Adezioliza

� Sutura UPD

� Laparoscopia diagnostică
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LAPAROSCOPIA ÎN ABDOMENUL ACUT 
TRAUMATIC

� TRAUMA: cea mai frecventă cauză de mortalitate la 
tinerii sub 45 ani

� Cea mai neglijată maladie a societăţii moderne!

� ATLS®:
� 50% - decese care survin imediat (< 60 minute);
� 30% - precoce,în 1-3 ore
� 20% - tardiv (zile sau săptămâni) prin sepsis sau 
insuficienţă multiplă de organe şi sisteme (MSOF).

� LD (laparoscopia diagnostică,1958),→PLD(1965) →ECO(1977) 
→CT (1982) → LD + LT (laparoscopia terapeutică,1988)
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1. leziuni abdominale care impun indubitabil laparotomia;

2. leziuni abdominale care impun cu  certitudine doar
terapie miniminvazivǎ sau observaţie (TNO);

3. leziuni cu potenţial evolutiv ,leziuni subapreciate.

Evaluarea ideală în traumatismele abdominaleANICOLAU.RO



laparoscopia ca “screening” diagnostic, în stabilirea indicaţiei de 
laparotomie sau tratament conservator (PA!!!)

laparoscopia ca mijloc diagnostic, în identificarea tuturor 
leziunilor 

laparoscopia ca modalitate terapeutică (laparoscopia 
terapeutică).

(Villavicencio şi Aucar, 1999)

� Leziuni organe solide (LOS) ► hemoragie ► soc hemoragic 
� Leziuni organe cavitare (LOC) ► peritonită ►sepsis ► MSOF

Laparoscopia în TAANICOLAU.RO



Laparotomia inutilă

� laparotomia negativă
� laparotomia nonterapeutică

-Morbiditate:
Imediată: 5 – 30%
Tardivă:         2 – 5%

-Mortalitate:            0 – 6%

►DIAFRAGM, INTESTIN, MEZENTER, PANCREAS !!!
↑ Morbiditatea  si mortalitatea
Spitalizare prelungită → Costuri medicale ridicate

Leziuni omise sau diagnosticate tardiv
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Mijloace diagnostice

Accesibili
-tate

Acurateţe Durată Cost Terapie Observaţii

PLD xxxxx xxx xxx xxxxx - minimă 
specificitate

FAST xxxx xxxx xxxxx xxxx x pacient 
instabil*

CT xxx xxxxx xxxx xxx x -

LD xxx xxxx xx x xxxx IOT

� Arteriografie ± HEMOSTAZĂ prin embolizare în LOS !

� Rx, urografia, cistografia, RMN

*Instabil hemodinamic (Tas ≤ 110 mmHg, AV ≥ 110 bpm) 
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1. Vizualizarea directă, mărită a leziunilor viscerale şi parietale

2. Poate evalua dinamica hemoragiei in LOS si mezouri

3. Cea mai bună metodă diagnostică pentru leziunile diafragmatice

4. Poate decela LOC la pacientii cu semne indirecte prezente la CT

5. Sensibilitate şi specificitate de 85-100% pentru indicaţia de
laparotomie

6. Previne laparotomiile nenecesare

Avantajele laparoscopieiANICOLAU.RO



1. Suspiciune de leziune diafragmatică

Indicaţiile LD in CAANICOLAU.RO



2.Suspiciune de leziuni ale organelor cavitare
(!!! Lichid intraperitoneal în absenţa leziunilor de organ parenchimatos)
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3. Hemoperitoneu determinat de leziuni de organ 
parenchimatos sau mezenter:  hemostază spontană? 
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5.Suspiciune leziune organ 
cavitar/solid la politraumatizaţi 
care necesită IOT pentru 
intervenţii extraabdominale

[Nicolau A.E.,Chirurgia,2011]

4. Suspiciune de leziune de 
mezenter cu posibilă
necroza  intestinală
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Co 

• 1.Indicaţie de laparotomie de urgenţă : instabilitate
hemodinamică, leziuni multiple, sângerare majoră, leziuni
cu risc vital imediat

• 2.TCC sever (GCS≤11) în absenţa monitorizării presiunii 
intracraniene

• 3.Traumatism toracic sever  cu alterarea funcţiei 
respiratorii şi/sau contuzie miocardicã severă

[Nicolau AE, Chirurgia,2011]

ContraindicaţiiANICOLAU.RO



4.Afecţiuni cardiopulmonare şi hepatice preexistente 

decompensate 

5.Acces dificil în cavitatea peritoneală:aderenţe 

postoperatorii, distensie intestinală, graviditate

6.Dotare tehnică necorespunzătoare,lipsă de 

experienţă
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1.  Plăgi înjunghiate cu suspiciune 
de penetraţie.

2. Plăgi toracoabdominale (diafragm !!!).

3.     Plăgi împuşcate tangenţiale, în flancuri, cu 
condiţia ca proiectilul să fie cu viteză redusă, 

Indicatiile LD în PAANICOLAU.RO



� instabilitate hemodinamică

� plăgile împuşcate/ înjunghiate multiple

� lipsă de continuitate la nivelul peretelui abdominal 
(explozii)

� evisceraţie de organe

� prezenţa hematemezei, melenei (hematochezie) sau 
hematuriei.

ContraindicatiiANICOLAU.RO



� Hemostaza (electrică, LASER, chimică) pentru leziunile hepatice

şi splenice superficiale (grad I/II)

� Hemostaza pentru rupturile de mezenter şi/sau mare epiplon

� Frenorafie, gastrorafie, enterorafie, colorafie, cistorafie

� Enterectomia segmentară, op.Hartmann asistate laparoscopic

� CL pentru leziuni traumatice de colecist

� LT pentru complicaţii posttraumatice: evacuarea de colecţii

biliohematice, hernie diafragmatică, eventraţie, colecistită acută.

Laparoscopia terapeuticăANICOLAU.RO



Laparoscop

� Dotare corespunzătoare:  spital , STI, sala op.

� Selectia pacientilor

� Echipă operatorie cu experienţă in truma si
laparoscopie

� Echipament laparoscopic adecvat si performant

Laparoscopia în traumăANICOLAU.RO



LAPAROSCOPIA  IN  TA
(ian. 2006 – ian. 2011)

� LD la 33 pacienti :
- 17 CA ⇾ 10 PLT *
- 16 PA 
- 4 F   si     29 B
- varsta medie 36,6 ± 13,3 

(20-76)ani

*TCC cu GCS ≥ 11 (GCS  13,4 ±±±± 3,1)

Laparoscopia in traumatismele
abdominale (2006-2010)ANICOLAU.RO



ECOGRAFIA
� 33 PACIENTI 
10 fals negative (6PA si 4CA) [33,3 %]

- 3 leziuni colice
- 1 leziune intestinala (CT+)
- 2 leziuni diafragmatice (CT-)
- 6 hemoperitonee (CT+)

CT
� 16 PACIENTI (48,48%)  

1 fals negativa (PA lez. diafragmatica)
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� 6 CAZURI  :  (18,2 %)
PA   :  5 cazuri
CA   :  1 caz  (hematom prevezical)

� 11 CAZURI (33,3 %) :
LOS+LOC  :  6 cazuri

LOC  :  5 cazuri

Laparoscopii nonterapeutice

Conversii
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� 16 CAZURI  (48,5 %)  :

⇾ Total laparoscopic : 12 cazuri (36,4 %)

⇾ Asistat laparoscopic :  4 cazuri  (12,1 %)

� Spitalizare:
LD si LT  6,26 ±±±± 7,30 zile
Conversii  7,31 ±±±± 8,30 zile

Laparoscopii terapeutice (LT)ANICOLAU.RO



� 22 CAZURI (66,66%)

LAPAROSCOPII nonterapeutice :  6 cazuri (18,18%)    

LAPAROSCOPII TERAPEUTICE : 12 cazuri (36.36%)

LAPAROSCOPII TERAPEUTICE ASISTATE : 4 cazuri(12,12%)

� PA: 10/16 ( 62,5%)
� CA: 12/17 ( 70,52%)

Laparotomii evitateANICOLAU.RO



LD este o modalitate diagnostică utilă în cazuri
selectate de CA cu clinică şi imagistică echivoce şi
în PA pentru a evalua penetraţia

Utilizarea selectivă a  laparoscopiei diagnostice şi
terapeutice la pacienţii stabili hemodinamic, a 
permis evitarea unei laparotomii în 2/3 din cazuri

ConcluziiANICOLAU.RO



“În urgenţă, laparoscopia rămâne ultimul

mijloc diagnostic şi primul mijloc terapeutic”
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Mulţumesc pentru atenţie !ANICOLAU.RO



Mijloace diagnostice

Accesibili
-tate

Acurateţe Durată Cost Terapie Observaţii

PLD xxxxx xxx xxx xxxxx - minimă 
specificitate

FAST xxxx xxxx xxxxx xxxx x pacient 
instabil*

CT xxx xxxxx xxxx xxx x -

LD xxx xxxx xx x xxxx IOT

� ARTERIOGRAFIE ± HEMOSTAZĂ IN LOS !

� Rx, urografia, cistografia, RMN

*Instabilitate hemodinamica :Tas ≤ 110 mmHg, AV ≥ 110 bpm
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Laparoscopia diagnostică în contuziile 
abdominale (CA)

Laparotomie de urgenţă în 15-25% din cazuri;

Laparotomii inutile în 13-37% din cazuri.

� Laparotomie LD observaţie

� LD se adresează cazurilor echivoce
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Avantaje (1)

Vizualizarea directă a leziunilor viscerale şi parietale

Imagine mărită

Sensibilitate şi specificitate de 85-100% pentru

indicația de laparotomie

Cea mai bună metodă diagnostică pentru leziunile
diafragmatice (oculte)
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Avantaje (2)

Poate evalua dinamica hemoragiei

Poate decela LOC la pacientii cu semne
indirecte prezente la CT si US

Previne laparotomiile nenecesare

Alături de CT  ameliorează selecția pacienților

pentru terapia nonoperatorie (TNO)
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Contraindicații

� Instabilitate hemodinamică, leziuni multiple,
sângerare semnificativă, leziuni foarte grave

� Traumatisme cranio-cerebrale severe
(GCS<11) în absenţa monitorizării PIC

� Traumatisme toracice severe cu afectarea
pulmonară şi/sau contuzii miocardice severe
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� Preexistența unei patologii cardio-pulmonare
sau hepatice decompensate

� Acces dificil în cavitatea peritoneală: aderențe
postoperatorii, distensie abdominală, sarcină

� Lipsa experienței, a echipamentului performant, a

echipei anestezico–chirurgicale şi personalului

mediu cu experiență
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1. Suspiciune de leziune diafragmatică

Indicații ANICOLAU.RO



2.Suspiciune de leziuni ale organelor cavitare
(!!! Lichid intraperitoneal în absența leziunilor de organ

parenchimatos)
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3. Suspiciune de leziune de 
mezenter cu posibilă necroză

intestinală

4. Hemoperitoneu determinat de leziuni de organ 
parenchimatos sau mezenter:  hemostază
spontană? 
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5. Suspiciune leziune organ cavitar/solid la
politraumatizaţi care necesită IOT pentru 
intervenţii extraabdominale

6. Imposibilitatea în unele spitale de a efectua o 
CT sau chiar o ecografie  în urgență, dar cu 
posibilitatea de a efectua în siguranţă o LD

7. Evolutia nefavorabilă a pacienților cu TNO şi  
imagistică neconcludentă: posibila leziune 
frenică, abces peritoneal, colecistită acută
posttraumatică, ischemie mezenterică, etc. 
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Serii publicate de abord laparoscopic al 
contuziilor abdomiale (2000-2007)

Autor Tara Nr. cazuri Leziuni
omise

LT* Complicatii LOCM** An

TANER TR 28 - - - 2 2001

NICOLAU RO 28 - 3 - 2 2002

MEYER D 20 - 8 - 1 2002

CHELLY USA 7 - - - 1 2003

CHOI SC 52 - 49 - 45 2003

TOTAL 135 - 60 - 51

*LT= laparoscopie  terapeutica

**LOCM=leziuni de organe cavitare
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Laparoscopia în plăgile abdominale

1) Screening: prezenţa sau absenţa penetraţiei;

2) Diagnostic: prezenţa sau absenţa leziunilor  viscerale

Contraindicatii:
� instabilitate hemodinamică

� plăgile împuşcate/ înjunghiate multiple

� lipsă de continuitate la nivelul peretelui abdominal (explozii)

� evisceraţie de organe

� prezenţa hematemezei, melenei (hematochezie) sau 
hematuriei.
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PA înjunghiate: laparotomii 30 – 57%

� Demetriades (1987): 1/3 nepenetrante, 1/3 fără leziuni 
viscerale, 1/3 necesită laparotomie.

� LT posibilă în 5 – 22% din cazuri.

PA împuşcate civile : 30-70% leziuni viscerale

� Mortalitate: 8 – 20% (civile).
� Plăgi tangenţiale: 60% sunt nepenetrante.

!!! Plăgi împuşcate civile cu pistoale/ revolvere calibru 7,65 mm, 9 mm, 
38(~9mm), 45(~11mm) ≠ plăgi impuscate de război cu puşti de asalt, calibru 
5,56 (22), 7,62, mitralieră, schije, etc. cu viteză foarte mare(800-1000m/s vs. 
350m/s)
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Când indicăm LD în PA?

Plăgi înjunghiate cu suspiciune 

de penetraţie.

Plăgi toracoabdominale (diafragm !!!).

Plăgi împuşcate tangenţiale, în flancuri, cu condiţia ca 

proiectilul să fie cu viteză redusă, 
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Laparoscopia terapeutică

�Hemostaza (electrică, LASER sau chimică)

pentru leziunile hepatice şi splenice

superficiale (grad I/II)

�Hemostaza pentru rupturile de mezenter

şi/sau mare epiplon

�Frenorafie, gastrorafie, enterorafie, colorafie,

cistorafie
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�Enterectomia segmentară, rezecția Hartmann
asistate laparoscopic sau total laparoscopic

�Splenectomie laparoscopică sau hand-assisted,

de urgență sau electivă

�Colecistectomie laparoscopică pentru leziuni

post-traumatice de colecist

�Pancreatectomie distală, drenaj
peripancreatic
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� Intervenţii laparoscopice ajutătoare:

jejunostomie de alimentaţie, anus iliac, cateter

de dializă peritoneală

�LT pentru complicaţii posttraumatice : hernie

diafragmatică, eventraţie, evacuarea colecţiilor

biliohematice, colecistită acută, etc.
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Când convertim ?

1. Vizualizarea dificilă

2. Alterarea  parametrilor hemodinamici şi 
respiratori

3. Aderenţele strânse

4. Hemoperitoneul major

5. Neidentificarea leziunilor

6. Orice dubiu lezional.
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Mulţumesc pentru atenţie !ANICOLAU.RO



Sutură deschisă sau sutură laparoscopică ?

Autor An
Nr. cazuri Rezultate comparative SD/SL

SD SL Durată Antialgice Spitalizare

Lau 1995 44 55 ↑ ↓ =

Miserez 1996 16 18 = ↓ =

So 1996 38 15 ↑ ↓ =

Bergamaschi 1999 20 17 ↑ ↓ =

Katkhouda* 1999 16 30 ↑ ↓ ↓

Naesgaard 1999 49 25 = = =

Robertson 1999 16 20 = ↓ ↓

Michelet 2000 14 16 = = =

Metzger 2001 14 18 ↑ ↓ ↓

Nicolau* 2002 101 50 ↑ ↓ ↓

TOTAL 328 264 ↑6/10 ↓8/10 ↓4/10

*cazuri selectate
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Avantaje (1)

• Vizualizarea directă marită a leziunilor viscerale şi
parietale

• Previne laparotomiile nenecesare în 21-65% din cazuri
[ Pool G, S Clin N Am, 1996, Villavicencio RT, 1999]

• Împreuna cu CT ajuta la selecţia pacienţilor pentru terapia
nonoperatorie [Ivatury R, S Clin N Am, 1999]

• Identifică cel mai bine leziunile de diafragm
[Reiff DA, J Trauma, 2002]
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Avantaje (2)

Sensibilitate si specificitate de 95-100% in a indica
laparotomia [Villavicencio R.1999, Eliott, 1998]

Poate evalua dinamica hemoragiei

[Ivatury R., Surg Clin N Am, 1999; Nicolau AE., Chirurgia, 2002]

Poate decela LOC la pacientii cu semne indirecte
prezente la CT [Mituhide K ,Ann Surg, 2004]

Laparoscopia poate reduce incidenţa
laparotomiilor inutile  şi a leziunilor omise
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Când indicăm LD în contuziile abdominale ?

LD va fi utilizată după o prealabilă evaluare clinică şi
paraclinică a pacientului prin PLD, ECG şi/sau CT.

• Evaluarea dinamicii hemoragiei în LOS:

sângerarea continuă sau s-a oprit

•Suspiciunea de leziune diafragmatică .
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• Suspiciune de LOC şi/sau mezouri la examenul clinic

(semne de peritonită,semnul »centurii de siguranţă »)

şi semne indirecte la CT (! revărsat peritoneal în absenţa
LOS).

•Evoluţie clinicã dificilă la politraumatizaţii cu CA la care 
imagistica este neconcludentă
•Examenul clinic şi imagistica sunt neconcludente  la 

politraumatizatul care necesitã o anestezie generală pentru o 
intervenţie chirurgicală extraabdominală 
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• Imposibilitatea în unele spitale de a efectua o CT sau
chiar o ECG de urgenţă,dar cu posibilitatea de a
efectua o LD( ne poate scuti de o laparotomie inutilă)

• Abordul laparoscopic al unor complicaţii 
posttraumatice: hernie diafragmaticã, colecţii hematice 

şi bilioase perihepatice, eventraţii, etc.
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Limitele laparoscopiei

A. Pacienti care nu impun laparoscopia de urgenta , 

stabili hemodinamic, fara leziuni majore toracice si

craniene [GCS≥11], fara laparotomii in antecedente

B. Leziunile organelor retroperitoneale nu pot fi

diagnosticate corespunzator
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C. Nu identifica corespunzator LOC si in special cele
intestinale

� Leziuni omise: 16-40% in plagile abdominale

penetrante, in articole din anii 1992-1998, publicate de 

chirurgii de trauma din SUA:

� Linie video imagistica mai putin performanta

� In SUA predomina plagile penetrante cu LOC mai grave

� Chirurgii de trauma din SUA nu fac chirurgie laparoscopica
electiva avansata

[Mituhide K, Ann Surg,2002; Demetriades D.,Velmahos D., Ann Rev Med,2003]
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Serii publicate de abord laparoscopic al 
contuziilor abdomiale (2000-2007)

Autor Tara Nr. cazuri Leziuni
omise

LT* Complicatii LOCM** An

TANER TR 28 - - - 2 2001

NICOLAU RO 28 - 3 - 2 2002

MEYER D 20 - 8 - 1 2002

CHELLY USA 7 - - - 1 2003

CHOI SC 52 - 49 - 45 2003

TOTAL 135 - 60 - 51

*LT= laparoscopie  terapeutica

**LOCM=leziuni de organe cavitare
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Particularităţi tehnico-tactice în abordul 
laparoscopic al OI (I)

“open laparoscopy”, la distanţă de cicatricea 
postoperatorie;

mobilizarea ansei destinse se va face doar prin 
apucarea cu pensa a mezenterului adiacent

liza bridelor şi aderenţelor se face prin disecţie boantă 
sau ascuţită, tăiere rece după coagulare mono sau 
bipolară (de preferat) sau electrotăiere, la distanţă de 
peretele intestinal.
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Particularităţi tehnico-tactice în 

abordul laparoscopic al OI (I)

“open laparoscopy”, la distanţă de 
cicatricea postoperatorie;

mobilizarea ansei destinse se va face doar 
prin apucarea cu pensa a mezenterului 
adiacent

liza bridelor şi aderenţelor se face prin 
disecţie boantă sau ascuţită, tăiere rece 
după coagulare mono sau bipolară (de 
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