
DIAGNOSTICUL ABDOMENULUI ACUT

Diagnosticul abdomenului acut parcurge anamneza, examenul obiectiv şi 
examinǎrile complementare.

ANAMNEZA
Abdomenul acut include prin definiţie durerea abdominalǎ ca simtom dominant. 

Analiza semiologicǎ a durerii, corelarea acesteia cu celelalte simptome, evaluarea atentǎ
a fiecǎrui simptom, analiza cronologiei apariţiei şi evoluţiei simptomelor sunt esenţiale 
pentru stabilirea eficientǎ a diagnosticului, �n condiţiile �n care instituirea tratamentului 
adecvat trebuie sǎ fie c�t mai rapidǎ.

Analiza durerii
Analiza semiologicǎ a durerii se face dupǎ criteriile obişnuite: localizare, 

intensitate, migrare, iradiere, caracter, circumstanţe de apariţie, circumstanţe �n care 
durerea se amelioreazǎ sau se intensificǎ, simptome �nsoţitoare etc. �n cele ce urmeazǎ 
vom prezenta c�teva particularitǎţi ale durerii care apar �n abdomenul acut.

Existǎ c�teva situaţii �n care apariţia durerii este bruscǎ şi de mare intensitate şi 
localizatǎ �ntr-o regiune a abdomenului (de ex. perforaţia unui ulcer, ruptura unei sarcini 
extrauterine sau ruptura unui pioslapinx �n marea cavitate peritonealǎ). Precizarea 
localizării durerii maxime la debut este – �n corelaţie cu celelalte date clinice – utilǎ �n 
diagnosticarea bolii. Astfel, localizarea iniţială a durerii maximale la nivelul abdomenului 
superior sugerează o perforaţie ulceroasǎ; ulterior durerea migreazǎ spre lomba dreaptǎ şi 
fosa iliacǎ dreaptǎ datoritǎ scurgerii lichidului gastric iritant spre partea dreaptǎ a 
abdomenului (de-a lungul spaţiului dintre colonul ascendent şi peretele abdominal). 
Pentru ruptura unei sarcini extrauterine sau a unui piosalpinx, localizarea durerii maxime 
iniţiale este �n abdomenul inferior.

Durerea iniţialǎ BRUSCǍ, VIOLENTǍ, 
localizatǎ �n ETAJUL ABDOMINAL 

SUPERIOR sugereazǎ o perforaţie 
ulceroasǎ.

Durerea iniţialǎ BRUSCǍ, VIOLENTǍ, 
localizatǎ �n ETAJUL ABDOMINAL 

INFERIOR sugereazǎ o sarcinǎ 
extrauterinǎ ruptǎ sau un pioslapinx rupt.

Durerea provenită din intestinul subţire şi apendicele cecal este resimţită la debut
�n epigastru şi şi zona ombilicală  (corespunzǎtoare zonei de distribuţie a nervilor toracali
IX, X, XI, care inervează intestinul subţire prin intermediul mezenterului comun). Atunci 
c�nd intestinul subţire este �nsă aderent la peretele abdominal, durerea generată de 



mişcările peristaltice va fi simţită tocmai �n acele porţiuni ale peretelui abdominal de care 
este aderent intestinul.

Durerea din afecţiunile intestinului gros este percepută la debut �n hipogastru.
Circumstanţele apariţiei durerii pot fi şi ele semnificative.  Destul de des pacientul 

este �n stare să precizeze momentul exact al apariţiei durerii. Durerea din abdomenul acut 
care trezeşte bolnavul din somn este uneori at�t de puternică, �nc�t nu poate fi uitată uşor, 
ceea ce constituie �ntotdeauna un semn cu mare semnificaţie diagnostică (apendicita
acută şi ulcerul gastric sau duodenal perforat debutează, de obicei, �n acest fel).
O serie de afecţiuni abdominale acute par a fi declanşate de un efort fizic sau de către 
efectul energic al unui purgativ. Creşterea temporară a presiunii intraabdominale �n cursul 
unui efort fizic poate da cale liberă de manifestare unui ulcer gastric sau să declanşeze o 
ruptură de sarcină extrauterină.

Este important, de asemenea, să se precizeze dacă starea acută a survenit imediat 
dupǎ un traumatism oarecare. Un traumatism abdominal, �n aparenţă minor, poate fi 
�nsoţit sau urmat de leziuni foarte serioase – de exemplu o rupturǎ de splinǎ consecutivǎ 
unei contuzii �n hipocondrul st�ng sau la baza toracelui st�ng. Un acces violent de tuse 
poate să provoace o durere vie la nivelul abdomenului superior, secundară fracturării unui 
cartilaj costal. 

Este foarte utilă �ntrebarea recomandatǎ de W. Silen: “Ce făceaţi �n momentul 
apariţiei durerii?”

Modul brusc de instalare a simptomatologiei oferă unele indicii despre severitatea 
şi natura leziunii. Bolnavul trebuie �ntrebat dacă la debut durerea s-a �nsoţit sau nu de 
senzaţia de lipotimie, dacă a leşinat, pierz�ndu-şi conştienta. Ulcerul gastroduodenal 
perforat, pancreatita acută, ruptura anevrismului aortic sau ruputura unei sarcini 
extrauterine sunt singurele situaţii abdominale care pot induce brusc o lipotimie. 

�n ocluzia intestinalǎ durerea se instaleazǎ treptat, cu excepţia ocluziei prin 
strangularea unei hernii intestinale (�n acest ultim caz simptomatologia e acută, severă 
�ncǎ de la �nceput).

Modificarea sediului iniţial al durerii este adesea semnificativă. Durerea �n 
loviturǎ de pumnal, migratǎ �n abdomenul drept (lomba şi fosa iliacǎ dreaptǎ) şi apoi 
generalizatǎ �n �ntreg abdomenul sugereazǎ perforaţia ulceroasǎ. Localizarea durerii la 
nivelul fosei iliace drepte la c�teva ore după debutul acesteia �n epigastru este �nt�lnită de 
obicei �n cadrul apendicitei; trebuie avutǎ �n vedere �nsǎ şi posibilitatea unui ulcer 
perforat sau a unei pancreatite acute. Durerea foarte puternică apărută iniţial la nivelul 
toracelui şi care apoi se face simţită cu aceeaşi intensitate la nivelul abdomenului ridică 
suspiciunea unui anevrism aortic disecant.

Caracterul durerii e determinat de cauza şi gravităţii afecţiunii; �n ulcerul 
gastroduodenal perforat durerea are caracter arsură; �n pancreatita acută durerea e 
chinuitoare, “agonicǎ”; �n anevrismul disecant al aortei abdominale durerea e descrisǎ de 
pacient ca o senzaţie de sf�şiere; �n ocluzia intestinală durerea e colicativǎ, repet�ndu-se 
sincron cu contracţiile de luptǎ ale intestinului; �n pionefrozǎ durerea e fixă, surdă. 
Caracterul durerii poate fi dificil de apreciat �n practicǎ; pacientul poate descrie durerea 
�n variate moduri şi numai o anamneza atentǎ poate releva astfel de detalii de fineţe.

Iradierea durerii poate uneori sugera diagnosticul (durerea iradiază �n teritoriul de 
distribuţie a nervilor spinali ce inevreazǎ organul afectat). �n colica biliară durerea este



recvent simţită �n regiunea subscapulară dreaptă, imediat sub v�rful omoplatului, �n timp 
ce �n colica renală este resimţită la nivelul testiculului homolateral. 
�ntr-o serie de afecţiuni ale abdomenului superior şi ale toracelui inferior (abces 
subfrenic, pleurizie diafragmaticǎ, pancreatitǎ acutǎ, rupturǎ de splinǎ, peritonitǎ de 
diferite cauze), durerea este percepută la nivelul umǎrului. Explicaţia acestui tip de 
iradiere este cǎ nervii frenici (care ineveazǎ diafragmul) conţin fibre senzitive din nevii 
C4; iritaţia diafragmului determinǎ durere �n teritoriul de distribuţie a nervului C4.

Iradierea durerii la nivelul suprafeţei 
posterioare a corpului �n c�teva afecţiuni 

abdominale acute

Iritaţia frenicǎ determinatǎ de afecţiuni ale 
abdomenului superior sau toracelui inferior 

se poate manifesta cu durere iradiatǎ �n 
umǎr.

Iradierea durerii abdominale la nivelul testiculului drept apare de obicei �n colica 
renala, dar poate apǎrea şi �n apendicita acutǎ. 

Un alt element semiologic care trebuie investigat �n cursul anamnezei este 
influenţa respiraţiei asupra durerii. Durerea pleuralǎ, dar şi durerea din unele afecţiuni 
abdominale care care evolueazǎ cu iritaţie frenicǎ (abces subfrenic, colecistitǎ acutǎ, 
peritonitǎ) e accentuatǎ de inspirul profund. 

Disuria, ca formǎ particularǎ de durere abdominalǎ, este apare de obicei �n 
afecţiunile urologice (infecţii, litiazǎ); poate fi cauzată �nsǎ şi de afecţiuni abdominale �n 
vecinǎtatea vezicii urinare sau ureterului, cum ar fi un abces pelvin sau o apendicitǎ 
acutǎ.

Analiza vǎrsǎturilor
Vǎrsǎturile care apar �n abdomenul acut se produc prin cel puţin unul din 

urmǎtoarele mecanisme: mecanismul reflex şi mecanismul obstructiv.
Vǎrsǎturile reflexe se produc prin iritaţia nervilor peritoneali sau mezenterici. De 

ex. perforaţia unui viscer cavitar iritǎ terminaţiile nervoase de la nivelul peritoneului; 
“diluarea” agentului agresor (�n urma reacţiei secretorii a peritoneului) duce la scǎderea 
acestei iritaţii şi diminuarea vǎrsǎturilor. Torsiunea unui organ (volvulus de sigmǎ, 
torsiunea pediculului unui chist ovarian) iritǎ terminaţiile sensitive de la acel nivel. 



Pancreasul este �n contact intim cu plexul celiac, astfel cǎ iritaţia acestuia �n cursul 
pancreatitei acute duce la vǎrsǎturi incoercibile şi persistente.

Mecanismul reflex explicǎ şi apariţia vǎrsǎturilor �n afecţiunile medicale care 
mimeazǎ abdomenul acut (aşa-zisul abdomen acut medical). De exemplu �n colica renalǎ 
sau biliarǎ durerea intensǎ determinǎ şi vǎrsǎturi; �n aceste situaţii vǎrsǎtura apare �n 
momentul paroxismului dureros.

Vǎrsǎturile obstructive apar �n ocluzia intestinalǎ. �ntr-o primǎ fazǎ se intensificǎ 
mişcǎrile peristaltice; pe mǎsurǎ ce se produce distensia intestitunului aceste mişcari scad 
�n frecvenţǎ şi intensitate; distensia şi staza digestivǎ determinǎ la un moment evolutiv 
apariţia vǎrsǎturilor prin mişcǎrile antiperistaltice ale intestinului. Vǎrsǎturile apar 
precoce (c�teva ore) �n ocluzia �naltǎ şi tardiv �n ocluzia joasǎ (peste 24 de ore). �n 
realitate �n ocluzia intestinalǎ vǎrsǎturile se produc prin ambele mecanisme: iniţial 
vǎrsǎturile se produc prin mecanism reflex (determinate de stimularea dureroasǎ), ulterior  
prin mecanism obstructiv.

Relaţia dintre durere şi vărsătură e important sǎ fie investigatǎ anamnestic 
(momentul �n care a apărut vărsătura, �n relaţie cu apariţia durerii). 

�n caz de iritaţie bruscă şi severă a peritoneului prin perforaţia unui viscer cavitar, 
vărsătura reflexǎ este precoce, cur�nd după apariţia durerii.

�n ocluzia intestinală, aprecierea duratei intervalului de timp �ntre apariţia durerii
şi cea a vărsăturii ne orienteazǎ asupra nivelului obstrucţiei. Dacă un calcul obstruează 
duodenul sau prima porţiune a jejunului vărsătura survine sincron cu durerea sau rapid
dupǎ aceasta. Dacă porţiunea terminală a ileonului e obstruată (except�nd strangularea
care duce la vărsătură precoce), vărsătura nu va apărea �nainte de patru ore. �n ocluzia 
colonului vărsătura este tardivă şi uneori poate să nu apară deloc.

�n apendicită durerea precede vărsătura cu 3-4 (uneori cu 12-24 de ore). 
Frecvenţa vǎrsǎturii variază �n funcţie de afecţiune şi de gravitatea acesteia. 
C�nd  apendicita acută �ncepe cu vărsături frecvente apendicele este dilatat, ceea 

ce semnaleazǎ un pericol de perforaţie. �n pancreatita acută vǎrsǎturile sunt frecvente, dar 
reduse cantitativ.

Există totuşi multe afecţiuni abdominale severe �n care vărsăturile lipsesc sau sunt 
rare. Un prim exemplu este hemoragia internă după o ruptură de sarcină extrauterină. �n 
ocluzia intestinului gros vărsăturile apar tardiv şi sunt rare. �n ocluzia �naltă (la nivelul 
porţiunii superioare a intestinului subţire) vărsăturile sunt frecvente şi abundente, duc�nd 
la deshidratare rapidǎ. 

Conţinutul vărsăturii poate fi alimentar, bilios, poraceu sau fecaloid.
�n majoritatea situaţiilor vǎrsǎtura conţine resturi alimentare sau suc gastric. 
�n ocluzia intestinală, caracterul materialului vomitat variază. La �nceput se 

elimină conţinut gastric, după care material bilios, iniţial de culoare galben-verzuie, apoi 
galben şi �n final se elimină un lichid portocaliu sau brun, cu sediment şi miros fecaloid. 
Vărsătura cu caracter fecaloid este patognomonică pentru ocluzia intestinală, dar aratǎ o 
ocluzie veche (suficient de veche pentru a se produce hiperproliferearea bacterianǎ, care 
duce la aspectul fecaloid) �n care şi tulburǎrile hidro-electrolitice şi acido-bazice sunt mai 
severe.

Senzaţia de greaţă şi pierderea apetitului sunt prezente la mulţi pacienţi la care
vǎrsǎturile nu apar. Pierderea bruscǎ a apetitului este totdeauna semnificativǎ. �n special 
la copil o repulsie pentru alimente instalată brusc, concomitent cu o durere abdominalǎ 



ridicǎ suspiciunea de apendicită (copilul şi pǎrinţii vor fi �ntrebaţi c�nd a fost ultima masă
m�ncată cu plăcere şi c�nd prima masă refuzată).

Modificǎrile tranzitului intestinal
Modificǎrile tranzitului intestinal trebuie evaluate �n context clinic, �n str�nsǎ 

concordanţǎ cu restul simptomatologiei. Pentru o persoană obişnuită, cu un tranzit 
intestinal regulat, instalarea unei constipaţii �nsoţită şi de durere abdominală sau 
flatulenţă nu trebuie neglijată; totuşi trebuie sǎ ţinem seama ca limitele fiziologice �n ce 
priveşte tranzitul intestinal sunt foarte largi (1 scaun la 3 zile – 2 scaune/zi).

Prezenţa unor scaune moi şi mai frecvente la debutul unei apendicite este o 
caracteristic a copiiilor. C�nd durerea hipogastrică şi diareea sunt urmate de o 
sensibilitate la palparea hipogastrului, de constipaţie, tenesme (uneori)  şi febră se  ridică
suspiciunea unui abces pelvin. 

Anamneza trebuie să precizeze, de asemenea, eventuala prezenţă a s�ngelui şi 
mucusului �n scaun. Prezenţa acestora �n rect este o caracteristică a invaginaţiei 
intestinale.

Importanţa antecedentelor pesonale �n diagnosticul abdomenului acut
Referitor la menstruaţie anamneza trebuie să releve:

-regularitatea sau neregularitatea menstruaţiei
-data exactă a ultimei menstruaţii; cu c�te zile a �nt�rziat sau a venit mai devreme dec�t 
normal (dacă e cazul)
-fluxul de s�nge (dacă din punct de vedere cantitativ a fost/este mai abundentă sau nu)

La o pacientă cu sarcină extrauterină o s�ngerare uterină patologică care coincide 
cu momentul �n care ar trebui �n mod normal să survină menstruaţia poate să ducă  uşor la 
o eroare de diagnostic. Totuşi, printr-o anamneză minuţioasă se poate diferenţia o 
hemoragie   anormală de   una   normală urm�nd recomandările obişnuite ale anamnezei: 
menstruţia a survenit la momentul aşteptat?; fluxul sanguin a fost/este obişnuit? durata a 
fost/este cea obişnuită?; aspectul s�ngeui a fost/este cel obişnuit? a fost/este �nsoţită de 
durere? menstruaţia este de obicei �nsoţită de durere? durerea la ultima menstruaţie a 
avut/are ceva particular comparativ cu durerea la menstruaţiile anterioare? etc.

Apariţia unei dureri mari ce �nsoţeşte menstruaţia, la o femeie care �n mod 
obişnuit nu prezenta dismenoree, poate ridica suspiciunea unui avort precoce, a unei 
sarcini tubare sau a unei alte stări patologice neasociate cu sarcina.

Aprecierea ovulaţiei (“criza intermenstruală”) poate fi importantă pentru 
diagnosticul unei rupturi foliculare sau a unui chist de corp galben.

Anamneza mai trebuie să consemneze toate bolile anterioare (operaţii, peritonită, 
apendicită, pneumonie, afecţiuni cardiace etc.). Una dintre cele mai importante �ntrebări 
de pus pacienţilor este: Aţi mai avut vreodată o durere de acest tip?

Numeroase dureri abdominale de intensitate mică spre medie sunt denumite �n 
general „indigestii"; anamneza trebuie să consemneze orice durere legată de ingestia de 
alimente. O legǎturǎ �ntre ingestia de alimente şi apariţia (sau ameliorarea) durerii se 
�nt�lneşte �n ulcerul gastric, ulcerul duodenal, cancerul gastric, litiaza biliarǎ – toate 
put�nd avea la un moment evolutiv complicaţii chirurgicale acute; �n pancreatita acutǎ 
durerea apare aproape constant dupǎ o masǎ bogatǎ �n lipide şi alcool.



Pacientul trebuie �ntrebat dacă a avut �n antecedente: icter, melenă, hematemeză şi 
hematurie şi dacă există o scădere ponderală marcată.

EXAMENUL OBIECTIV

Aspectul general
Expresia facială a pacientului poate furniza uneori date importante asupra 

severităţii afecţiunii abdominale. Atunci c�nd bolnavul nu poate preciza caracterele 
durerii, examinatorul observ�nd că faciesul acestuia prezintă grimase intermitente, poate 
trage concluzia asupra caracterului colicativ al durerii. Pacienţii anxioşi relateazǎ uneori o 
durere de intensitate mare, dar printr-o printr-o inspecţie atentă putem constata că 
relatarea e falsă. 

Un facies palid, livid, cu transpiraţii profuze la un pacient cu ulcer gastric 
perforat, pancreatită acută sau ocluzie intestinală prin strangulare reprezintă un tablou 
destul de caracteristic; la o femeie cu hemoperitoneu secundar rupturii sarcinii 
extrauterine vom constata paloarea intensǎ �nsoţitǎ de tahipnee. Evident absentǎ unui 
facies “caracteristic” nu exclude �nsǎ o afecţiune chirurgicalǎ gravǎ; aparenţa unui facies 
nesuferind poate fi �nşelătoare. 

Pe de altǎ parte observarea unui facies hipocratic (aspect teros, cearcăne 
accentuate, ochii �nfundaţi �n orbite) nu reprezintǎ un semn de diagnostic pentru o  
ocluzie sau peritonitǎ, ci un semn evolutiv de gravitate (denotǎ operitonitǎ sau ocluzie 
avansatǎ). 

Dacă se observă că aripile nazale se zbat �n mod vizibil, atenţia trebuie  �ndreptată  
spre torace,  spre  o  afecţiune pulmonară,  de obicei pneumonie, mai ales dacă există şi 
febră. Totuşi, trebuie amintit că acest semn poate fi prezent �n oricare din afecţiunile 
abdominale ce afectează �ntr-un fel sau altul mişcările diafragmului.

Este important de notat atitudinea bolnavului. Agitaţia caracteristică unei colici 
severe contrastează cu imobilitatea şi aversiunea faţă de orice mişcare a bolnavilor cu 
peritonită. Astfel, dacă cerem unui bolnav suferind de ulcer gastric perforat să se �ntoarcă 
pe o parte se observă imediat circumspecţia şi dificultatea cu care se realizează această 
mişcare laterală, precum şi durerea pe care o provoacă. �n peritonită difuză se observă 
flexia coapselor pe bazin �n scopul relaxării tensiunii peretelui abdominal, �n timp ce �n 
cazul oricărui focar inflamator �n contact cu muşchiul psoas se produce flexia unilaterală 
a coapsei de partea afectată. Bolnavii cu durere de origine pancreatică sau 
retroperitoneală evitǎ clinostatismul şi preferă poziţia şez�ndǎ. 

Totuşi �n stadiile precoce ale diferitelor afecţiuni abdominale, observarea 
atitudinii bolnavului nu este de mare ajutor pentru diagnostic.

Mǎsurarea tensiunii arteriale este de mare ajutor pentru diagnosticul formelor de 
abdomen acut care evolueazǎ cu hemoragie internă şi/sau şoc.

�n stadiile precoce ale afecţiunilor abdominale acute, pulsul nu reprezintă un 
indicator de �ncredere pentru diagnostic şi prognostic. Un puls normal nu reflectă 
neapărat o stare normală a abdomenului.

Pe de altă parte, tahicardia este un semn constant �n stadiile avansate ale ale 
hemoragiei intraabdominale sau peritonitei. 



Aprecierea frecvenţei respiratorii are importanţă �n diferenţierea unei afecţiuni 
abdominale de una toracică; creşterea la o valoare dublă faţă de normal a frecvenţei 
respiratorii de la debutul bolii �nclină balanţa spre afecţiunea toracică.  Totuşi, peritonita
ocluzia intestinală cu distensie accentuată şi hemoragia intraabdominală masivă 
determină şi ele tahipnee. Uneori, chiar persoanele normale cu un anume grad de 
nervozitate pot prezenta o respiraţie superficială şi rapidă.

Bolile abdomenului acut pot evolua cu temperatură scăzută, normală sau crescută. 
Toate cele trei eventualităţi pot apărea la acelaşi bolnav �n diferite faze ale afecţiunii. �n 
orice şoc abdominal sever sau �n toxemia severă, temperatura poate să scadă p�nă la 35-
35,5�C. Aşa se �nt�mplă de obicei la debutul şocului din pancreatita acută, �n strangularea 
intestinală acută, ulcerul gastric perforat sau hemoragia peritoneală severă.

Apendicita acută evoluează la debut cu temperatură normală, care creşte apoi la 
37,8-38,3�C, ajung�nd la valori puţin mai mari �n caz de perforaţie; de menţionat �nsǎ cǎ 
pentru apendicitǎ este caracteristicǎ subferilitatea, nu febra.

Valori mari ale temperaturii (40-40,5�C) care �nsoţesc �ncǎ de la debut o durere 
abdominală trebuie să orienteze clinicianul spre o afecţiune toracică sau renală, deoarece 
febra mare este de obicei neobişnuită �n stadiile precoce ale afecţiunilor abdominale 
acute.

Examenul local
Inainte de examenul propriu-zis al abdomenului e important sǎ �ntrebǎm bolnavul 

asupra locului unde resimte durerea sau unde durerea are intensitatea maximǎ – spontan, 
c�t şi �n cursul tusei.

Inspecţia poate gǎsi 
-o distensie abdominală (localizată sau generalizată)
-cicatrici dupǎ intervenţii chirurgicale anterioare (pot fi cauza unei ocluzii intestinale pe 
bridǎ)
-prezenţa unei tumori ce modifică relieful peretelui abdominal
-participarea abdomenului la mişcǎrile respiratorii
-prezenţa unor hernii; toate orificiile herniare trebuie inspectate, dar o atenţie specială 
trebuie avutǎ pentru o eventualǎ hernie femuralǎ, care la un pacient obez e dificil de 
observat; din acest motiv se va cǎuta prin palpare şi o eventiulaǎ impulsiune la tuse  la 
acest nivel

Participarea abdomenului la mişcǎrile de respiraţie trebuie observată foarte atent, 
deoarece orice limitare ar indica o oarecare rigiditate a muşchilor abdominali. �n ulcerul 
perforat peretele abdominal este aproape �n totalitate imobil, �n timp ce �n apendicita cu 
peritonită localizată imobilitatea peretelui este limitată la fosa iliacă dreaptă şi hipogastru.
Imobilitatea parţială a abdomenului prezentă la nivelul epigastrului şi �n porţiunea 
inferioară a peretelui abdominal poate fi �nt�lnită �n unele cazuri de pancreatită acută. 
Limitarea antialgicǎ a mişcǎrilor diafragmului e posibilǎ �n colecistita acutǎ, iar �n ocluzia 
intestinalǎ mişcǎrile pot fi limitate de distensia abdominalǎ.

�ntruc�t limitatrea mişcǎrilor respiratorii e posibilǎ şi �n unele afecţiuni toracice e 
necesarǎ completarea examenului abdomenului cu examinarea toracelui pentru a 
descoperi un sindrom de revǎrsat pleural bazal sau de condensare pulmonarǎ bazalǎ. 

Unii pacienţi mai temători au dificultăţi �n relaxarea muşchilor lor abdominali şi 
preferă să facă uz de respiraţie costală, chiar atunci c�nd nu există o cauză de rigiditate 



musculară abdominală. �n acest caz �n afara de flectarea coapselor  şi distragerea atenţiei 
bolnavului de la examinare se mai poate folosi un artificiu de examinare: palparea se face 
cu m�na dreaptǎ, iar cu m�na st�ngǎ examinatorul apasǎ moderat dar continuu pe 
regiunea sternală pentru a bloca respiraţia costală, impun�nd bolnavului folosirea 
diafragmului şi a muşchilor abdominali pentru respiraţie; �n caz că manevra eşuează, se 
poate conchide asupra unei leziuni abdominale severe.

Palparea abdomenului se �ncepe din partea opusă durerii spontane. Bl�ndeţea
plapǎrii e esenţială; o palpare brutală este dureroasă, dar neinformativǎ; chiar şi la o nouǎ 
palpare bolnavul speriat �ncordeazǎ musculatura abdominalǎ, ceea ce poate sugera �n mod 
eronat apǎrarea muscularǎ. Relaxarea muscularǎ e de asemenea esenţialǎ; se obţine pe de 
o parte prin poziţia pacientului (decubit dorsal, cu coapsele flectate), dar şi prin punerea
unor �ntrebǎri �n paralel care vor �ndrepta atenţia pacientului spre rǎspunsul cerut. �n tot 
acest timp examinatorul va fi atent la orice grimasǎ a pacientului, care traduce o durere 
provocatǎ de palpare.

Chiar �nainte de palpare e bine sǎ facem o palpare unimanualǎ bl�ndǎ a �ntregului 
abdomen; �n acest fel ne putem orienta asupra zonei de maximǎ sensibilitate abdominalǎ 
(focar inflamator la acest nivel).

Palparea 
-determină gradul şi extensia apărării musculare sau a contracturii musculare
-localizează orice zonă sensibilă sau cu hiperestezie
-relevă prezenţa oricărei modificări de relief a peretelui abdominal

Prezenţa unui focar inflamator e relevatǎ adesea prin manevra Blumberg: 
compresiunea bl�ndǎ, treptatǎ la nivelul focarului, urmatǎ de decompresiune bruscǎ 
produce durere.

Contractura musculaturii abdominale poate fi fermă, continuă, „de lemn",  ca �n 
majoritatea peritonitelor generalizate prin ulcer perforat sau poate deveni manifestă doar 
la stimularea prin palpare a unor zone musculare supraiacente unor focare inflamatorii
(apǎrare muscularǎ). Absenţǎ abdomenului rigid, „de lemn", nu poate exclude peritonita; 
pe de altǎ parte afecţiunile toracice pot determina durere şi rigiditate musculară localizată 
abdominal. Dacă, printr-o presiune palpatorie bl�ndă şi continuă, durerea nu se intensifică 
se poate presupune că originea afecţiunii este toracică; dacă �nsă durerea se intensifică pe 
măsură ce palparea continuă şi �nvinge rezistenţa musculară, afecţiunea este abdominală 
(probabil o arie inflamată subiacentă).

Trebuie notat cǎ �n anumite circumstanţe de peritonitǎ severă, apărarea sau 
contractura sunt ne�nsemnate sau foarte reduse: 
-un perete abdominal bogat infiltrat adipos şi cu musculatură slabă
-�n cazul unui şoc toxico-septic sever, cu diminuarea reflexelor
-�n cazul bătr�nilor şi pacienţilor caşectici

Hiperestezia cutanată poate fi testată prin atingerea uşoarǎ a tegumentului (cu 
degetele sau cu un tifon) sau prin ciupire uşoară. Pentru a ne convinge de o eventualǎ 
hiperestezie cutanatǎ �ntr-o zonǎ a abdomenului vom repeta comparativ manevra la 
nivelul coapsei sau toracelui. Hiperestezia cutanatǎ apare �n cazul unui focar inflamator 
peritoneal; hiperestezia �n fosa iliacǎ dreaptǎ apare �n apendicita acutǎ, dar semnul este 
inconstant şi de aceea valoarea sa diagnosticǎ e limitatǎ. Pe de altă parte prezenţa 
hiperesteziei poate fi determinatǎ şi de o iritaţie a rǎdǎcinilor nervilor spinali (de ex. 



compresia radiculară prin protruzia unui disc intervertebral sau tumoră a măduvei 
spinării).

Palparea lombelor este importantă pentru evidenţierea unei măriri de volum a 
rinichiului, a unei formaţiuni tumorale lombare sau a unei contracturi a muşchilor 
regiunii lombar. O formaţiune tumoralǎ lombarǎ poate fi o tumorǎ propriu-zisǎ, o 
hidronefrozǎ, dar şi pionefrozǎ sau abces lombar. O contracturǎ poate fi datǎ de un proces 
inflamator de vecinătate (abces perirenal, o inflamaţie renală, o colicǎ renalǎ sau 
apendicită retrocecală).

�n cazul oricărui focar inflamator aflat �n contact direct cu psoasul se observă 
adesea poziţia de flexie a coapsei homolaterale �n scopul diminuării durerii. Un grad mai 
redus de contracţie (şi de iritaţie) a psoasului poate fi evidenţiat prin efectuarea 
următorului test: cu pacientul �n decubit dorsal se aplicǎ o compresiune bl�ndǎ, 
progresivǎ �n fosa iliacǎ dreaptǎ (st�ngǎ); apoi se solicitǎ pacientului sǎ ridice membrul 
inferior �ntins; iritaţia psoasului este indicată de apariţia durerii.

Măsurarea circumferinţei abdomenului poate arǎta creşterea �n timp a distensiei 
abdominale. Panglica centimetrică de măsurat trebuie plasată �n jurul abdomenului de 
fiecare dată la acelaşi nivel şi de aceea se recomandǎ folosirea unui reper anatomic 
constant – de de obicei ombilicul. Totuşi, distensia abdominală, chiar foarte mare, nu 
produce dec�t modificări minore la măsurători repetate, astfel �nc�t procedeul are valoare 
scăzută.

Percuţia abdomenului trebuie efectuată cu aceeaşi bl�ndeţe ca şi palparea. Ea 
permite aprecierea gradului distensiei intestinale, a prezenţei zonelor de matitate, a 
extensiei anormale a stomacului şi a prezenţei sau absenţei globului vezical. �n plus prin 
paercuţie evidenţiem sensibilitatea deasupra unui focar inflamator prin compresiunea şi 
decompresiunea acestuia. 

Aprecierea matitǎţii hepatice poate fi utilǎ uneori. Dispariţia matitǎţii hepatice şi 
�nlocuirea ei cu timpanism indicǎ prezenţa aerului liber �n cavitatea peritoneală 
(pneumoperitoneu) secundară unei perforaţii digestive. Distensia abdominală accentuată 
prin interpunerea de anse intestinale �naintea ficatului face neinterpretabilă prezenţa unei 
creşteri a sonorităţii la percuţia ariei prehepatice.

Determinarea prezenţei unui lichid liber �n cavitatea abdominală (revǎrsat 
peritoneal seros, seropurulent, purulent, hemoragic, bilios sau chiar cu urinar), prin 
evidenţierea unei matităţi deplasabile, are mai puţină importanţă �n diagnosticarea 
abdomenului acut; c�nd acest lichid e �n cantitate �n cantitate suficientă pentru a putea fi 
gǎsit prin semnul matitǎţii deplasabile, existǎ �ntotdeauna şi alte simptome / semne 
relevante pentru diagnostic. 

Auscultaţia abdomenului oferǎ informaţii asupra tranzitului intestinal. Un
abdomen liniştit (absenţa zgomotelor hidro-aerice intestinale) �nseamnă peritonită, iar 
borborismele sonore (zgomotele de luptǎ ale intestinului) indică ocluzie intestinală. Acest 
aforism este adevărat pentru cazurile tipice, dar există at�t de multe excepţii �nc�t 
auscultaţia nu are rol decisiv �n diagnostic.

Tuşeul rectal exploreazǎ lumenul şi pereţii canalului anal şi al porţiunii inferioare 
a ampulei rectale, dar şi organele pelvine �nvecinate. Explorarea trebuie să fie completă: 
anterior, posterior, �n sus şi lateral, ca să cuprindă �ntreg spaţiul pelvin inferior. 

Uneori lumenul ampulei rectale e ocupat de un fecalom; o astfel de formaţiune 
poate determina obstrucţia cronică a intestinului, provoc�nd simptome acute de ocluzie 



intestinalǎ. Alteori se poate gǎsi o tumorǎ rectalǎ, care poate fi de asemenea cauza unei 
ocluzii.

De foarte mare importanţă este testarea sensibilităţii la palpare a peritoneului 
pelvin. Acumularea declivǎ de puroi �n fundul de sac Douglas determinǎ o iritaţia 
peritoneului pelvin, iar palparea transrectalǎ a fundului de sac Douglas produce durere 
(“ţipǎtul Douglas-ului”).

Palparea fundului de sac Douglas �ntr-o 
peritonitǎ sau abces al fundului de sac Douglas 
permite constatarea a 2 semne:
-bombarea fundului de sac
-“ţipǎtul Douglasului”

Durerea cauzatǎ de presiunea asupra fundului de sac Douglas iritat nu trebuie 
confundată cu jena inerentă produsă de tuşeu. Pentru a fi sigur cǎ durerea e cauzată de 
presiunea degetului explorator asupra peritoneului pelvin bolnavului i se va cere sǎ 
precizeze comparativ c�nd durerea e maximǎ, palp�nd comparativ fundul de sac şi 
prostata sau colul uterin.

Prezenţa unui abces pelvin este uşor detectată prin constatarea unei bombări a 
peretelui rectal anterior. 

Palparea �n porţiunea anterioară permite evidenţierea unor implantări 
carcinomatoase la nivelul fundului de sac Douglas; �ntruc�t carcinomatoza peritonealǎ are 
originea �ntr-o tumorǎ primarǎ abdominalǎ, tabloul clinic de abdomen acut ar putea fi dat 
de o complicaţie a acestei neoplazii sau de complicaţia ocluzivǎ a altor metastaze 
peritoneale.

Palparea peretelui lateral poate releva sensibilitatea dureroasă dată de un apendice 
inflamat sau de un abces pelvin.

Palparea peretelui posterior poate evidenţia orice formaţiune sau masǎ
inflamatorie ori tumorală la nivelul scobiturii sacrului.

La retragerea degetelui explorator trebuie notată eventuala prezenţă de s�nge, 
mucus sau puroi.

Examinarea bimanuală rectoabdominală sau vaginoabdominală (tuşeu rectal/ 
vaginal combinat cu palparea abdominalǎ) poate preciza prezenţa şi caracterele unei 
tumori pelvine (care ar putea fi �ntre altele o sarcină tubară, un abces tuboovarian, o 
tumoră ovarianǎ sau un abces apendicular). 

La pacienţii cu colostomie sau ileostomie explorarea digitală a stomei �nlocuieşte 
tuşeul rectal şi permite evaluarea organelor �nvecinate stomei.

Examenul toracelui



Toracele trebuie să fie minuţios examinat prin metodele obişnuite de inspecţie, 
palpare, percuţie şi, mai ales, auscultaţie pentru a diagnostica o eventualǎ pneumonie sau 
pleurezie. Auscultaţia cardiacǎ este de asemenea obligatorie.

DIAGNOSTICUL CLINIC
Prin anamezǎ şi examen obiectiv se culeg date clinice care permit deja o supoziţie 

diagnosticǎ (diagnosticul clinic). Diagnosticul clinic este �n mod evident imprecis dar 
acest prim diagnostic este de primǎ importantǎ pentru cǎ: 1) �n baza lui se stabileşte 
indicaţia unei intervenţii chirurgicale �n cazurile care au indicaţie operatorie imediatǎ (de 
ex. intervenţia pentru hemostazǎ �ntr-o hemoragie) şi 2) �n funcţie de suspiciunea clinicǎ 
se vor stabili investigaţiile complementare considerate utile. 

Toate urgenţele abdominale se pot manifesta printr-unul sau mai multe din 
următoarele cinci principale simptome sau semne: durere, şoc, vărsături, rigiditate 
musculară sau distensie abdominală. Uneori durerea poate fi unicul simptom, dar 
leziunile grave se pot manifesta prin două sau mai multe din aceste semne clinice. 

Gruparea acestor semne şi simptome �n c�teva tablouri clinice corespunzǎtoare �n 
general unor cauze comune este cheia diagnosticului clinic. Principalele tablouri clinice 
�n abdomenul acut sunt:
-durerea abdominalǎ izolatǎ
-durere abdominalǎ �nsoţitǎ de şoc
-durere �nsoţitǎ de unul sau mai multe dintre urmǎtoarele: vǎrsǎturi, distensie abdominalǎ 
şi oprirea tranzitului intestinal
-durere şi contracturǎ muscularǎ generalizatǎ
-durere şi semne locale de ieritaţie peritonealǎ

Durerea abdominală este singurul simptom �n stadiile precoce ale numeroase
afecţiuni abdominale. Dacă durerea este unilaterală şi iradiază caudal spre regiunea 
inghinală şi testiculul de aceeaşi parte, se poate sus-piciona colica renală şi se cere un 
sumar de urină pentru a confirma hematuria. Dacă durerea este resimţită pe �ntreaga arie 
epigastrică, dar prezintă maximum de intensitate �n hipocondrul drept şi iradiază spre 
regiunea scapulară se poate suspiciona colica biliară. Durerea iniţială �n apendicită este 
de obicei simţită �n epigastru. Durerea datorată ocluziei colonului transvers este simţită �n 
hipogastru.

Durerea epigastrică sau centroabdominală poate fi datorată unei simple colici 
intestinale sau poate apărea �n stadiul iniţial al apendicitei acute, al ocluziei intestinale, al 
pancreatitei acute şi chiar al trombozei mezenterice. Afecţiuni extraabdominale (tabesul 
dorsal, zona zoster, afecţiuni pleuro-pulmonare şi chiar glaucomul acut) pot cauza dureri 
�nşelătoare in abdomen.

Regula de aur �n aceste cazuri este repetarea examenului după două sau trei ore. 
�n toate cazurile de leziune severă vor apărea şi alte acuze: vărsături, febră sau sensibi-
litate locală la palpare, care ajută la tranşarea diagnosticului. De exemplu �n cazul 
apendicitei, după c�teva ore vor apărea greaţă sau vărsături, urmate de sensibilitate �n 
fosa iliacă dreaptă şi subfebrilitate; totuşi, �n cazul unui apendice pelvin, durerea din fosa 
iliacă dreaptă poate să apară ceva mai tardiv, dar tuşeul rectal va revela sensibilitate 
locală.



C�nd o durere centroabdominală este �nsoţită de şoc, dar fără rigiditate musculară 
abdominală, foarte probabil cauza este dintre urmǎtoarele: pancreatita  acută,  tromboza  
mezenterică,  hemoragia  internă, ruptura de anevrism aortic, anevrismul disecant, 
infarctul miocardic acut sau sarcina ectopică.

Pancreatita acută debutează cu durere epigastrică violentă; pot apărea şi eructaţii, 
vǎrsǎturi şi apǎrare musculară epigastrică. Antecedentele biliare sau de alcoolism 
orientează diagnosticul, dar pentru confirmare e necesarǎ determinarea amilazemiei. 
Starea de şoc poate apărea �n prima oră, dar de obicei apare după 6—8 ore, mai rar chiar 
după 24 de ore de la debutul durerii.

Ruptura anevrismului aortic debutează adesea cu durere dorsală ce iradiază spre 
regiunile inghinale, perineu sau scrot. Pulsul distal este prezent şi poate fi constatată o
masă pulsatilă.

Anevrismul disecant debutează cu durere toracică care uneori iradiază la nivelul 
membrului superior stang. Durerea abdominală apare ceva mai t�rziu şi poate duce la 
dispariţia pulsului femural uni- sau bilateral.

Tromboză mezenterică este foarte greu de diagnosticat �n stadiul precoce, dar 
antecendentele de claudicaţie intermitentă, angor abdominal sau alte manifestări arteriale 
pot  orienta diagnosticul.

Tromboză coronariană, care se manifestă adesea prin dureri violente �n epigastru, 
poate pune probleme dificile de diagnostic diferenţial cu o afecţiune intraabdominală. 
Examenul clinic cardiologic şi electrocardiograma sunt esenţiale.

Durerea abdominalǎ �nsoţitǎ de distensia progresivǎ a abdomenului, dar fǎrǎ 
apǎrare muscularǎ, corespunde de obicei ocluziei intestinale. 

O vărsătură iniţială apare �n aproape toate urgenţele abdominale, dar repetarea şi 
persistenţa acesteia este un indiciu de ocluzie a intestinului subţire sau al unei peritonite 
difuze; �n a doua eventualitate apare şi apǎrarea muscularǎ abdominalǎ. �n ambele 
circumstanţe, distensia abdominală este prezentă. Durerea abdominală severă cu vărsături 
repetate şi fără distensie poate fi determinată de gastrita acută, dar acest diagnostic poate 
fi numai dupǎ ce se exclude ocluzia intestinalǎ �naltǎ (se vor cǎuta eventuale cicatrici 
postoperatorii; se vor cerceta punctele herniare; se va observa �n dinamicǎ aspectul 
vǎrsǎturii pentru a observa modificarea acestuiaspre aspectul “murdar” sau chiar 
fecaloid).

Dacă vărsăturile sunt rare şi distensia abdominală s-a instalat progresiv, se poate 
presupune că ocluzia este joasă, obstrucţia fiind pe ileonul terminal. �n caz de dubiu se 
recomandă repetarea examinării după 1-2 ore şi efectuarea �n acest timp a unor 
radiografii abdominale simple.

De notat cǎ �n ocluziile pe intestinul subţire tranzitul intestinal poate fi prezent 
c�teva ore dupǎ debutul durerii (se evacueazǎ intestinul subiacent obstrucţiei).

Asocierea durerii cu oprirea tranzitului intestinal şi distensie progresivǎ � 
vǎrsǎturi caracterizează de obicei ocluzia intestinului gros. O radiografie abdominală 
simplă poate furniza date preţioase pentru diagnostic.

�n cazul oricărei ocluzii intestinale este obligatorie efectuarea preoperatorie a
examenului de urinǎ şi determinarea probelor serice renale; ecografia este de asemenea 
de dorit. Insuficienţa renalǎ de orice etiologie poate determina o distensie abdominală şi 
vărsături.



Tabloul clinic al ocluziei intestinale variazǎ �n funcţie de sediul obstrucţiei

Durerea abdominalǎ severǎ �nsoţitǎ de contracturǎ muscularǎ semnificǎ aproape 
�ntotdeauna o peritonitǎ generalizatǎ secundarǎ unei perforaţii viscerale. Cea mai 
frecventǎ cauzǎ e perforaţia duoadenalǎ sau gastricǎ ulceroasǎ; cauze mai rare sunt 
perforaţia apendicularǎ, perforaţia colecistului sau perforaţia unui cancer colic. 

Una din bolile extraabdominale care produce uneori durere severă şi rigiditate a 
abdomenului este pneumonia bilaterală; dacă rezistenţa musculară este �nvinsă (printr-o 
palpare b�ndǎ, progresivǎ) se constatǎ cǎ existǎ nici sensibilitate profundă, iar 
diagnosticul va fi revelat prin examinarea toracelui.

Simptomele unui ulcer perforat sunt caracteristice. Astfel, �ntr-o primă fază, apare 
brusc durerea severă (“loviturǎ de pumnal”), adesea acompaniată de un colaps iniţial şi 
totdeauna asociată cu o rigiditate ,,lemnoasă" a peretelui abdominal. După una sau două 
ore de la debut, urmează o a doua fază, �n care bolnavul se simte mai bine, pare 
ameliorat, dar semnele obiective (mai ales rigiditatea „lemnoasă" abdominală) persistă. �n 
fine, urmează o a treia fază, după circa 12 ore, c�nd peritonita a evoluat şi apar 
vărsăturile, distensia abdominală şi tahicardia. Deseori, durerea este resimţită la nivelul 
v�rfului umărului drept, iar matitatea hepatică poate fi diminuată. Radiografia 
abdominalǎ simplǎ evidenţiazǎ pneumoperitoneul sub forma unei imagini semilunare 
transparente �ntre ficat şi diafragm.

Durerea la nivelul hipocondrului drept şi apǎrarea muscularǎ la acest nivel se 
poate datora - �n absenţa unei afecţiuni pulmonare - unei colecistite acute, unui ulcer 
duodenal perforat acoperit, inflamaţia unui apendice subhepatic sau unei complicaţii a 
unui chist hidatic. 

Durerea �n fosa iliacă dreaptă �nsoţitǎ de apǎrare muscularǎ localǎ e determinatǎ 
cel mai frecvent de apendicita acută, dar mai există aici o serie de capcane diagnostice
(colica renalǎ dreaptǎ, pionefroza dreaptǎ, ulcerul duodenal perforat, boala Crohn, adenita 



nespecificǎ a ganglionilor ileo-cecali, diverticulita Meckel, dismenoreea, sarcina tubarǎ 
dreaptǎ, chistul ovarian drept, abcesul tubo-ovarian drept, endometrita ovarianǎ ş.a.).

Combinaţia formatǎ din  durere �n fosa iliacă st�ngă, sensibilitate şi semne locale 
de aparare muscularǎ e determinatǎ cel mai frecvent de diverticulită a colonului st�ng (de 
obicei sigmoidian).

Durerea şi sensibilitatea �n fosa iliacă st�ngă mai pot fi cauzate şi de un cancer de 
colon cu abces peritumoral, de o boalǎ Crohn, de o afecţiune a rinichiului st�ng sau de 
pleurezia s�ngǎ.

Durerea hipogastrică �nsoţitǎ de iritaţie peritonealǎ semnifică fie o apendicitǎ, fie 
o diverticulitǎ sigmoidianǎ perforatǎ, fie o afecţiune acutǎ ginecologicǎ. 

EXAMINǍRILE COMPLEMENTARE
Ecografia abdominalǎ este �n practicǎ prima investigaţie imagisticǎ la care se 

apeleazǎ. Dacǎ e efectuatǎ de un examinator experimentat poate oferi informaţii despre 
toate viscerele abdominale. �n situaţiile de abdomen acut poate informa asupra:
-revǎrsatelor peritoneale
-peristalticii tubului digestiv şi conţinutului tubului digestiv
-modificǎrilor de structurǎ şi dimensiuni ale organelor digestive
-proceselor patologice ale organelor abdominale non-digestive

Radiografia abdominalǎ simplǎ nu e indispensabilǎ la toţi pacienţii cu durere 
abdominalǎ acutǎ. E rarǎ constatarea unor calculi sau coproliţi radioopaci, prezenţa unei 
anse santinelǎ sau a altor semne radiologice “caracteristice”, iar diagnosticul e oricum 
confirmat prin alte investigaţii. Radiografia abdominalǎ simplǎ poate descoperi �nsǎ 2 
semne importante: pneumoperitoneul (�n peritonita generalizatǎ) şi nivelele hidroaoerice 
(�n ocluzia intestinalǎ). Trebuie amintit �nsă că aerul liber nu apare dec�t �n 20% din 
cazuri de ulcer perforat; pentru a permite acumularea aerului sub diafragm pacientul 
trebuie sǎ stea �n ortostatism sau �n poziţie şez�ndǎ timp de 5-10 minute �naintea 
examinǎrii. Nivelele hidroaerice sunt evidente la aprox. jumǎtate din pacienţii cu ocluzie 
intestinalǎ.

�n ocluzia intestinalǎ 
ansele intestinale au un 

conţinut hidro-aeric.

Pneumoperitoneul – semn patognomonic al 
peritonitei prin perforaţia unui organ cavitar 
– se evidenţiazǎ prin transparenţa semilu-

narǎ a aerului din spaţiul interhepato-
diafragmatic.

�n ansele intestinale lichidele sechestrate se 
acumulează decliv, iar aerul deasupra.

Ansele surprinse orto-roentgenograd apar 
radiografic ca o zonă radiotransparentă 
superioară (aer) şi o zonă radioopacă 
inferioară (lichid),mărginite de o linie 

orizontală dreaptă – nivele hidroaerice.



Radiografiile cu substǎnţǎ de contrast oralǎ sunt rareori necesare. Totuşi atunci 
c�nd decidem efectuarea unui examen radiologic cu substanţǎ de contrast al tubului 
digestiv superior (de ex. �n cazul suspiciunii unei perforaţii ulceroase) trebuie sǎ folosim 
o substanţǎ de contrast hidrosolubilǎ; ieşirea substanţei radioopace din tubul digestiv 
confirmǎ perforaţia. Substanţele de contrast hidrosolubile pot fi resorbite din cavitatea 
peritonealǎ �n cazul �n care perforaţia existǎ.

Dacă anamneza, examenul clinic şi radiografia abdominală simplă indică prezenţa 
unei obstrucţii colonice, se poate face o irigografie, care va preciza locul şi cauza 
obstrucţiei şi poate servi la reducerea unei eventuale invaginaţii sau a unui volvulus. 

Examenul radiologic al toracelui poate fi necesar pentru excluderea unor 
afecţiuni pleuro-pulmonare. De menţionat cǎ revǎrsatul pleural poate apare reacţional şi 
la pacienţii cu afecţiuni abdominale. Nu e neobişnuit ca �ntr-o pancreatitǎ sǎ aparǎ un 
revǎrsat plaeural st�ng, �ntr-un ulcer duodenal perforat un ravǎrsat pleural drept, sau 
revarsat bilateral �n peritonita generalizatǎ. Aceste revǎrsate sunt reduse sau mederate 
cantitativ, sterile, se resorb spontan şi nu necesitǎ evacuare prin puncţie.

Electrocardiograma trebuie efectuatǎ �n toate cazurile �n care existǎ cea mai micǎ 
suspiciune de infarct miocardic acut.

Tomografia computerizată (CT) poate aduce multe informaţii util, dar �n practicǎ 
are indicaţie limitată �n explorarea bolnavilor cu durere abdominală acută �n primul r�nd 
pentru cǎ timpul necesar pentru obţinerea examinării este excesiv de mare, ceea ce 
reprezintă un inconvenient deosebit mai ales pentru bolnavii �n stare de şoc. 

Laparoscopia diagnosticǎ poate fi foarte utilǎ dacǎ e efectuatǎ de un chirurg 
experimentat. Necesitǎ anestezie generalǎ şi ca urmare trebuie privitǎ ca un ultim 
moment diagnostic şi prim moment operator; unele situaţii abdominale acute pot fi 
rezolvate pe cale laparoscopicǎ, altele necesitǎ laparotomia şi rezolvarea chirurgicalǎ 
deschisǎ.

Testele standard de s�nge şi urinǎ sunt:
-hemoleucograma
-coagulograma (pacientul ar putea avea nevoie de o operaţie!)
-probele renale
-examenul sumar de urinǎ
-amilazemia
-glicemia
-gonadotrofina corionicǎ umanǎ – se recolteazǎ pentru diagnosticul sarcinii ectopice, 
daca tabloul clinic nu impune o intervenţie chirurgicalǎ �n urgenţǎ imediatǎ
-parametrii acido-bazici, ionograma, proteinemia – �n toate formele de abdomen acut care 
evolueazǎ cu şoc

�ncrederea excesivă �n aceste teste �l poate �ncurca pe clinician. Astfel la mulţi 
pacienţi cu apendicită, chiar după apariţia perforaţiei, leucocitele se menţin �n limite 
normale. �n stadiul precoce al unei hemoragii acute intraabdominale aşteptarea apariţiei 
semnelor de anemie acută consumă inutil un timp preţios. Totuşi, �n cazul unui pacient cu 
ulcer perfo�rat sau cu ocluzie intestinală, aprecierea hemoconcentraţiei, a modificărilor 
electrolitice şi ale ureei din ser poate oferi date preţioase �n conducerea tratamentului 
preoperator de reechilibrare. 

La bolnavii cu suspiciune de diabet zaharat, determinarea glicemiei este 
obligatorie.



CONCLUZIE
�n cazul unui pacient cu durere abdominalǎ acutǎ e esenţial sǎ se stabileascǎ 

indicaţia terapeuticǎ: chirurgicalǎ sau medicalǎ. Evident indicaţia terapeuticǎ se bazeazǎ 
pe un diagnostic. Acest diagnostic rǎm�ne uneori la o oarecare imprecizie (de ex. ocluzie 
intestinalǎ joasǎ, peritonitǎ generalizatǎ sau numai “abdomen acut”), dar e suficient 
pentru a conduce la o anumitǎ strategie terapeuticǎ. Un examen clinic riguros dublat de 
un raţionament clinic este cheia stabilirii unui diagnostic c�t mai precis şi a indicaţiei 
terapeutice juste.


