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Recomandări actuale în endoscopia digestivă 
intervenţională pediatrică     
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Oana Maria Roşu1, Nicoleta Gimiga1,2, Claudia Olaru1,2, Gabriela Ghiga1,2, 

Bogdan Rotaru1, Laura Bozomitu1,2, Gheorghe Bălan2,3, Gabriela Ştefănescu2,3

REZUMAT
Endoscopia digestivă intervenţională în populaţia pediatrică este o etapă esenţială în algoritmul diagnostic şi terape-
utic la copiii cu diferite patologii din sfera gastrointestinală, cu o marcată evoluţie în practica medicală curentă. Arti-
colul de faţă descrie situaţiile în care tehnica este necesară în mod electiv sau în urgenţă, cu descrierea metodei, a 
indicaţiilor, dar şi a complicaţiilor care pot surveni. 
Procedura intervenţională se practică de către gastroenterologul sau endoscopistul pediatru, asistat uneori de gas-
troenterologul pentru adulţi, sub anestezie generală cu intubaţie orotraheală sau sedare conştientă. Un prognostic 
bun în aceste cazuri depinde de statusul pacientului, de aparatura disponibilă, de experienţa gastroenterologului 
pediatru, dar şi de colaborarea cu echipa interdisciplinară. 
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REFERATE GENERALE

InTRodUCERE 

Endoscopia digestivă intervenţională traduce un 
ansamblu de proceduri realizate atât în scop diagnos-
tic, cât mai ales terapeutic, prin care se urmăreşte ma-
nagementul unor situaţii de urgenţă, dar şi elective, în 
populaţia pediatrică: hemoragii digestive superioare/
inferioare, ingestie de corpi străini sau de substanţe 
corozive, stricturi, stenoze, polipectomii, colangio-
pancreatografia retrogradă endoscopică, ultrasono-
grafia endoscopică, gastrostomia endoscopică percu-
tană. 

Hemoragia digestivă superioară variceală/nonvari-
ceală

Cauza varicelor esofagiene este predominant hi-
pertensiunea portală datorată cirozei hepatice. Riscul 
de sângerare depinde de mărimea varicelor, de clasa 
Child-Pugh a cirozei şi de alte comorbidităţi. Ghiduri-
le actuale recomandă intervenţia endoscopică în mai 
puţin de 12 ore, mai ales în cazul unei pierderi impor-

tante de sânge prin hematemeză sau melenă şi care 
necesită transfuzie imediată (1,2).

Tehnicile utilizate în prezent pentru hemoragia di-
gestivă superioară de cauză variceală sunt cele de li-
gaturare endoscopică (bandare) şi scleroterapia, mai 
rar folosită (Fig. 1). Tehnica ligaturării constă în apli-
carea unui inel la baza varicelor care favorizează obli-
terarea vasului de sânge şi, ulterior, duce la fibrozarea 
acestuia. Această metodă se practică la distanţă de 
episodul hemoragic şi are o rată mai mică de resânge-
rare (26%) decât scleroterapia (45%), care utilizează 
injectarea de moruat de sodiu, polidocanol sau etano-
lamină şi poate determina necroză locală, mediastinită 
(2,3).

Hemoragia digestivă superioară nonvariceală sur-
vine în cazul ulcerelor gastrice/duodenale, al gastritei 
hemoragice, al sindromului Zollinger-Ellison, al lezi-
unilor Dieulafoy, al sindromului Mallory-Weiss şi al 
angiodisplaziilor. Tratamentul endoscopic trebuie 
efectuat în urgenţă în cel mult 12 ore şi se realizează 
prin injectarea de substanţe precum adrenalină 
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(1/10.000), soluţie salină, alcool, cianoacrilat, trombi-
nă, substanţe sclerozante sau termocoagulare, fotoco-
agulare şi electrocoagulare (mono, bi, multipolară). 
Se administrează în urgenţă IPP în bolus, apoi în per-
fuzie endovenoasă, ulterior la 72 de ore, per os (2,4). 
De asemenea, poate fi utilizată o nouă tehnică de he-
mostază care utilizează o pulbere minerală cu propri-
etăţi de coagulare care este aplicată peste locul de sân-
gerare şi este foarte eficace în managementul 
hemoragiei digestive superioare nonvariceale (4,5).

Hemoragia digestivă inferioară
Hemoragia digestivă inferioară se traduce prin 

sângerare apărută inferior de ligamentul lui Treitz, ex-
teriorizată prin hematochezie sau rectoragii. Endosco-

pia digestivă inferioară (rectosigmoidoscopia sau 
pancolonoscopia până la cec) se realizează atât în 
scop diagnostic, cât şi terapeutic.Este foarte important 
ca înainte de a iniţia colonoscopia să se excludă even-
tualele patologii extradigestive, alimentaţia sau medi-
caţia anterioară simptomatologiei – poate reprezenta 
o cauza a sângerării (6,7).

În cazul hemoragiilor digestive inferioare, sânge-
rările nu sunt substanţiale ca în cele superioare, astfel 
încât ghidurile recomandă intervenţia endoscopică în 
primele 24 de ore doar dacă este compromisă funcţia 
hemodinamică. Cele mai frecvente cauze sunt polipii 
colorectali, diverticulii, bolile inflamatorii intestinale 
(boala Crohn, rectocolita ulcero-hemoragică), dar şi 
angiodisplaziile, hemoroizii şi fisurile anale (1,6). 

FIGURA 2. 
Endoscopie de 
control peste 6 
săptămâni, acelaşi 
pacient 

FIGURA 1. Bandare de varice esofagiene la un adolescent în vârstă de 15 ani cu ciroză hepatică

FIGURA 3. Polip pediculat sigmoidian, polipectomie endoscopică 
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Ingestia de corpi străini 
În populaţia pediatrică, ingestia de corpi străini 

este foarte frecventă, majoritatea fiind jucării, resturi 
alimentare, monede, chei, baterii, magneţi, cuie, piuli-
ţe etc. Conduita terapeutică este variată, în funcţie de 
tipul şi localizarea corpului străin. Simptomatologia 
poate lipsi sau poate fi evocatoare de la debut prin 
disfagie, tuse seacă, durere retrosternală, dispnee, 
chiar insuficienţă respiratorie acută (8).

Managementul include efectuarea unei radiografii 
toraco-abdominale, care poate evidenţia obiectele ra-
dioopace, sau a unei investigaţii de tip RMN pentru 
obiectele radiotransparente. Endoscopia digestivă su-
perioară se efectuează în urgenţă (< 2 ore) în cazul în 
care pacientul prezintă semne de insuficienţă respira-
torie acută, corpul străin este situat în esofag sau are 
risc de perforaţie, fiind foarte ascuţit sau mai lung de 

5 cm. De asemenea, ESPGHAN recomandă extrage-
rea corpilor ascuţiţi din stomac/duodenul proximal, în 
mai puţin de 2 ore, chiar dacă pacientul este asimpto-
matic. În cazul ingestiei de corpi străini neascuţiţi la 
copilul simptomatic, îndepărtarea se va realiza în ur-
genţă (< 2 ore); îndepărtarea corpilor străini neascuţiţi 
din stomac sau duoden se va realiza în cazul existenţei 
simptomatologiei sau în cazul în care corpul străin > 
2,5 cm diametru sau > 6 cm lungime. Corpii străini 
din stomac pot fi urmăriţi şi recuperaţi dacă produc 
simptome sau nu se elimină spontan după 4 săptă-
mâni. În cazul în care corpul străin este la nivelul du-
odenului, intervenţia chirurgicală se ia în considerare 
dacă obiectul staţionează de mai mult de 7 zile şi nu 
poate fi scos prin endoscopie digestivă. În cazul bate-
riilor, se recomandă EDS în mai puţin de 2 ore – dacă 
pacientul este simptomatic, a ingerat concomitent şi 
un magnet sau prezintă o malformaţie anatomică a 
tractului digestiv – şi în mai puţin de 24 de ore, dacă 
pacientul este asimptomatic. Evoluţia trebuie urmări-
tă prin efectuarea unei radiografii toraco-abdominale 
de control la 48 de ore în cazul bateriilor rotunde afla-
te în stomac şi la 7-14 zile în cazul celor cilindrice 
(4,8,9). 

Ingestia de substanţe corozive 
În ceea ce priveşte ingestia de substanţe corozive, 

EDS este indicată doar în cazul unui pacient simpto-
matic (leziuni orale, vărsături, dispnee, hematemeză, 
dureri abdominale), în primele 24 de ore. Substanţele 
alcaline sunt mult mai agresive asupra mucoasei eso-
fagiene sau gastrice decât cele acide, complicaţiile pe 
termen scurt fiind reprezentate de hemoragii şi perfo-
raţii, iar cele pe termen lung de suprainfecţii bacterie-
ne, tulburări de motilitate, obstrucţii sau stricturi (8,9). 

Dilataţia stenozelor şi stricturilor
Stricturile sunt definite printr-o „restricţie anato-

mică“ a lumenului, apărută în urmă fibrozarii ţesutu-
lui pavimentos stratificat esofagian, dar şi a ţesutului 

FIGURA 4. 
Extracţia endosco-
pică a unei 
monede impactate 
în esofag

FIGURA 5. 
Extracţia endosco-
pică a unui os de 
pui impactat în 
esofag 

FIGURA 6. Extractia endoscopică a unui băţ de acadea aflat în stomac
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muscular din structura peretelui (3,9). Stenoza esofa-
giană se traduce clinic prin disfagie şi vărsături, iar pe 
termen lung apar consecinţe asupra statusului nutriţi-
onal. Dilataţiile endoscopice se pot realiza fie cu aju-
torul unei bujii, fie cu dispozitive de tip balon. Dacă 
stricturile sunt refractare la tratamentul endoscopic, se 
recomandă aplicarea de Mytomicin C sau stent tem-
porar (9). 

ERCP (colangiopancreatografia retrogradă endo-
scopică)

ERCP este o tehnică endoscopică intervenţională, 
utilizată în scop terapeutic la pacienţii peste 1 an, în 
următoarele cazuri: icter mecanic, sugerând o patolo-
gie biliară sau pancreatică, pancreatită acută de cauza 
biliară, plasare de stent pentru stricturi maligne/benig-
ne, sfincterotomie pentru disfuncţie de sfincter Oddi 
tip 1 sau 2, stenoza papilară, litiază coledociană, dila-
tarea stricturilor intrabiliare etc. Acestea reprezintă 
indicaţiile generale ale metodei, cele din pediatrie fi-
ind însă mai restrânse. Cea mai frecventă complicaţie 
rămâne pancreatita acută (care poate fi însă prevenită 
prin administrarea de AINS doar la copiii >14 ani), 
însă mai pot apărea hemoragia după sfincterotomie, 
infecţiile sau perforaţia duodenală (4,10). Tehnica se 
poate realiza cu sedare conştientă sau anestezie gene-
rală, timp în care pacientul este aşezat în decubit ven-
tral sau lateral stâng. Se introduce endoscopul progre-
siv, apoi un cateter până la papila duodenală, prin care 

FIGURA 7. Baterie rotundă extrasă endoscopic 
din esofag 

FIGURA 8. Dilataţii endoscopice cu bujii: Vizualizarea zonei de stenoză, introducerea firului ghid

se injectează substanţă de contrast pentru a putea vi-
zualiza arborele biliar şi pancreatic radiografic.

ESPGHAN indică ERCP în scop diagnostic la co-
piii < 1 an care au colestază hepatică, doar dacă inves-
tigaţiile imagistice noninvazive nu sunt suficient de 
concludente, în scopul de a evita o intervenţie chirur-
gicală care nu e necesară dacă atrezia biliară este ex-
clusă sau de a permite intervenţia chirurgicală într-un 
timp cât mai util în cazul în care atrezia de căi biliare 
este prezentă (6).

EUS (ultrasonografia endoscopică)
Ultrasonografia endoscopică este o metodă de dia-

gnostic a stricturilor esofagiene congenitale, a patolo-
giilor hepatobiliare (calculi cu dimensiuni de la 2-3 
mm) sau pancreatice la care celelalte metode noninva-
zive nu au oferit un diagnostic cert. EUS are şi aplica-
ţii terapeutice, spre exemplu în drenajul ghidat al pse-
udochistului de pancreas.

Avantajul ecoendoscopiei constă în obţinerea unor 
imagini detaliate, de înaltă rezoluţie, prin intermediul 
transductorului ultrasonografic de la capătul endosco-
pului, dar şi în posibilitatea efectuării unor biopsii 
care permite un diagnostic cert pe baza examenului 
anatomopatologic. De asemenea, pacientul poate be-
neficia şi de o evaluare elastografică în cadrul proce-
durii, prin aceasta evaluându-se rigiditatea ţesutului 
patologic, putând orienta diagnosticul către o leziune 
malignă sau benignă (5,6). 

Procedura se realizează sub sedare sau anestezie 
generală, fiind asemănătoare endoscopiei digestive ca 
tehnică, dar şi ca pregătire prealabilă. Pot exista anu-
mite riscuri în timpul sau după intervenţie, precum 
sângerare, perforaţie, infecţie, aspirarea secreţiilor 
gastrice sau pancreatita acută. Ultrasonografia endo-
scopică s-a dovedit a fi utilă la populaţia pediatrică în 
evaluarea şi monitorizarea unor patologii pancreatice, 
a calculilor biliari, anomaliilor congenitale, esofagitei 
eozinofilice, dar şi a bolilor inflamatorii intestinale. 
Printre procedurile intervenţionale în cadrul ecoendo-
scopiei se numără chist-gastrostomia endoscopică şi 
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printr-un pansament. Se verifică apoi permeabilitatea 
tubulaturii cu ser. Începutul alimentaţiei se face în 
mod clasic, la 24 de ore de la montare. Durata folosirii 
PEG-ului poate varia între 2 săptămâni şi 14 luni 
(4,12).

ConClUZII 

Endoscopia digestivă intervenţională situează gas-
troenterologia pediatrică la graniţa specialităţilor chi-
rurgicale minimum invazive. Extracţia de corpi stră-
ini, hemostaza, polipectomia şi dilataţiile endoscopice 
trebuie efectuate în toate centrele de profil din ţara 
noastră, iar organizarea unor linii de gardă pentru en-
doscopie trebuie să devină o prioritate. Ideală este 
constituirea unei echipe multidisciplinare antrenate 
(gastroenterolog pediatru, gastroenterolog, chirurg 
pediatru, anestezist) pentru soluţionarea situaţiilor 
complexe cu care ne putem confrunta.

neuroliza plexului celiac, aplicabilitatea lor fiind în 
continuă creştere (11). 

PEG (gastrostomia endoscopică percutană )
Gastrostomia endoscopică percutană este indicată 

în populaţia pediatrică la pacienţii cu diverse patolo-
gii care necesită suport nutriţional prelungit pe sondă 
nazo-gastrică, pentru a ameliora statusul nutriţional.

Tehnica este realizată de către o echipă multidisci-
plinară formată din gastroenterolog, chirurg şi aneste-
zist. Se începe prin efectuarea unei EDS, se poziţio-
nează endoscopul în zona care permite o 
transiluminare optimă, se dezinfectează tegumentul 
din zona aferentă cu soluţie iodată, se efectuează o 
incizie cu bisturiul de 3-5 mm, se introduce trocarul în 
cavitatea gastrică până se vizualizează endoscopic 
vârful acestuia. Se introduce un fir ghid care se recu-
perează cu ajutorul unei anse, apoi se retrage endo-
scopul şi pe acest fir ghid se introduce tubul de gas-
trostomie. Se aduce discul intern la peretele gastric, 
dar fără presiune, pentru a evita riscul de necroză, iar 
tubul extern al gastrostomiei se fixează la tegument 

FIGURA 9. Montare PEG la un pacient de 10 ani cu patologie neurologică
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