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A. AFECºIUNI ABDOMINALE CHIRURGICALE

I. Apendicita acutå

1. Cea mai tipicå este apendicita acutå iliacå
dreaptå a copilului cu vârstå de peste patru ani.

Aceastå entitate asociazå:
1.1. Semne func¡ionale: dureri la nivelul fosei

iliace drepte; gre¡uri sau/¿i vårsåturi; mai târziu,
oprirea eliminårii materiilor fecale ¿i a „gazelor“. 

1.2. Semne generale: febrå (38°-39°C); tahicardie.
1.3. Semne fizice: dureri în fosa iliacå dreaptå

(la nivelul unde se „cerceteazå“ durerea pentru
apendice – punctul Mac Burney –, care impune,
luat singular, diagnosticul; uneori o contracturå
localizatå care traduce afectarea peritonealå).

2. Tabloul clinic poate fi atipic
2.1. Din cauza localizårii:

• retrocecal: durere situatå mai posterior, deasupra
crestei iliace drepte, în zona lombarå dreaptå cu
psoitå;

• pelvianå: dureri suprapubiene, semne de irita¡ie
vezicalå sau rectalå.
2.2. Datoritå vârstei: apendicita copilului sub

vârsta de trei ani.
Semnele de la debut sunt deseori „în¿elåtoare“:

tablou de gastroenteritå febrilå, infec¡ie ORL sau
respiratorie.

Într-un stadiu frecvent mai tardiv, revelator, se
asociazå:
– alterarea stårii generale, facies „suferind“,

astenie, febrå crescutå;
– diaree cvasiconstantå;
– abdomenul meteorizat, cu „apårare“ localizatå,

uneori chiar „contracturå“
– examenul (în condi¡ii de anestezie generalå) pune

în eviden¡å „apårare localizatå“ sau chiar „con-
tracturå“;

– examenul sub anestezie generalå eviden¡iazå
uneori un plastron apendicular.
3. Examenele complementare sunt frecvent de

interes limitat, dar pot avea o valoare de orientare
3.1. Radiografia abdominalå fårå preparare.

Poate eviden¡ia un coprolit apendicular, un ileus
reflex pe ultima anså a intestinului sub¡ire, o ano-
malie de pneumatizare a cecului.

3.2. Formula leucocitarå. Eviden¡iazå frecvent o
hiperleucocitozå cu polinucleozå (peste 10.000/mm3),
mai rar leucopenie.

3.3. Alte examene complementare. Acestea au
rolul – dacå sunt necesare – de a permite evitarea
unor „capcane“ de diagnostic.

4. Principalele „capcane“ de diagnostic ale
durerilor abdominale în fosa iliacå dreaptå sunt:
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4.1. Pneumonia situatå bazal drept. Aceastå
situa¡ie impune un examen radiologic pulmonar.

4.2. Infec¡ia urinarå. Este depistatå printr-un
examen citobacteriologic al urinei.

4.3. Mai rar: o hepatitå viralå (efectuarea de
transaminaze: TGO, TGP), o purpurå reumatoidå,
o gastroenteritå la debut, dureri ovariene pre-
pubertare.

4.4. Veritabila capcanå de diagnostic este adenita
mezentericå;
– tipic, adenita mezentericå este precedatå de un

episod respirator sau digestiv, înso¡it de o durere
„fals“ localizatå ¿i de „febrå“ crescutå;

– diagnosticul, în caz de cea mai micå îndoialå,
se stabile¿te prin interven¡ie chirurgicalå,
deoarece este „mai bine de a opera o adenolimfa-
denitå decât o peritonitå“.
5. Tratamentul apendicitei acute este chirur-

gical-apendicectomie
5.1. Incizie Mac Burney în fosa iliacå dreaptå.
5.2. Laparotomie medianå pentru abces apendi-

cular sau pentru drenajul peritonitei apendiculare.
6. Complica¡iile apendicitei acute ¿i apendicec-

tomiilor sunt:
6.1. Infec¡ioase
6.1.1. Peritonita localizatå: focar infectat într-un

sector al cavitå¡ii abdominale (sub frenic – rar,
Douglas – mai frecvent).

6.1.2. Sindromul de ziua a cincea: complica¡ie
clasicå a unei apendicectomii pe un apendice så-
nåtos, caracterizatå prin durere brutalå în fosa iliacå
dreaptå, febrå 39C, „apårare“ localizatå, ileus de
carrefour. În acest caz se impune reinterven¡ie chirur-
gicalå de urgen¡å pentru efectuarea unei „toalete
peritoneale“ ¿i drenaj. Este o complica¡ie rarå.

6.1.3. Peritonita generalizatå cu focare multiple,
grave, ce corespunde unei apendicite insuficient
drenate sau unui „sindrom de ziua a 5-a“ neglijat.
În aceste cazuri se asociazå un sindrom infec¡ios
sever, un sindrom ocluziv ¿i peritoneal; se pot
realiza complica¡ii septicemice cu colaps, insufi-
cien¡å cardiacå ¿i renalå.

Este necesar un tratament chirurgical prin la-
parotomie medianå sub acoperirea unei „reanimåri
intensive“.

6.2. Ocluzive:
 – fie precoce: prin aglutinarea anselor;
 – fie tardive: dupå prima lunå, prin ocluzia prin

bride.
Apendicita acutå este o afec¡iune frecventå a

copilului, care se poate manifesta printr-un tablou
în¿elåtor – în special înaintea vârstei de trei ani.

Apendicectomia necesitå o tehnicå riguroaså, cu
toaletå peritonealå ¿i drenajul tuturor focarelor
infec¡ioase, în caz de peritonitå.

Apendicectomia este o interven¡ie frecventå ¿i
este consideratå de obicei benignå. De fapt, de¿i
complica¡iile postoperatorii sunt relativ rare, ele pot
lua înså propor¡ii nelini¿titoare uneori cu punerea
în joc a prognosticului vital.

II. Invagina¡ia intestinalå a copilului

Penetra¡ia unui segment intestinal în segmentul
din aval, vecin, define¿te invagina¡ia intestinalå.
„Accidentul“ care survine brutal determinå o
obstruc¡ie intestinalå ¿i o strangulare mezentericå
responsabilå de ischemia peretelui intestinal.

Invagina¡ia intestinalå este gravå ¿i impune un
diagnostic precoce ¿i o terapie de urgen¡å.

1. Circumstan¡e de survenire
Invagina¡ia intestinalå acutå este frecventå la

sugar. Afec¡iunea survine mai ales între lunile a patra
¿i a noua de via¡å ¿i pu¡in mai frecvent la båie¡i
decât la fete.

Se constatå adesea la sugari, pânå atunci în stare
de sånåtate perfectå; uneori se noteazå în acela¿i
timp o erup¡ie dentarå, o rinofaringitå, ceea ce ar
explica pentru unii autori varia¡iile sezoniere ¿i pre-
zen¡a de adenopatii mezenterice, uneori volumi-
noase, ce pot avea un rol important în patogenia
acestei afec¡iuni.

Invagina¡ia intestinalå acutå este rarå dupå doi
ani ¿i la copil. În aceste cazuri trebuie så se cerceteze
o leziune organicå. Printre cauzele cele mai frec-
vente se constatå: diverticulul Meckel, polipi, mai
rar tumori (angiom, limfosarcom).

Invagina¡ia intestinalå acutå este, de asemenea,
o complica¡ie postoperatorie posibilå a chirurgiei
abdominale la copilul care a suferit anterior o exerezå
tumoralå, o interven¡ie pentru o hernie hiatalå.

2. Anatomie patologicå ¿i forme topografice
Invagina¡ia intestinalå acutå a sugarului are de

regulå punctul de plecare în partea terminalå a
intestinului sub¡ire. Invagina¡ia simplå este formatå
din trei cilindri intestinali, cuprin¿i unul într-altul.

Cilindrul extern sau teaca este format din in-
testinul receptor, corespunzåtor sacului herniar.
Ansa herniarå este numitå „cârnatul de invagina¡ie“.

Cilindrul intern este constituit din pere¡ii intes-
tinului invaginat.

Cilindrul mijlociu este format din por¡iunea
råsfrântå a intestinului, care reune¿te celelalte douå
segmente: segmentul invaginat ¿i teaca. Se nume¿te
cap sau apex partea cea mai profundå a segmentului
herniat ¿i gât zona inelarå la nivelul cåreia teaca
(intestinul receptor) se continuå cu intestinul herniat.
Ansa invaginatå antreneazå cu ea ¿i mezenterul såu,
care este strâns puternic la nivelul gâtului. Pe lângå
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tipul simplu de invagina¡ie cu trei cilindri, existå ¿i
invagina¡ii cu cilindri multipli (invagina¡ie dublå,
cu cinci cilindri, invagina¡ii triple, cu ¿apte cilindri).

1. Sediul invagina¡iei. Acesta determinå formele
topografice de invagina¡ie [forma ileocecalå, cea
mai frecventå – 82-89% dintre cazuri; forma colo-
colicå transvalvularå, mai rarå: 11%; forma ilealå
sau entericå purå (nu intereseazå decât intestinul
sub¡ire); forma colo-colicå (2%)]. Invagina¡ia apen-
dicelui ¿i a diverticulului Meckel este excep¡ional
de rarå.

2. Progresiunea „cârnatului de invagina¡ie“.
Frecvent, sub efectul peristaltismului progresiunea
este foarte importantå la sugar. Favorizatå de
absen¡a eventualå de „alåturare“ (acolare) de me-
zoul colonului, aceastå progresiune se desfå¿oarå
în lungul cadrului colic. Ea se opre¿te adesea la
nivelul por¡iunii mijlocii a colonului transvers (pe
fa¡a posterioarå a mu¿chilor marilor drep¡i abdo-
minali), dar uneori ea atinge colonul stâng, chiar
pânå la nivelul rectului.

Invagina¡ia intestinalå la copilul mare are o topo-
grafie variabilå dupå sediul „tumorii de invagina¡ie“
responsabile.

Invagina¡ia postoperatorie este cu sediu jejunal.
3. Diagnostic clinic ¿i paraclinic
Invagina¡ia intestinalå acutå este cea mai

frecventå formå de ocluzie intestinalå la sugar.
3.1. Forma tipicå a sugarului (între trei ¿i opt luni).
În acest caz, invagina¡ia intestinala se traduce

clinic prin:
– dureri abdominale paroxistice, cu ¡ipete, agita¡ie

dureroaså, flexia coapselor, apoi sedare urmatå de
noi crize; aceastå alternan¡å de dureri paroxistice
¿i perioade de acalmie este caracteristicå;

– vårsåturi, de obicei precoce, la început alimen-
tare, apoi bilioase, excep¡ional, fecaloide;

– hemoragie intestinalå (frecventå în 97% dintre
cazuri, la sugari). Valoarea hemoragiei intestinale
în invagina¡ia intestinalå este foarte mare. Broca
a emis urmåtorul precept: un copil mai mic de un
an care are semne de ocluzie asociatå cu scaune
sanguinolente trebuie så fie lapartomizat imediat.
Ombrédanne a formulat urmåtoarea ecua¡ie: la

un copil mic prezen¡a semnelor de ocluzie intes-
tinalå + emisiune de sânge prin anus = invagina¡ie
intestinalå.

3.1.1. Examenul clinic. La palpare, abdomenul
este suplu, la început, apoi balonat. Uneori, dar
foarte rar, se percepe tumora de invagina¡ie, sub
forma unei tumori destul de profunde, alungitå ca
un „cârnat“, mobilå, neaderentå la pere¡ii abdo-
minali, schimbându-¿i forma sub degetele examina-
torului, destul de durå, dar depresibilå, påstoaså,
totu¿i nu atât de durå ca masele stercorale.

„Tumora“ poate fi perceputå la nivele variabile
pe traectul cadrului colic: flancul drept, regiunea
subhepaticå;

În spatele „marilor drep¡i abdominali“, uneori
chiar la înål¡imea colonului stâng: „tumora“ este o
maså ovoidå, elasticå sau durå, mobilizabilå,
dureroaså;

La tu¿eul rectal (examen capital pentru diag-
nostic), efectuat cu blânde¡e, se poate depista tu-
mora de invagina¡ie ¿i sângerarea. Tu¿eul trebuie
efectuat cu degetul gol sau acoperit cu o månu¿å
sub¡ire; degetul, bine vaselinat, va fi introdus cu
multå blânde¡e; se pote sim¡i capul de invagina¡ie
al intestinului, asemånåtor unui col uterin. Când
tumora a ajuns în partea stângå a abdomenului, ea
poate fi palpatå bimanual. Degetul de månu¿å apare
påtat cu sânge curat sau negricios, cu mucozitå¡i
sau cu o serozitate sangvinolentå. Semnul acesta
poate precede scaunul cu sânge, astfel încât trebuie
cåutat metodic.

3.1.2. Diagnosticul de invagina¡ie intestinalå.
Diagnosticul se poate efectua ¿i fårå tuseu rectal;
trebuie înså evocat diagnosticul de invagina¡ie în
prezen¡a simplei no¡iuni de crizå dureroaså paro-
xisticå la un sugar, completat cu un examen radio-
logic cu clismå baritatå. Unul dintre avantajele foarte
mari pe care le aduce clisma baritatå este decelarea
invagina¡iei intestinale înainte de apari¡ia emisiu-
nilor sanguinolente. Vom fi satisfåcu¡i de rezultatele
clismei baritate, cu o dublå corec¡ie:
– så fi våzut imaginea de invagina¡ie: imagine de

amputa¡ie; „în cupulå“; imagine lacunarå;
imagine în cocardå; imagine în dublå semilunå
(datå de o invagina¡ie complexå);

– aceste imagini (una dintre cele amintite) så disparå
¿i så se poatå constata trecerea masivå a bariului
în intestinul sub¡ire, care apare sub forma de cor-
doane negre (semn sigur de dezinvaginare).
Importan¡a clismei baritate este dublå: diag-

nosticå ¿i terapeuticå (dezinvaginarea).
Ecografia efectuatå în cele mai bune condi¡ii nu

are decât un interes diagnostic: demonstreazå pre-
zen¡a „tumorii de invagina¡ie – boudin d’invagination“

4. Tratament. Tratamentul trebuie efectuat de
urgen¡å. Dezinvaginarea prin clismå baritatå, con-
trolatå pe ecran este uneori completå; cecul ¿i ultima
anså a intestinului sub¡ire sunt umplute din nou cu
bariu. De cele mai multe ori umplerea cu bariu este
subtotalå ¿i pacientul necesitå interven¡ie chirur-
gicalå de urgen¡å. Trebuie så se urmåreascå
obligatoriu dezinvaginarea totalå. Pericolul în acest
ultim caz este de a crede cå s-a efectuat reduceea
completå a obstruc¡iei, în timp ce persistå un seg-
ment invaginat sau nu a fost observatå prezen¡a unei
invagina¡ii ileale, mai sus-situatå.
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În acest ultim caz are o mare importan¡å så se
efectueze o ecografie.

Cu tot marele såu inters, clisma baritatå este
contraindicatå când invagina¡ia a fost diagnosticatå
tardiv, cu semne de ocluzie pe prim-plan. Copilul
cu invagina¡ie trebuie operat în aceastå situa¡ie
d’emblée.

5. Semne de gravitate
Semnele de gravitate sunt rezultatul unui diag-

nostic necunoscut (ini¡ial) ¿i tardiv.
Ele se traduc prin:

– Tulburåri ale stårii generale: paloare, astenie,
reactivitate diminuatå; 

– Semne infec¡ioase severe. „Apårare“ a peretelui
abdominal;

– Tulburåri hemodinamice;
– Emisiuni sangvinolente, prin anus, repetate ¿i

prelungite.
6. Tratament chirurgical
Principii: – corec¡ia rapidå a tulburårilor electro-

litice;
 – interven¡ie într-o ambian¡å chirurgicalå spe-

cializatå în chirurgia nou-nåscutului ¿i a sugarului
(încålzire, perfuzie, intuba¡ie).

Interven¡ia chirurgicalå este formal indicatå când
reducerea nu a fost ob¡inutå prin clismå baritatå.
Este practicatå, de asemenea, când „reducerea“ a
fost ob¡inutå: pentru verificarea, cercetarea unei
cauze posibile de invagina¡ie (polip sau altceva) ¿i
pentru evitarea recidivelor.

Când diagnosticul este precoce, gesturile opera-
torii sunt simple (reducerea „boudin d’invagination“,
apendicectomie).

În cazurile diagnosticate mai tardiv, leziunile
intestinale pot indica o rezec¡ie intestinalå.

7. Prognostic
Prognosticul invagina¡iei intestinale acute depinde

de precocitatea diagnosticului, de calitatea examenului
radiologic, de o interven¡ie chirurgicalå pu¡in trauma-
tizantå realizatå de principiu, ceea ce permite evitarea
recidivelor, care înså au devenit foarte rare.

III. Hernii

Hernia inghinalå, chistul de cordon, hidrocelul
comunicant corespund anomaliilor de resorb¡ie ale
canalului peritoneo-vaginal care înso¡e¿te testiculul
în migra¡ia din abdomen în scrot.

1. Hernia inghinalå
Hernia inghinalå a copilului este congenitalå.

Este mai frecvent dreaptå decât stângå, iar în 40%
dintre cazuri este bilateralå, dar exteriorizatå de o
singurå parte.

Hernia este recunoscutå din primele såptåmâni
de via¡å. Ea este proeminentå în timpul ¡ipetelor ¿i

diminuå în repaus. Hernia se situeazå în regiunea
inghinalå sau atinge regiunea scrotalå (hernie
inghino-scrotalå).

Reducerea prin presiune digitalå se face cu
un „gâlgâit“ (semn de prezen¡å a intestinului în
sacul herniar).

Hernia nu are nici o tendin¡å la vindecare spon-
tanå.

Permanen¡a canalului peritoneo-vaginal face ca
dacå unele hernii se diminueazå la finele a câ¡iva
ani, ele så reaparå când, la vârsta adolescen¡ei,
båiatul abandoneazå exerci¡iile sportive.

1.1. Complica¡ii
Îngustimea/strâmtorarea coletului herniar este

cauza strangulårii herniare. Strangularea se
observå mai ales în cursul primului an de via¡å; ea
se traduce printr-o imposibilitate de reducere a
masei herniare care este în tensiune ¿i dureroaså.
Apar vårsåturi, abdomenul se destinde, examenul
radiografic demonstreazå ocluzia intestinului
sub¡ire. Este posibil uneori ca un accident de
strangulare så eviden¡ieze hernia inghinalå.

1.2. Diagnostic
Diagnosticul herniei inghinale este u¿or. „Re-

ducerea“ con¡inutului herniar permite eliminarea
ipotezei unui chist de cordon sau a unei tumori a
regiunii inghinale.

1.3. Tratament
Bandajul cu o pelotå dublå este o solu¡ie de

a¿teptare la un copil foarte tânår, cu condi¡ia ca în
acest timp testiculul så fie prezent în burså. Dacå
bandajul este bine tolerat, indica¡ia de curå chirur-
gicalå a herniei este efectuatå dacå hernia reapare
dupå suprimarea bandajului (dupå 5-20 de luni).

În caz de strangulare se va încerca reducerea
printr-o manevrå externå (sau taxis), facilitatå de o
baie caldå ¿i de sedative. Reducerea completå este
men¡inutå prin aplicarea unui bandaj ¿i, 48 de ore
mai târziu, hernia este operatå. Dacå hernia este de
bilateralå la început, opera¡ia se efectueazå în acela¿i
timp.

2. Hernia de ovar
La fete ovarul este foarte frecvent prolabat într-un

sac de hernie inghinalå (la dreapta sau la stânga).
Este o urgen¡å terapeuticå.

2.1. Diagnosticul este efecuat pe baza percep¡iei
în regiunea labiei mari ¿i în direc¡ia orificiului
inghinal superficial a unei mici tumori de talia unui
„sâmbure de måslinå“, mobil.

2.2. Douå accidente amenin¡å hernia inghinalå
a ovarului:
– obstruc¡ia ovarianå  care corespunde unei

imposibilitå¡i de reducere a ovarului în abdomen
în raport cu cre¿terea sa de volum (prin edem);
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– torsiunea pediculului ovarian, care este o com-
plica¡ie mult mai gravå, diagnosticatå pe baza
cre¿terii de volum a ovarului ¿i, secundar, pe
apari¡ia de fenomene inflamatorii în regiunea
labiilor mari. Torsiunea ovarului este frecvent
tardiv diagnosticatå ¿i conduce la castrare în
raport cu necroza ovarianå.
2.3. În raport cu riscul herniei ovariene, hernia

inghinalå la fete este operatå din momentul efec-
tuårii diagnosticului.

IV. Torsiunea testicului

Torsiunea testiculului sau, mai exact, torsiunea
cordonului spermatic, este observatå cu maximå
frecven¡å în perioada neonatalå ¿i prepubertarå. Ea
este intravaginalå în perioada prepubertarå ¿i
supravaginalå în perioada neonatalå. În aproape
toate cazurile evolueazå la necrozå ¿i atrofie secun-
darå a gonadei. Accidentul este rar, dar numai diag-
nosticul precoce, urmat de un tratament urgent dau
unele ¿anse de vindecare a acestuia.

1. Torsiunea testiculului nou-nåscutului
Torsiunea este antenatalå (¿i evidentå de la

expulzia copilului) sau postnatalå. Ea este diagnos-
ticatå pe modificarea unei burse care este crescutå
în volum ¿i ale cårei planuri superficiale sunt in-
filtrate, chiar edema¡iate. Testiculul este foarte cres-
cut de volum ¿i dur.

Torsiunea poate fi unicå sau bilateralå.
2. Torsinea testiculului la copilul mare
2.1. Semne clinice
Torsiunea testiculului la copilul mare este pre-

cedatå, de regulå, de accidente de subtorsiune, care
se manifestå prin dureri scrotale, spontan regresive
în interval de câteva ore. Dacå nu se recunosc aceste
accidente premonitorii, survine torsiunea testiculu-
lui; ea se manifestå prin dureri care nu sunt nicio-
datå foarte importante, dar sunt foarte strict locali-
zate la nivelul testiculului. Câteva vårsåturi sunt po-
sibile în stadiul ini¡ial al accidentului.

Când diagnosticul nu este efectuat rapid pe
durerile rapid localizate la nivelul epididimului ¿i

testiculului, se vede apårând în câteva ore un edem
scrotal, în timp ce testiculul se retractå la nivelul
pår¡ii înalte a bursei.

Planurile superficiale devin apoi infiltrate, echi-
motice, testiculul cre¿te de volum. Consisten¡a sa
este „pietroaså“. Torsiunea evolueazå fårå nici un
semn de înso¡ire a infec¡iei cåilor urinare. Prostata
este normalå la tactul rectal.

2.2. Conduita terapeuticå
În prezen¡a unui tablou dureros localizat la

nivelul unui testicul, indica¡ia operatorie este for-
malå ¿i urgentå.

Operatå înaintea primelor opt ore, detorsiunea
determinå foarte frecvent conservarea unui testicul
de volum normal. Dupå opt ore, se observå aproape
de fiecare datå, atrofia secundarå a gonadei.

La terapia torsiunii testiculului se asociazå întot-
deauna fixarea testiculului controlateral pentru
prevenirea torsiunii sale eventuale.

3. Torsiunea anexelor testiculare
Hidatida sesilå sau apendicele pediculat al testi-

culului sau epididimului sunt susceptibile de a se
torsiona ¿i de a realiza un sindrom dureros scrotal,
care poate så creeze dificultå¡i de diagnostic, cu o
torsiune veritabilå a testiculului.

Semnele de torsine ale anexelor testiculare sunt
apropiate de cele ale torsiunii testiculului. Este
vorba de dureri localizate la nivelul unei burse. Vår-
såturile sunt în general absente în acest tip de
torsiune.

Examenul minu¡ios demonstreazå cå testiculul
nu este ascensionat în burså, cå durerea este
localizatå într-un punct precis localizat la nivelul
capului epididimului sau polului superior al testi-
culului.

Infiltra¡ia planurilor superficiale este foarte pu¡in
importantå. Ea permite a se vedea hidatida tor-
sionatå sub forma unei pete albåstrui, reperabile sub
tegumentele bursei. Torsiunea anexelor testiculare
se observå la copii între ¿ase ¿i 12 ani.

Când diagnosticul de torsiune a anexelor testi-
culare este efectuat, în mod formal, nu este necesar
nici un gest terapeutic chirurgical.
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