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Abstract
The case of a 74-year-old patient, the victim of an accidental fall, with sequelae stroke under double antiplatelet 

medication (Clopidogrel, Aspirin) is presented. Examination of the abdominopelvic CT with an intravenous 
contrast agent reveals an AAST-OIS grade III splenic rupture with active bleeding and significant 
hemoperitoneum. Diagnostic angiography confirms the mentioned diagnosis by practicing proximal 
angioembolization with favorable results. The indications and variants of splenic angioembolization and the role 
of this procedure in the nonoperative treatment of contusive splenic traumas in the conditions of antiplatelet 
therapy are discussed.
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Rezumat
Este prezentat cazul unui pacient în vârstă de 74 de ani, victima unei căderi accidentale, cu accident vascular 

cerebral sechelar aflat sub dublă medicaţie antiagregantă plachetară (Clopidogrel, Aspirină). Examinarea CT 
abdomino-pelvină cu substanţă de contrast administrată intravenos evidenţiază o ruptură splenică grad III 
AAST-OIS, cu sângerare activă şi hemoperitoneu important. Angiografia diagnostică confirmă diagnosticul 
menţionat, practicându-se angioembolizare proximală, cu rezultate favorabile. Sunt discutate indicaţiile şi vari-
antele angioembolizării splenice şi rolul acestei proceduri în tratamentul nonoperator al traumatismelor contuzi-
ve splenice în condiţiile terapiei antiagregante plachetare. 

Cuvinte cheie: ruptură splenică, antiagregante plachetare, radiologie intervenţională

Case presentations

INTRODUCERE

Creşterea speranţei de viaţă a schimbat şi distribu-
ţia pe vârstă a pacienţilor traumatizaţi. Însă, odată cu 

creşterea vârstei, s-a adăugat şi patologia cronică a  
pacienţilor, mulţi vârstnici traumatizaţi fiind sub trata-
ment anticoagulant şi/sau antiagregant plachetar, fapt 
care a determinat o nuanţare terapeutică şi o provoca-
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re pentru echipa de traumatologie (medicaţia menţio-
nată crescând riscul hemoragiei posttraumatice).

Dacă, în cazul preparatelor de cumadină, imple-
mentarea unui protocol a determinat scăderea morta-
lităţii secundare hemoragiilor cerebrale posttraumatice 
cu 75% (Ivascu), pentru terapia antiagregantă placheta-
ră, situaţia este încă neclară.

PREZENTAREA CAZULUI

Pacient, în vârstă de 74 de ani, internat de urgenţă 
după o cădere accidentală.

Ultrasonografia abdominală evidenţiază o imagine 
hipoecogenă, cu dimensiuni 94/58 mm şi, caudal de 
aceasta, o imagine transsonică de 42/25 mm (aspecte 
compatibile cu o ruptură splenică) şi lichid liber intra-
peritoneal în etajul abdominal superior (10 mm) şi infe-
rior (57 mm). 

Radiografia toracică confirmă diagnosticul clinic: 
fractura coastelor IX şi X stângi (fig. 1,2).

Figura 1. Radiografie toraco-abdominală – fractura  
coastelor 9, 10 stângi

Figura 2. Fracturi costale 9,10 – detalii

Examinări de laborator la internare: hemoglobina 
9,8 g/dl, hematocrit 30,3%, trombocite 250.000/mmc, 
leucocite 12.000/mmc, glucoza sanguină 184 mg/dl, 
teste de coagulare în limite normale.

Se efectuează în urgenţă CT abdominală cu substanţă 
de contrast administrată intravenos, care constată: tra-
iecte de dilacerare splenică în jumătatea inferioară, 
care interesează capsula polar inferior şi cu extensie 
adiacentă hilară (fig. 3); la nivelul polului inferior, sunt 
prezente câteva focare cu aspect de “blush” arterial, 
sugestive pentru sângerare activă, situate subcapsular, 
şi un focar cu aspect similar, cu diametrul de 8 mm,  
situat juxtahilar (fig. 4); hematom voluminos perisple-
nic şi subfrenic stâng cu diametrul axial maxim de 10 
cm; hemoperitoneu perisplenic şi perihepatic cu grosi-
me medie de 3 cm, hemoperitoneu pelvin (fig. 5). Con-
cluzia examinării: ruptură splenică grad III AAST-OIS, cu 
semne CT de sângerare activă şi hemoperitoneu impor-
tant.

Figura 3. Traiecte de dilacerare splenică polare inferioare cu 
extensie hilară – aspect CT

Figura 4. Focare cu aspect de „blush arterial” subcapsulare; 
focar de „blush” arterial juxtahilar – aspect CT

Pacientul fiind stabil hemodinamic şi cu particulari-
tatea unei duble terapii antiagregante plachetare, se 
decide efectuarea unei angiografii splenice. Timpul de 
la prezentarea în Departamentul de Urgenţă şi debutul 
procedurii angiografice a fost de 60 de minute.

Constatări angiografice: artera splenică cu origine 
din artera hepatică comună (fig. 6); zonă de extravaza-
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re a substanţei de contrast la nivelul polului inferior 
(fig. 7,8); se cateterizează artera splenică cu microcate-
ter 2,4 Fr şi se embolizează proximal cu Gelitaspon®, cu 
rezultat favorabil (fig.9).

Figura 9. Aspect postprocedural – hemoragie oprită

Evoluţia postprocedurală a fost favorabilă, pacientul 
fiind urmărit clinic şi paraclinic (hemoleucograme repe-
tate, ecografie) în Departamentul de Chirurgie; s-a  
administrat HGMM după 24 de ore de la procedura de 
radiologie intervenţională. Perioada de spitalizare a 
fost de 6 zile.  

DISCUŢII

Dacă, timp de zeci de ani, tratamentul leziunilor 
splenice posttraumatice s-a limitat la splenectomie, 
descoperirea importanţei funcţiei imunologice splenice 
a determinat nuanţarea terapeuticii spre chirurgia con-
servatoare (splenorafie, splenectomie parţială/subto-
tală) şi spre tratamentul nonoperator (TNO); angiogra-
fia intervenţională s-a adăugat tratamentului 
nonoperator, crescând şansele prezervării splenice.

Figura 5. Hematom perisplenic şi subfrenic stâng ê 
(diametrul axial maxim 10 cm); hemoperitoneu perisplenic ←  
și perihepatic → (grosime medie de 3 cm); hemoperitoneu 
pelvin �    

Figura 6. Artera splenică cu origine din artera 
hepatică comună

Figurile 7, 8. Zonă de extravazare a substanţei de contrast la nivelul polului inferior splenic
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În prezent, se consideră că angiografia (diagnostică 
şi terapeutică) face parte din TNO al traumei splenice 
(2,3,4,5,6).

Procedurile angiografice sunt diagnostice şi terape-
utice, ultimele fiind efectuate cu intenţia embolizării 
vasculare şi a stopării hemoragiei. Angiografia cu sub-
stracţie digitală permite un diagnostic rapid şi de acura-
teţe, reprezentând standardul în traumatisme (2), me-
toda determinând reducerea timpului necesar 
examinării, scăderea cantităţii de SC utilizate şi a dozei 
de iradiere.

AES a determinat creşterea succesului TNO prin 
oprirea hemoragiei splenice şi prevenirea unei RIS (rup-
turi întârziate splenice) (7,8) şi a determinat reducerea 
riscului unei splenectomii cu peste 18% (9,10), fapt 
confirmat recent de Frandon (11).

Procedura este utilizată la pacienţii stabili hemodi-
namic/uşor stabilizabili sub supraveghere chirurgicală 
atentă şi cu posibilitatea efectuării intervenţiei chirur-
gicale în orice moment. Un avantaj deosebit al angio-
grafiei este reprezentat de posibilitatea tratării altor 
leziuni vasculare concomitente (inclusiv implantări de 
endoproteze). Trebuie înţeles de la început că AE (angi-
oembolizarea) este o procedură care necesită timp şi 
un volum crescut de SC (substanţă de contrast).

AES a determinat reducerea numărului de splenec-
tomii, fiind un factor predictiv independent pentru pre-
zervarea splenică la pacienţii selecţionaţi pentru TNO 
(12).

Dezavantajele metodei sunt reprezentate de: moni-
torizare şi resuscitare dificile (în laboratorul de angio-
grafie), necesitatea prezenţei medicului de radiologie 
intervenţională, procedură consumatoare de timp (cu 
riscul unei eventuale decompensări hemodinamice a 
pacientului), posibilitatea necesităţii unui volum cres-
cut de SC (riscul nefropatiei induse de SC).

La unii pacienţi, pot exista multiple surse hemoragi-
ce intrasplenice, dar, secundar vasospasmului indus de 
leziunea traumatică, acestea nu sunt evidenţiate, fapt 
care poate determina resângerări postprocedurale în 
cazul AESD (13).

Indicaţiile angiografiei splenice (9,14,15,16) sunt:
•  leziunile splenice grad 3, 4, 5;
•  leziunile vasculare intrasplenice constatate la CT 

iniţial, indiferent de gradul lezional;
•  sângerare activă la examenul CT sau “contrast 

blush” la pacientul stabil hemodinamic;
•  scăderea inexplicabilă a hematocritului în ab-

senţa altor leziuni;
•  hemoperitoneu mare.
Omert şi colab. (17) consideră prezenţa “contrast 

blush” o constatare frecventă în leziunile splenice seve-
re, aceasta nereprezentând (prin ea însăşi) o indicaţie 
operatorie; este definită ca o acumulare („focus“) a 
substanţei de contrast localizate intraparenchimatos 

sau extracapsular, constatată pe imaginile tomografice 
iniţiale sau tardive.

Toate aceste constatări l-au determinat pe  
Marmery (18) să propună o nouă clasificare CT a leziu-
nilor posttraumatice splenice, care să includă sângera-
rea activă, fistula arterio-venoasă intrasplenică, pseu-
doanevrismul şi leziunile vasculare ca elemente 
esenţiale pentru aprecierea corectă a gradului lezional. 
Kozar şi colab. (19) au realizat în anul 2018 o actualizare 
a clasificării AAST-OIS pentru leziunile traumatice sple-
nice, hepatice şi renale, clasificare care cuprinde aceste 
precizări.

Clinic, AES trebuie efectuată cât mai precoce după 
constatarea extravazării substanţei de contrast (la exa-
minarea CT abdominală) şi înaintea apariţiei deterioră-
rii hemodinamice (15). 

Recomandările curente sunt:
• AES trebuie efectuată în primele 60 de minute 

de la internare la pacienţii stabili hemodinamic 
care prezintă extravazarea SCIV la examinarea 
CT;

• în 15-30 minute de la internare, în prezenţa unui 
hemoperitoneu mare (20).

Indicaţiile AES (10,21,22,23,24)
Stabilitate hemodinamică la pacienţii cu:
• extravazarea SC/blush/PSA/FAV la examinarea 

CT;
• grad lezional splenic sever (III-V);
• hemoperitoneu mediu, mare (definit ca acumu-

lare sanguină în ambele cadrane superioare şi 
pelvis).

Conform opiniei lui Schurr (25) şi Bhullar (26-28), 
prezenţa “contrast blush” creşte de 22-24 ori riscul eşe-
cului TNO.

Cele mai recente studii pe această temă (28,29) pre-
zintă următoarele indicaţii:

• “contrast blush” la examinarea CT iniţială;
• grad lezional splenic IV-V stabilit la examinarea 

CT iniţială;
• hemoperitoneu moderat;
• scăderea valorilor Hb după internare, în cursul 

TNO (hemoragie persistentă).
Autorii subliniază că, frecvent, indicaţia AES implică 

prezenţa simultană a mai multor factori menţionaţi. 
Recomandarea lor este efectuarea angioembolizării în 
toate cazurile de rupturi splenice grad IV sau V, indife-
rent de prezenţa/absenţa altor constatări şi utilizarea 
sa selectivă pentru gradele lezionale I-III doar dacă pre-
zintă “contrast blush” sau scăderea Hb în timpul TNO.

În funcţie de “pattern-ul” lezional (30), angioembo-
lizarea splenică (AES) poate fi efectuată:

A. Distal (supraselectiv). Realizează izolarea vasului 
lezat, păstrează fluxul sanguin normal pentru o zonă 
splenică important, dar necesită un timp crescut pen-
tru efectuare şi abilităţi tehnice deosebite (13,31). De 
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asemenea, implică utilizarea unei cantităţi mai mari de 
SC (riscul nefropatiei la SC) şi o doză de iradiere mai 
crescută (13,32), proporţională cu dificultatea efectuării 
procedurii (22). Este indicată în leziunile vasculare loca-
lizate (trunchiere vasculară, PSA, FAV, extravazare foca-
lă) (24,30,33). Realizând ocluzionarea ramurilor seg-
mentare, care sunt artere de tip terminal, riscul 
infarctului splenic segmentar/abcesului poate fi cres-
cut.

B. Proximal (trunchiul arterei splenice, distal de ori-
ginea arterei pancreatice dorsale, între artera pancrea-
tică dorsală şi artera pancreatică magna, la 2 cm distal 
de artera pancreatică dorsală); se efectuează cu spirale 
metalice sau materiale hemostatice absorbabile  
(Gelfoam-Pharmacia, Kalamazoo,MI; TachoComb) şi 
determină hemostaza prin scăderea fluxului sanguin 
arterial (deviat prin colaterale) (34) şi a presiunii intras-
plenice, fiind astfel facilitată organizarea cheagurilor şi 
vindecarea leziunii (favorabilă pentru coagularea  
intrinsecă) (35); previne o RIS (13,22). Viabilitatea spli-
nei este asigurată prin circulaţia colaterală (ramuri din 
artera gastrică stângă, arterele gastro-epiploice, omen-
tale, pancreatice, gastrice scurte), fapt demonstrat prin 
studiile experimentale pe animale (36,37). Mecanismul 
de acţiune al AESP este realizat prin scăderea presiunii 
arteriale sistolice intrasplenice, care ajută hemostaza şi 
permite vindecarea parenchimului splenic lezat (30,38). 
În studiile umane, a fost constatată reducerea presiunii 
intrasplenice între 47 şi 58% (33). Requarth (39) a con-
statat după AESP o scădere a presiunii sistolice la nive-
lul arterei splenice distale în medie cu 67% (semnifica-
tiv mai redusă la pacienţii cu stenoza trunchiului celiac), 
fapt care ar putea explica sângerările întârziate post-
procedurale. Fluxul sanguin splenic este menţinut prin 
vasele colaterale, fapt care previne infarctizarea spleni-
că, dezvoltarea abcesului splenic şi menţine funcţia 
imunologică (13,30,32,33,37).

Angiografia de control după AESP va evidenţia oclu-
zia arterei splenice, cu perfuzia parenchimatoasă întâr-
ziată (realizată prin vasele colaterale) (22).

Indicaţiile AESP (30): 
• leziuni multiple splenice (splina “Seurat”);
• leziune demonstrată la examinarea CT, dar nei-

dentificată angiografic(13,32).
Sclafani (38) consideră că această procedură este 

compatibilă cu menţinerea funcţiei imune splenice şi, 
chiar dacă este necesară intervenţia chirurgicală, este 
facilitată splenorafia. AES proximală este mai rapidă, 
mai uşoară tehnic, se asociază cu un eşec mai scăzut al 
TNO şi cu o incidenţă mai redusă a complicaţiilor post-
procedurale (abces, infarct splenic) (4,8,17,40,41). 

Fiind o procedură rapidă, este foarte utilă în trau-
matisme, când stabilitatea hemodinamică a pacientului 
se poate modifica rapid, şi, totodată, permite efectua-
rea altor proceduri; reduce doza de iradiere (30).

Conform opiniei lui van der Vlies (8) şi Imbrogno 
(32), singurul dezavantaj al AES proximale constă în 
faptul că, în eventualitatea unei resângerări distale, o 
eventuală embolizare supraselectivă este dificilă/impo-
sibilă tehnic, fiind necesară embolizarea prin colaterale 
pentru efectuarea unei AESD. Nu s-au constatat dife-
renţe semnificative referitoare la eficacitatea acestor 
două tehnici (42).

C. Combinat. Decizia de efectuare a AESP după 
AESD depinde de pattern-ul lezional, starea pacientu-
lui, practicile locale şi preferinţa radiologului intervenţi-
onist (30). În prezenţa unor leziuni multifocale şi leziu-
ne de ram splenic obiectivată angiografic, AESP se va 
efectua imediat după AESD; în situaţia unei leziuni unice 
cu corelare angiografică, se indică doar AESD (22), păs-
trându-se AESP pentru o eventuală resângerare.

Explicaţia acestei indicaţii: unele leziuni vasculare 
nu pot fi identificate la angiografia iniţială şi pot deter-
mina resângerări după dispariţia vasospasmului 
(43,44).

Totuşi, acest abord combinat determină un procent 
crescut de complicaţii (58,8%) comparativ cu AESP 
(18,2%) sau AESD (28,7%) (23).

Vârsta peste 65 de ani reprezintă un factor de gravi-
tate la pacienţii traumatizaţi (45), iar tratamentul anti-
coagulant cronic asociat creşte riscurile. Cauza majoră 
de morbiditate şi mortalitate la aceşti pacienţi este  
reprezentată de căderile accidentale (90%) (46), iar, 
conform estimării Center for Disease Control and Pre-
vention (2011), o persoană din trei ≥ 65 ani a suferit o 
cădere, iar, la 20-30% dintre aceste cazuri, leziunile au 
fost moderate şi severe (47), pentru leziunile severe 
mortalitatea fiind peste 50%(46). 

Cauzele acestei mortalităţi crescute sunt reprezen-
tate de hemoragia cerebrală posttraumatică, leziunile 
ortopedice şi leziunile viscerale toraco-abdominale. Pa-
cienţii traumatizaţi cu terapie cronică antiagregantă 
plachetară (Aspirină, Clopidogrel) prezintă o mortalita-
te crescută (1) pentru toate aceste cauze (47).

Analiza lui Boltz (47) a ajuns la o concluzie surprin-
zătoare: la pacienţii ≥ 65 de ani cu căderi accidentale, 
cele mai frecvente leziuni au fost: gastrice, duodenale, 
entero-colonice, pancreatice, hepatice, splenice şi  
renale. Morbiditatea la cazurile cu tratament anticoa-
gulant oral (ACO) a fost statistic semnificativ crescută 
pentru ARDS, IRA (insuficienţă renală acută), sindrom 
de compartiment abdominal, stop cardiac, infarct mio-
cardic acut, pneumonie şi şoc septic, majoritatea pre-
zentând complicaţii multiple, iar probabilitatea decesu-
lui a crescut cu 180%.

Terapia anticoagulantă orală este administrată în 
principal în patologia cardiovasculară (cel mai frecvent, 
fibrilaţia atrială), riscurile fiind general acceptate. Ana-
liza lui Boltz (47) a evidenţiat că leziunile tractului gas-
tro-intestinal apar cel mai frecvent la pacienţii cu  
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căderi accidentale cu tratament ACO, urmând, ca frec-
venţă, leziunile organelor parenchimatoase abdomina-
le, fără a se constata o legătură cu tipul medicaţiei anti-
coagulante orale administrate; mai mult, medicaţia 
ACO este profilactică pentru TVP, dar creşte riscul pen-
tru embolia pulmonară.

Ivascu (1) a constatat că pacienţii sub tratament  
antiagregant plachetar (Aspirina, Clopidogrel sau am-
bele) cu leziuni cerebrale hemoragice posttraumatice 
au prezentat leziuni mai severe şi o mortalitate crescu-
tă comparativ cu cei fără terapie antiagregantă plache-
tară, fapt subliniat şi de Wong (48). 

Riscul unei leziuni splenice secundare unei căderi 
accidentale este mult mai crescut la pacientul cu tera-
pie ACO (1,8% vs. 0,4%) (47). 

Smalls (49) a studiat impactul tulburărilor de coagu-
lare preexistente (boala von Willebrand, hemofilia,  
coagulopatia secundară administrării de Warfarină sau 
Clopidogrel) asupra evoluţiei traumatismelor contuzive 
splenice. Analiza cazurilor (58.896 traumatisme contu-
zive splenice) a evidenţiat că doar 2% (1.137) dintre 
pacienţi au prezentat o tulburare de coagulare preexis-
tentă, 44% având ≥ 65 de ani. Opţiunile terapeutice au 
fost: TNO (64%), AES (7%), splenectomie (27%) şi AES 
urmată ulterior de splenectomie (2%). Eşecul TNO a 
fost mai frecvent, autoarea constatând existenţa unei 
tendinţe de temporizare/întârziere a intervenţiei chi-
rurgicale (7-10 ore), interval necesar corectării coagu-
lopatiei sau fiind motivat de o resângerare.

Liagkos şi colab. (50) subliniază importanţa corectării 
coagulopatiei induse medicamentos constatând că lezi-
unile contuzive splenice şi hepatice (grad AAST OIS ≤ 3) 
la pacienţii stabili hemodinamic pot fi tratate nonope-
rator în siguranţă; tipul medicaţiei antiagregante pla-
chetare nu pare să influenţeze evoluţia acestora.

Părerea generală este că, la pacienţii cu tratament 
cronic cu Clopidogrel, intervenţiile chirurgicale elective 
trebuie să fie efectuate după 7 zile de oprire a adminis-

trării medicamentului (51,52); în cazul chirurgiei de  
urgenţă, se indică efectuarea intervenţiei fără întârzie-
re, cu atenţie deosebită la hemostaza intraoperatorie şi 
accesul rapid la masă trombocitară, dacă este necesar.

„Alianţa terapeutică“ (2) între chirurgul de traumă 
şi radiologul intervenţionist permite standardul optim 
de îngrijire la pacienţii care necesită AE, iar încorpora-
rea acestuia în echipa de traumatologie este o necesi-
tate.

CONCLUZII

Dezvoltarea medicinei a determinat creşterea 
speranţei de viaţă şi, în consecinţă, în Departamentul 
de Urgenţă se prezintă un număr crescut de pacienţi 
vârstnici traumatizaţi. Vârsta ≥ 55 de ani a reprezentat 
iniţial un factor predictiv al eşecului tratamentului  
nonoperator; ulterior, a devenit un factor discutabil în 
opinia diverşilor chirurgi de traumatisme, dar au apărut 
modificări semnificative. Astfel, vârsta ≥ 55 de ani a 
avansat la 65 de ani, un număr semnificativ de pacienţi 
fiind sub tratament anticoagulant cronic (cumarinic – 
anticoagulante antivitamina K), antiagregant plachetar 
(acid acetilsalicilic, clopidogrel, trifusal). La acestea, se 
adaugă noile anticoagulante orale (dabigatran, rivaro-
xaban, edoxaban, apixaban), care complică evoluţia 
tratamentului nonoperator al leziunilor organelor  
parenchimatoase. În această situaţie, radiologia 
intervenţională are o indicaţie majoră şi o valoare deo-
sebită terapeutică. „Chirurgia cu un cateter“ permite 
rezolvarea rapidă, miniinvazivă a unei situaţii critice 
(vârstnic sub tratament anticoagulant cu sângerare  
activă splenică) şi continuarea reechilibrării concomi-
tente a pacientului, cu riscuri scăzute comparativ cu 
chirurgia clasică. Se poate afirma că radiologia 
intervenţională face parte din „standardul de aur“ al 
diagnosticului şi tratamentului leziunilor contuzive ale 
organelor parenchimatoase. 
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