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ABSTRACT
The spleen is one of the most vulnerable organs in abdominal injuries by contusive mechanism. The treatment of post-traumatic splenic lesions has constantly evolved from surgery to nonoperative treatment in
order to preserve the functions of this organ and especially the immunological one. The development of
modern technology has supported the nonoperative approach to spleen trauma with main reference to interventional radiology and its role in the patient with transient hemodynamic instability. The article presents
the modern, innovative concepts in traumatology, concepts that allow the ideal treatment of the polytraumatized.
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REzumat
Splina este unul dintre cele mai vulnerabile organe în cadrul traumatismelor abdominale prin mecanism contuziv. Tratamentul leziunilor splenice posttraumatice a evoluat constant de la chirurgie la tratament nonoperator, cu scopul păstrării funcţiilor acestui organ şi, în special, a celei imunologice. Dezvoltarea tehnologiei moderne a susţinut abordul nonoperator al traumatismelor splinei, cu referire principală la radiologia
intervenţională (RI) şi rolul acesteia la pacientul cu instabilitate hemodinamică tranzitorie. Articolul prezintă
concepţiile moderne, inovatoare în traumatologie, concepţii care permit tratamentul ideal al politraumatizatului.
Cuvinte cheie: politraumatism, radiologie intervenţională, sală hibrid, splină

INTRODUCERE
„Toate schimbările majore sunt precedate de
haos“ – Deepak Chopra (1). Hemoragia arterială
abdominală posttraumatică nediagnosticată/diagnosticată tardiv reprezintă cauza principală a
evoluției nefavorabile a pacienților, iar sângerarea
continuă/persistentă rămâne principala cauză de
deces la pacienţii traumatizaţi în primele 24 de ore
de la internare (2). Soluția este reprezentată de
diagnosticul şi terapia precoce prin tehnici endovasculare, laparotomie sau combinația acestora
(3). Decizia trebuie luată rapid şi este bazată pe
experienţa/perspicacitatea clinică şi recunoaşterea
pattern-ului lezional.
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Conform opiniei lui Salsamendi (3), există
centre importante de traumatisme care consideră
embolizarea arterială o componentă a resuscitării
primare, radiologia intervențională (RI) necesitând
un abord multidisciplinar, în care chirurgul traumatolog şi radiologul trebuie să înțeleagă indicațiile
şi limitele procedurii. Prin embolizare se realizează
o obliterare vasculară intenționată şi controlată cu
scopul opririi unei hemoragii arteriale (4).
Conceptul de „hemostază angiografică“ a fost
introdus pentru prima oară de către Salvatore
Sclafani (5) în 1981.
În prezent, se consideră că angiografia (diagnostică şi terapeutică) face parte din tratamentul
nonoperator (TNO) al traumei splenice (6-9).
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PROCEDURILE ANGIOGRAFICE
Aceste proceduri sunt diagnostice şi terapeutice,
ultimele fiind efectuate cu intenţia embolizării
vasculare şi a stopării hemoragiei. Angiografia cu
substracţie digitală permite un diagnostic rapid şi
de acurateţe, reprezentând standardul în traumatisme (10), metoda determinând reducerea timpului
necesar examinării, scăderea cantităţii utilizate de
substanţă de contrast (SC) şi a dozei de iradiere.
Angioembolizarea splenică (AES) a determinat
creşterea succesului TNO prin oprirea hemoragiei
şi prevenirea unei rupturi întârziate splenice
(11,12) şi a determinat reducerea riscului unei
splenectomii cu peste 18% (13,14), fapt confirmat
recent de Frandon (15). Procedura este utilizată la
pacienţii stabili hemodinamic/uşor stabilizabili
sub supraveghere chirurgicală atentă şi cu posibilitatea efectuării intervenţiei chirurgicale în orice
moment. Un avantaj deosebit al angiografiei este
reprezentat de posibilitatea tratării altor leziuni
vasculare concomitente (inclusiv implantării de
endoproteze). Trebuie înţeles de la început că angioembolizarea (AE) este o procedură care necesită
timp şi un volum crescut de substanţă de contrast
(SC).
Utilizarea selectivă a AES la pacienţii trataţi
nonoperator a determinat scăderea eşecului acestei
metode la valori de 2-4% (16-19). AES a determinat reducerea numărului de splenectomii, fiind un
factor predictiv independent pentru prezervarea
splenică la pacienţii selecţionaţi pentru TNO (20).
La început, implementarea AES în traumatisme
a fost precaută, procedura fiind considerată o componentă a TNO (21,22). Clements (22) consideră
că rezultatele procedurii şi structura actuală diagnostico-terapeutică în traumatologie trebuie să
reconsidere rolul angiografiei intervenţionale prin
considerarea AE ca o terapie distinctă în traumatologia splenică.
Cu trecerea anilor, metoda s-a dezvoltat şi au
apărut noi concepte care au determinat modificări
majore în traumatologie. Acestea sunt reprezentate
de:
−− angioembolizarea de urgenţă efectuată în
sala de operaţii;
−− AES prin acces transradial;
−− radiologia intervenţională (RI) la pacientul
politraumatizat cu instabilitate hemodinamică
(IH);
−− radiologia intervenţională de control lezional
(DCIR – Damage Control Interventional
Radiology): evaluarea utilizării unei săli de
intervenţie comune/combinate CT-angiografie
cu masă rotativă singulară;

−− radiologia intervenţională de control lezional (DCIR) în situaţiile de necesitate secundare traumatismului (DCIR in PRESTO –
“Damage Control Interventional Radiology
in Prompt and Rapid Endovascular Strategies in Trauma Occasions);
−− sala de operaţie hibridă pentru pacienţii cu
traumatisme severe (compartimentul şi protocolul RAPTOR).
1. Angioembolizarea de urgenţă efectuată în
sala de operaţii
Angiografia cu substracţie digitală (DSA –
digital substraction angiography) efectuată în blocul operator a avut rezultate remarcabile în hemostaza la pacienţii traumatizaţi, Teo şi colaboratorii
(23) subliniind importanţa acesteia ca o componentă a resuscitării iniţiale şi a controlului lezional
în traumatisme. Succesul angioembolizării prin
utilizarea C-Arm DSA mobil în sala de operaţie şi
frecvenţa complicaţiilor au fost similare celor
efectuate în laboratorul de angiografie. Mai mult
autori relatează efectuarea chirurgiei de control
lezional „în tandem“ sau la scurt timp (în medie 12
minute) cu radiologia intervenţională.
2. AES în traumatisme prin acces transradial
(ATR)
Clasic, AES se efectuează pe cale retrogradă femurală. Accesul transfemural (ATF) are o morbiditate de 5% (cel mai frecvent hematom local, ischemia membrului pelvin homolateral, pseudoanevrism) (24). ATR pentru AES a reprezentat o
extensie a procedurilor coronariene.
Accesul transradial a fost realizat iniţial la nivelul arterei radiale stângi, dar s-a renunţat (din
motive ergonomice – configuraţia sălii hibride
operatorii cu poziţia braţului C şi aparaturii anestezice), utilizându-se artera radială dreaptă (care a
necesitat catetere mai lungi şi străbaterea arcului
aortic). Accesul la nivelul arterei radiale se face
sub control ultrasonografic, embolizarea splenică
efectuându-se, în general, proximal. Comparând
cele două variante de acces (ATR vs. ATF), s-a
constatat că ATF (24,25):
−− a necesitat un timp mai mare pentru canularea arterei splenice şi utilizarea mai multor
catetere pentru AE;
−− a fost realizabil în 98,4% dintre cazuri (vs.
95,7% ATR);
−− orientarea superioară a originii arterelor
mezenterice şi renale complică intervenţiile
prin ATF (fapt evitat via ATR).
Avantajele ATR:
−− la pacienţii cu riscuri majore postprocedurale femurale: obezitate, anticoagulare, patologie severă arterială femurală/iliacă;
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−− „coapsa complicată“ – prezenţa unor dispozitive adiţionale în vasele femurale (catetere
venoase pentru resuscitare, catetere arteriale), plăgi care împiedică accesul arterial,
obstacole anatomice (intervenţii chirurgicale anterioare locale), obezitate morbidă;
−− utilizează în general un singur cateter „radial
specific“;
−− complicaţii postprocedurale absente/minime
(investigate prin ultrasonografie Doppler).
3. RI la pacientul politraumatizat cu instabilitate hemodinamică (IH)
Deşi se consideră că intervenţia chirurgicală
este considerată un tratament definitiv al hemoragiei posttraumatice, aceasta nu este întotdeauna
soluţia optimă pentru stabilizarea pacientului politraumatizat (26,27). Stabilirea optimă a destinaţiei
iniţiale a pacientului traumatizat instabil hemodinamic/cu instabilitate hemodinamică persistentă
(sală de operaţie, laborator de angiografie, terapie
intensivă) este dificilă şi în permanentă schimbare.
Apariţia sălii hibride operatorii a eliminat această
dilemă (2).
Transportul de la o sală la alta (operaţie ↔
angiografie) a fost un factor semnificativ care a
contribuit, evident, la persistenţa/agravarea hemoragiei; mai clar, imposibilitatea asigurării unor
aborduri concurente şi necesare hemostazei
(operatorii şi angiografice) a scăzut abilitatea echipei de traumatologie pentru salvarea cazului în
timp util (2). Transportul pacienţilor din suita
RAPTOR la angiografie a fost mai rapid decât al
celor din Departamentul de Urgenţă (22 minute vs.
49 minute „door-to-needle” time) (2).
Studiul retrospectiv al lui Guinto (28) la pacienţii
hipotensivi cu leziuni splenice severe (grad IV, V)
a evidenţiat că, în centrele de traumatisme americane, s-a practicat splenectomia în 94,7% dintre
cazuri şi AES în 5,3%. Pacienţii la care s-a efectuat
AES au prezentat o incidenţă crescută a infecţiilor
locale splenice, restul complicaţiilor neprezentând
diferenţe semnificative. Mai mult, nu s-au considerat diferenţe semnificative statistic referitoare la
mortalitatea din cele două grupuri. În concluzie,
AES poate fi utilizată ca primă opţiune terapeutică
(dacă RI este accesibilă imediat) în aceste cazuri,
fără creşterea riscului de deces.
Liao şi colab. (29) au analizat dacă instabilitatea hemodinamică mai reprezintă o contraindicaţie
absolută pentru TNO în condiţiile posibilităţii utilizării rapide a AES.
Autorii au definit instabilitatea hemodinamică
pe baza unuia dintre criteriile constatate iniţial în
Departamentul de Urgenţă (DU): puls > 120/min
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sau TAS < 90 mmHg. Semnele vitale pot fi afectate
de numeroşi factori: vârstă, medicaţie utilizată
anterior, patologie preexistentă şi calitatea resuscitării (29). Strategia şi tehnologia avansată a radiologiei intervenţionale (RI) pot contribui la intervenţia rapidă pentru realizarea hemostazei prin
AES astfel încât, conform opiniei autorilor, instabilitatea hemodinamică nu este echivalentă unei
contraindicaţii absolute a TNO.
Studiul a inclus 73 de pacienţi, resuscitarea primară fiind reprezentată de protecţia căilor aeriene
şi administrarea unei cantităţi de 2000 ml ser
fiziologic încălzit în primele 15-20 de minute. Criteriile de excludere au fost: vârsta sub 16 ani sau
peste 80 ani, leziuni severe la nivelul altor regiuni
(abbreviated injury scale, AIS > 2), leziuni abdominale care impun laparotomia de urgenţă şi cazurile decedate în DU fără posibilitatea altor măsuri
terapeutice. Centrul de traumatisme de nivel I
menţionat (Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan) are următoarele posibilităţi: bloc operator/RI
permanente, procedurile hemostatice putând fi
efectuate în 30 de minute; scan MDCT (multidetectorCT), laborator angiografie şi unitate de resuscitare integrate în DU, transportul pacientului
între camera de resuscitare şi RI fiind sub 3 minute,
iar resuscitarea fiind permanentă (realizându-se,
practic, o echivalenţă între laboratorul de RI şi blocul operator referitoare la siguranţa pacientului),
echipa chirurgicală fiind în alertă pe perioada efectuării AES; timpul de transport dintre laboratorul
de RI şi blocul operator este sub 3 minute. Decizia
TNO impune prezenţa echipei de traumatisme
(chirurg, medicină de urgenţă, radiolog intervenţionist) şi disponibilitatea transfuziilor sanguine şi a
echipamentelor medicale necesare. AES a utilizat
Gelfoam®, spirale metalice sau ambele; pentru
leziuni vasculare focale, s-a efectuat AESD (AES
distală), iar pentru leziuni multiple – AESP (AES
proximală). La 68,5% dintre cazuri, s-a efectuat
AES, iar la 31,5% – intervenţie chirurgicală.
Mortalitatea la pacienţii cu AES a fost de 4%, iar la
splenectomizaţi – 17,4%. Conform opiniei autorilor, cheia succesului la pacienţii cu instabilitate
hemodinamică este reprezentată de selecţia corectă (în practică, pacienţii prezintă semne vitale
instabile o dată/repetat, dar nu permanent!) şi scurtarea timpului necesar pentru pregătirea efectuării
AES.
În Europa, pentru leziunile splenice de grad
IV-V, Nijdam este mai rezervat şi recomandă AES
la pacienţii stabili hemodinamic/stabilizabili doar
dacă prezintă blush radiologic (30).
Otsuka (31) consideră că, în prezent, radiologia
intervenţională (RI) poate fi utilizată ca metodă de
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resuscitare, prin hemostaza obţinută realizând
îmbunătăţirea evoluţiei pacienţilor traumatizaţi cu
instabilitate hemodinamică din departamentul de
urgenţă; explică această conduită prin aparatura
CT performantă, posibilitatea angiografiei mobile
şi a sălilor de operaţie hibride din centrele de traumatisme. La cazurile prezentate, autorul a utilizat
transfuzii importante şi hipotensiunea permisivă
pre-RI în acord cu principiile “damage control”,
mediana timpului petrecut în laboratorul de angiografie fiind de 50 de minute.
Sala de operaţie hibridă este echipată pentru
resuscitarea pacientului, imagistică (MDCT),
angiografie şi intervenţie chirurgicală, evitându-se
riscurile şi întârzierile secundare transportului
(32).
4. Radiologia intervenţională de control lezional – evaluarea utilizării unei săli de intervenţie
comune/combinate CT-angiografie cu masă
rotativă singulară
Necesitatea integrării modalităţilor imagistice
pentru optimizarea diagnostico-terapeutică a determinat realizarea unei locaţii care să cuprindă
unitatea CT şi angiografică accesibile printr-o
masă rotativă unică din fibre de carbon; aceasta
poate fi rotită manual în câteva secunde din poziţia
CT în poziţia angiografie printr-o pivotare de 90˚
(33).
Factorii care au influenţat negativ acest concept
au fost:
−− structură/organizare inadecvată a Departamentului de Urgenţă şi Radiologie;
−− lipsa unui radiolog permanent cu experienţă
în traumatisme;
−− costuri crescute (33).
Transportul unui pacient traumatizat de la unitatea CT clasică la laboratorul de angiografie este
greoaie şi consumatoare de timp, putând fi responsabilă de hipotermie severă, determinarea de leziuni suplimentare sau agravarea leziunilor existente
la pacienţii cu instabilitate hemodinamică sau cu
fracturi pelvine/leziuni spinale.
Recomandarea fermă în aceste cazuri este ca
interpretarea şi eventuala procedură intervenţională
să fie efectuate de un radiolog expert în traumatologie (33).
5. Radiologia intervenţională de control lezional (DCIR) în situaţiile de necesitate secundare
traumatismului
DCIR in PRESTO (Damage Control Interventional Radiology in Prompt and Rapid Endovascular
Strategies in Trauma Occasions) reprezintă un
concept inovator al RI utilizate la pacienţii traumatizaţi instabili hemodinamic; este un algoritm
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agresiv şi precoce pentru prioritizarea supravieţuirii cazurilor instabile hemodinamic „in extremis“
(exsanguinaţi traumatic) pe care RI de urgenţă nu
le poate stabiliza eficient (34).
DCIR are ca obiectiv salvarea vieţii, în timp ce
scopul RI de urgenţă (CEIR – “Conventional
Emergency Interventional Radiology”) este realizarea hemostazei în timp eficient (34).
Conceptul PRESTO controlează şi tratează
integral pacienţii traumatizaţi de la sosirea în
Departamentul de Urgenţă (DU) până la realizarea
hemostazei prin tehnici endovasculare conform
principiului „Începe precoce şi termină cât mai repede“ (“start soon and finish sooner”).
Tratamentul adecvat aplicat în prima oră de la
internare creşte şansa de supravieţuire a pacientului, evaluarea diagnostico-terapeutică fiind coordonată şi realizată de o echipă de traumatologie
experimentată, multidisciplinară. Practic, instabilitatea hemodinamică netratată creşte probabilitatea
decesului cu 1% la 3 minute (47%/oră întârziere
terapeutică) (34).
Protocolul PRESTO este activat precoce (înaintea sosirii pacientului în DU) şi se încheie după
efectuarea hemostazei şi reechilibrarea hemodinamică; necesită o muncă de echipă, un proces multifactorial de elaborare a deciziilor şi manevre terapeutice specifice. Conceptul “start soon and finish
sooner” implică următoarele trei etape:
−− evaluare primară;
−− CT pan-scan;
−− DCIR efectuată în timp util.
Protocolul PRESTO (34)
−− activarea echipei radiologice de traumatologie, care este în “standby” înaintea sosirii
pacientului la DU;
−− evaluare primară şi realizarea unui abord femural pentru REBOA (care menţine TA şi
asigură timpul necesar pentru evaluarea
efectuată de echipa de traumatologie/transferul cazului la sala de operaţie – SO);
−− abordul femural permite embolizarea terapeutică/monitorizarea TA/transfuzii;
−− CT scanner (FACT – Focused Assessment
with CT for trauma) – metodă care permite
evaluarea rapidă a imaginilor pan-CT (secvenţe cap-torace-abdomen-pelvis) şi identifică/exclude leziunile severe preselectate în
≤ 3 minute;
−− timpul intrare-ieşire CT nu trebuie să depăşească 10 minute, perioadă în care o echipă
multidisciplinară de radiologi de traumatologie, radiologi intervenţionişti, chirurgi şi
medici ATI evaluează imagistica, stabilesc
diagnosticul şi terapia adecvată;
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−− atunci când timpul este esenţial, aceste
manevre pot însemna viaţă sau moarte;
−− evaluarea CT nu este obligatorie, fiind
dependentă de starea generală a pacientului,
care poate fi transferat direct de la sosire la
sala de operaţii/laboratorul de angiografie.
RI în PRESTO
Este utilizată în faza a treia a protocolului
PRESTO (supraveghere primară; CT, diagnostic,
decizii terapeutice), fiind opţiunea terapeutică
primară în hemoragia continuă, severă.
DCIR reprezintă extensia AE clasice la pacienţii traumatizaţi instabili hemodinamic, în tip ce
CEIR se adresează traumatizaţilor stabili hemodinamic; ambele metode necesită aborduri, metode
şi strategii distincte. Scopul DCIR este controlul
hemoragiei prin orice mijloc posibil, rapid, agresiv
şi miniinvaziv.
Indicaţiile DCIR sunt:
−− TAS < 80 mmHg sau
−− TAS < 90 mmHg, în situaţiile când există ≥3
surse de sângerare severe/ameninţătoare de
viaţă şi/sau coagulopatie sau suspiciunea
unei coagulopatii.
Toate procedurile, începând cu cateterizarea
vasculară şi până la confirmarea embolizării, trebuie efectuate în 10 minute pentru fiecare vas
lezat. Pentru pacienţii instabili hemodinamic, este
preferată embolizarea agresivă nonselectivă, agentul emboligen recomandat fiind NBCA (N-butylcyanoacrylate) (35), a cărui acţiune nu este influenţată de cascada coagulării şi apare în câteva
secunde; mai mult, NBCA se dispersează în teritoriile vasculare interesate şi realizează ocluzia distală permanentă la aceste niveluri, recanalizarea
acestora fiind puţin probabilă (34).
DCIR nu este şi nu trebuie considerată principala şi singura metodă terapeutică pentru pacienţii
critici hemoragici. În timpul procedurii, radiologul
intervenţionist trebuie să reevalueze fiecare manevră la fiecare 5 minute, eşecul sau procedurile cu
timp crescut de efectuare (peste 5 minute) trebuind
înlocuite cu proceduri alternative. Matsumoto (34)
recomandă crearea unei zone de terapie intensivă/
sală de operaţii la nivelul laboratorului de angiografie, pentru îngrijirea şi monitorizarea continuă a
pacientului.
În final, pentru asigurarea calităţii, rapidităţii şi
siguranţei fiecărei proceduri, echipa de traumatisme
trebuie să includă cel puţin 3 persoane în forma
Conducător – Operator – Ajutor (triada COA).
Conducătorul echipei DCIR, împreună cu chirurgul traumatolog, ghidează operatorul în timpul
procedurii, fapt care elimină timpul necesar pentru
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decizia operatorului, optimizează eficienţa procedurii şi diminuează eroarea umană posibilă. În
unele centre de traumatisme de nivel I, există o staţie de lucru care procesează informaţiile obţinute
la examinarea CT, realizând o imagine angiografică
virtuală care trasează ruta cateterului operatorului
spre zona/zonele hemoragice (se obţine în maximum 5 minute).
Pentru viitor, se preconizează realizarea unei
zone hibride dedicate pacienţilor cu traumatisme
severe, care să conţină laboratorul de angiografie/
sala de operaţie şi CT integrat, astfel încât toate
procedurile să poată fi efectuate în acelaşi loc (34),
DCIR reprezentând o alternativă/parteneră a chirurgiei.
6. Sala de operaţie hibridă pentru pacienţii
cu traumatisme severe (compartimentul şi protocolul RAPTOR – Resuscitation with Angiography, Percutaneous Techniques and Operative
Repair)
La traumatizaţi, controlul hemoragiei trebuie
efectuat simultan cu resuscitarea; resuscitarea cu
întârzierea hemostazei poate determina altă patologie reprezentată de tulburările de coagulare/sindromul de compartiment abdominal (1).
Controlul hemoragiei este dependent de timp,
întârzierea intervenţiei chirurgicale la pacienţii cu
leziuni abdominale severe fiind un factor major al
mortalităţii; riscul decesului creşte cu 1% pentru
fiecare 3 minute de întârziere (1). Howell (36)
subliniază că fiecare oră de întârziere în controlul
hemoragiei posttraumatice prin utilizarea RI se
asociază cu o creştere cu 47% a mortalităţii.
În practica zilnică, chirurgul traumatolog trebuie
să decidă cât mai rapid (bazat frecvent pe un diagnostic incomplet şi pe modificări fiziologice evolutive) care pacient necesită o intervenţie invazivă
imediată pentru controlul hemostazei şi care poate
fi investigat/observat în continuare. Realitatea
umilitoare este că, inclusiv prin utilizarea unui
abord agresiv, există hemoragii posttraumatice
care depăşesc posibilităţile chirurgiei clasice şi
pentru care soluţia eficientă este reprezentată de
RI, tehnică considerată imperativă în traumatologia
modernă (1). Deşi există multiple excepţii, se consideră că, în mod clasic, hemoragia intraperitoneală este controlată eficient chirurgical, iar cea retroperitoneală – în compartimentul de angiografie;
dacă acestea sunt situate în locaţii diferite, chirurgul trebuie să ia „decizia letală“ (1), abandonând
una dintre posibilităţi (şi reiterând simbolic legenda
despre Scila şi Caribda) (1). Astfel, s-a născut ideea
realizării unui compartiment (suită, sală hibridă
operatorie) unde să poată fi realizate resuscitarea,
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intervenţiile chirurgicale şi RI, sală numită
RAPTOR (Resuscitation with Angiography,
Percutaneous Techniques and Operative Repair).
Ideea i-a aparţinut lui Scalea, conform analizei lui
Kirkpatrick (1).
Compartimentul RAPTOR este o unitate hibridă
desemnată pentru examinare CT, RI (diagnostică,
terapeutică) şi intervenţii chirurgicale urgente la
pacienţii instabili hemodinamic.
Disponibilitatea unei săli/zone/compartiment
hibride pentru pacienţii cu traumatisme severe
reduce timpul de intervenţie, durata totală a procedurilor, cantitatea transfuziilor sanguine şi permite
salvarea unui grup de pacienţi care altfel nu ar avea
această şansă (37). Tehnologia RAPTOR permite
tratamentul pacienţilor care prezintă o hemoragie
continuă şi necesită proceduri urgente percutane şi
operatorii pentru hemostază.
Este însă neclar cât de frecvent această posibilitate (importantă financiar!) este potenţial salvatoare
de vieţi într-un centru de traumatisme de nivel I
(2). Fehr (2) a analizat utilitatea transferului pacientului politraumatizat IH din prespital direct la
“RAPTOR suite” (excluderea Departamentului de
Primiri Urgenţe - UPU), constatând că este „neclară“,
putând determina un triaj excesiv, cu costuri financiare şi resurse crescute. A utilizat termenii „beneficiu evident/clar“ şi „beneficiu potenţial“, definind primul termen ca fiind „pacient care necesită
o terapie urgentă simultană prin proceduri percutane şi operatorii, fiind într-o situaţie extremă în
absenţa RAPTOR (mortalitate directă/morbiditate)“,
iar al doilea termen ca fiind „necesitatea urgentă a
procedurilor percutane şi operatorii în absenţa
RAPTOR“.
Transferul direct al pacientului din prespital în
suita RAPTOR implică experienţă clinică şi experienţă în tratamentul de urgenţă al acestor cazuri.
Trebuie avute în vedere: excesul triajului, resursele
adecvate, eficienţa unităţii şi, nu în ultimul rând,
valoarea vieţii (2). Orice traumatizat cu IH necesită
utilizarea unor resurse considerabile, dar, prin utilizarea IH ca “trigger” pentru transportul direct la
“RAPTOR suite”, se salvează vieţi (chiar în prezenţa unui triaj excesiv!).
În concluzie, pornind de la definiţia radiologiei
intervenţionale (RI) în traumatisme, care este „o tehnică endovasculară minimum invazivă utilizată pentru oprirea hemoragiei“ (38), aceasta ar trebui efectuată, într-un scenariu ideal, în aceeaşi locaţie cu
intervenţiile chirurgicale clasice, resuscitare şi terapia
pacienţilor critici (“all-in-one location”) (39).
Referitor la contraindicaţiile RI în prezent, instabilitatea hemodinamică a devenit în centrele de
traumatisme de excelenţă o contraindicaţie relativă

Romanian Medical Journal – Volume LXVII, No. 4, 2020

(40). Având în vedere că 70% dintre cazurile de
traumatisme cu indicaţie angiografică urgentă apar
în afara orelor de program ale radiologului intervenţionist şi că mai puţin de 15% dintre acestea se
efectuează în primele 90 de minute de la internare,
ar fi ideal ca să fie executate şi de către chirurgi
traumatologi antrenaţi în tehnici endovasculare
percutane disponibili imediat; dobândirea aptitudinilor tehnicilor endovasculare de către chirurgul de
gardă pare logică şi necesară (40). Unele programe
de traumatologie din SUA au început introducerea
acestui model în algoritmii de pregătire (1-3 luni
de pregătire angiografică) (40). Cu aceste ultime
consideraţii, viitorul chirurgiei traumatismelor
apare „interesant şi luminos“ (40).

CONCLUZII
Din anul 1981, când Sclafani a introdus conceptul de „hemostază angiografică“ în cazul traumatismelor, au avut loc schimbări majore.
Diagnosticul și tratamentul modern ȋn traumatisme se bazează pe dezvoltarea posibilităților
imagistice și pe factorul timp asociat unei echipe
competente și experimentate.
Transportul traumatizatului de la o sală la alta
(CT/angiografie/operaţie) este un factor semnificativ care contribuie, evident, la agravarea hemoragiei și/sau dezvoltării instabilității hemodinamice;
mai clar, imposibilitatea asigurării unor aborduri
concurente şi necesare hemostazei (operatorii şi
angiografice) scade abilitatea echipei de traumatologie pentru salvarea cazului în timp util.
Dezvoltarea centrelor de traumatisme a determinat un abord specific al traumatizatului pe baza
unor protocoale diagnostico-terapeutice ȋn care
radiologia intervențională are un rol bine stabilit.
În timp, au apărut concepte noi, reprezentate de
angiografia cu substracţie digitală efectuată în
blocul operator, radiologia intervenţională de control lezional, cu utilizarea unei săli de intervenţie
comune/combinate CT-angiografie, sala de operaţie hibridă pentru pacienţii cu traumatisme severe,
iar unele concepte existente s-au modificat, instabilitatea hemodinamică fiind o indicație (ȋn centrele de traumatisme de excelență) pentru angioembolizarea de control lezional.
În prezent, radiologia intervenţională în traumatisme trebuie să respecte principiul “all in one
location” (locaţie comună cu intervenţiile chirurgicale clasice, resuscitare şi terapia pacienţilor critici) pentru ca pacientul să aibă toate șansele posibile de supraviețuire, factorul esențial care
motivează echipa de traumatologie fiind valoarea
vieţii.
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