
  



  

Ocluzia intestinala sau “ileusul”

= oprirea completa si persistenta a tranzitului 
intestinal la nivelul intestinului subtire sau a 
colonului,

cu repercursiuni asupra homeostaziei organismului



  

Ocluzia intestinala sau “ileusul”

= oprirea completa si persistenta a tranzitului 
intestinal la nivelul intestinului subtire sau a 
colonului,

cu repercursiuni asupra homeostaziei organismului

Subocluzie intestinala:

= o obstrucţie incompleta a lumenului intestinal; 

- simptomatologia de ocluzie este mai ştearsa; 

- poate evolua fie catre ocluzia completa, fie catre 
reluarea tranzitului intestinal



  

Ocluziile mecaniceOcluziile mecanice

datorate unui obstacol 
morfologic care se opune 
tranzitului intestinal

prin obstacoobstacoll intraluminal, 
parietal, sau extraparietal
(nu exista suferinta 
vasculara a intestinului)

prin strangularestrangulare
(exista o suferinta vasculara 
a intestinului)

Ocluziile functionale Ocluziile functionale 
(dinamice)(dinamice)

datorate tulburarilor 
motilitatii intestinale

prin spasmulspasmul musculaturii 
netede intestinale

prin paraliziaparalizia musculaturii 
netede intestinale



  

OI mecanice prin obstacol intralumenal

Lumenul intestinal 
poate fi obturat 
prin:

•  calcul biliar ajuns in 
intestin prin fistula bilio-
digestiva (ileus biliar)

•  ghem de ascarizi

•  ghem de par 
(trichobezoar) (la 
psihopati)

•  ghem de fibre vegetale 
celulozice, nedigerabile 
(fitobezoar)

•  fecaloame (la batrani 
cu constipatie cronica, 
veche)

•  meconiu (nou nascut cu 
mucoviscidoza)

trichobezoar

ileus biliar



  

OI mecanice prin obstacol parietal

•  tumori 
(benigne/maligne)

•  boala Crohn

•  atrezie /stenoza 
congenitala

•  stenoze post-iradiere

•  TBC



  

OI mecanice prin obstacol extraparietal

•  tumori extraintestinale

•  aderente, bride



  

•  strangulare herniarastrangulare herniara – patrunderea anselor intestinale prin orificiul 
herniar (a)

•  strangulare internastrangulare interna – patrunderea anselor pe sub bride, prin orificii 
anormale din epiploon, etc

•  invaginatia intestinalainvaginatia intestinala – patrunderea unui segment de intestin in 
segmentul distal (b)

•  volvulus intestinalvolvulus intestinal – rasucirea unui segment intestinal in jurul axei 
mezenterice (mezocolice) (c)

a b c

OI mecanice prin strangulare



  

Cauze localeCauze locale 
corpi straini

alimente iritante

paraziti intestinali

ulceratii intestinale

Cauze reflexeCauze reflexe
leziuni ale plexului celiac

contuzii abdominale

Cauze nervoase centraleCauze nervoase centrale
tumori cerebrale

psihopatii

intoxicatia cu plumb (colica 
saturnina)

tabes (colica tabetica) 

Cauze nedeterminateCauze nedeterminate

OI dinamice spastice

http://www.learningradiology.com/caseofweek/caseoftheweekpix/cow82lg.JPG


  

metabolicemetabolice

•hipopotesemia (sindromul Darrow)hipopotesemia (sindromul Darrow)

•hiponatremia severahiponatremia severa

•coma diabeticacoma diabetica

reflexereflexe

•colica biliaracolica biliara

•colica renalacolica renala

•leziuni ale maduvei spinariileziuni ale maduvei spinarii

•pancreatita acuta pancreatita acuta 

•peritonita acuta difuzaperitonita acuta difuza

•hemoperitoneulhemoperitoneul

intoxicatiiintoxicatii

stari septicestari septice

OI dinamice paralitice



  

-intestinul proximal de obstacol

- dilatat plin cu un conţinut lichid / semilichid şi aeric

- presiunea endoluminala   → staza venoasa şi capilara

→ peteşii hemoragice sau chiar necroze. 

-in cavitatea peritoneala

-apare un exudat hemoragic

-translocaţia bacteriana in cavitatea peritoneala

-intestinul distal de obstacol

-ansele sunt colabate, cu coloraţia palidă



  

In ocluziile pe colon ...

valvula cecala 
competenta

→ bomba colica

Valvula cecala 
incompetenta



  



  



  



  

Ocluzia
intestinala

Durere
Varsaturi

Distensia
abdominala

Oprirea
tranzitului



  

Durerea 

-apare constant în ocluzia intestinală

-în ocluziile simple (prin obliterare) durerea are caracter 
colicativ, ondulator

» fiecare undă peristaltică e însoţită de o durere care
   creşte progresiv şi apoi se atenuează

» in OI pe intestinul subtire colicile survin la 3-5 minute

» in OI pe intestinul gros colicile survin la 5-10 minute

-în ocluziile prin strangulare  durerea e continuă
»durerea traduce suferinţa ischemică a intestinului
  strangulat sau volvulat



  

Durerea 

-apare constant în ocluzia intestinală

-în ocluziile simple (prin obliterare) durerea are caracter colicativ, 
ondulator

» fiecare undă peristaltică e însoţită de o durere care
   creşte progresiv şi apoi se atenuează

» in OI pe intestinul subtire colicile survin la 3-5 minute

» in OI pe intestinul gros colicile survin la 5-10 minute

-în ocluziile prin 
strangulare  durerea e 
continuă

»durerea traduce suferinţa ischemică a intestinului
  strangulat sau volvulat



  

Vărsăturile

rapid în cazul ocluziilor înalte
-apar

tardiv (sau chiar lipsesc) în cazul ocluziilor joase

-iniţial vărsături produse pe cale reflexă (conţinut alimentar)

-apoi vărsături produse prin contracţiile antiperistaltice 
             (conţinut gastric, apoi intestinal )

-apoi vărsături fecaloide
(procesele de fermentaţie şi putrefacţie produse de 
       flora intestinala)

varsaturi 
alimentare

varsaturi 
bilioase

varsaturi 
poracee

varsaturi 
fecaloide



  

Oprirea tranzitului intestinal 
pentru gaze şi materii fecale 

= semnul cardinal al ocluziei intestinale

Acest semn nu e întotdeauna prezent de la început

-în porţiunea subiacentă obstacolului intestinul mai are
    încă conţinut

mai pot să apară câteva scaune

acest semn nu trebuie aşteptat pentru a formula diagnosticul de 
ocluzie dacă toate celelalte semne sunt pozitive!



  

Oprirea tranzitului intestinal 
pentru gaze şi materii fecale 

= semnul cardinal al ocluziei intestinale

Acest semn nu e întotdeauna prezent de la început

-în porţiunea subiacentă obstacolului intestinul mai are
    încă conţinut

mai pot să apară câteva scaune

acest semn nu trebuie aşteptat pentru a formula diagnosticul de 
ocluzie dacă toate celelalte semne sunt pozitive!



  

Distensia abdomenului

Simetrica, predominant 
centro-abdominala

OI de intestin subtire

Simetrica, predominant 
in cadru

OI de intestin gros



  

asimetrica, 

ovoid cu axul mare 
dinspre FID spre HS

volvulus sigmoidian

Distensia abdomenului



  

Alte manifestari clinice

- observarea peristaltismului intestinal

-contracţiile de luptă ale intestinului pot fi observate la 
   pacienţii emaciaţi

- durerea la palparea abdomenului

- accentuarea zgomotelor hidro-aerice intestinale (hiperperistaltism)

Se vor face obligatoriu:

-cercetatarea punctelor herniare → hernie strangulată. 

Atenţie la o eventuala hernie femurala!

-tuşeul rectal → neoplasm rectal obstructiv



  

Semnele generale 

-lipsesc în faza de debut a ocluziei

-aparitia lor = semn de gravitate. 

Pe măsură ce tulburările fiziopatologice avansează

-starea generală se alterează

-apare hipotensiunea arterială şi tahicardia

-apare oliguria sau chiar anuria

-apare polipneea, tahipneea



  

OI înaltă
durere + vărsături

OI joasă – ileon terminal
durere + vărsături rare

distensie progresivă

OI joasă – colon
durere + distensie +
oprirea tranzitului

-tranzit prezent un timp

-deshidratare rapida

-varsaturi tardive sau absente

Semne clinice ale OI
-durere
-oprirea tranzitului
-vărsături
-distensie abdominală



  

Radioscopia abdominala simpla 

lichid =  radiopac

aer =  radiotransparent



  

Radioscopia abdominala simpla 

Nivelele hidroaerice în 
OI pe intestinul subţire:
-numeroase
-mici
-centrale

Nivelele hidroaerice în 
OI pe intestinul gros:
-puţine
-mari
-periferice



  

Ecografia abdominala

-adesea prima investigaţie 

-evidenţiaza 
-distensia abdomenului
-conţinutul semilichid şi aeric intestinal
-peristaltica intestinala

-rar (din cauza distensiei):
-tumori obstructive
-aerobilie (ileus biliar)



  

Examinari de laborator

-hemoleucograma
-hemoconcentraţie, leucocitoza 

-pH; parametrii acidobazici
-de obicei acidoza metabolica

-amilazemia; amilazuria
-pentru diferenţierea de pancreatita acuta
-creşteri şi în OI, dar în pancreatita creşterea e mai

importanta

-ureea, creatinina serica
-pentru evaluarea coafectarii funcţiei renale

-ionograma serica
-de obicei hipopotasemie, hiposodemie
-corectarea tulburarilor electrolitice se va face în funcţie

de nivelul ionogramei



  

Diagnosticul pozitiv al OI se bazează pe:
durerea abdominală
oprirea tranzitului intestinal
vărsături
distensia abdominală
nivele hidro-aerice la radioscopia abdominală

Diagnosticul preoperator mai trebuie să precizeze:
localizarea obstacolului

- ocluzie înaltă sau joasă

existenţa sau absenţa strangulării (suferinţei vasculare)

etiologia ocluziei 
- nu poate fi stabilită preoperator în toate cazurile

complicaţiile metabolice



  

Ocluzie intestinala!

Indicatie operatorie absoluta!



  

-câteva investigaţii sumare
- radioscopia abdominala şi toracica
- ecografia abdominala
- electrocardiograma

-puncţia venoasa; recoltarea unor probe biologice 

-accesul venos periferic şi (±) central

-tratament hidro-electrolitic

-corectarea tulburǎrilor acido-bazice
- acidoza metabolica → bicarbonat de sodiu
- alcaloza metabolica → clorura de potasiu

Pregatirea preoperatorie



  

Momentul operator depinde de:

-severitatea pierderilor hidro-electrolitice 
şi a tulburărilor echilibrului acido-bazic

-coexistenţa bolilor asociate

-tipul de ocluzie (prin obliterare sau prin strangulare)

Obiectivul tratamentului chirurgical:

îndepărtarea sau ocolirea obstacolului 

pentru a permite reluarea tranzitului intestinal.



  

-secţionarea inelului de strangulare a unei hernii 
-secţionarea unei bride (aderenţe peritoneale)

-extirparea unei tumori compresive

-colostomia sau rezecţia Hartmann

Pregatirea preoperatorie



  

- anastomoză între segmentul digestiv situat proximal şi cel 
situat distal de tumoră

-reducerea unei invaginaţii intestinale

Pregatirea preoperatorie



  

-enterotomia (secţionarea intestinului), extragerea obstacolului 
intraluminal (calcul biliar, corp străin) şi enterorafia (sutura 
intestinului)

Pregatirea preoperatorie
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