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Abstract: In this thesis is analyzed and described the performing of surgical 

treatment in ileus of pets. 

For this purpose were examined and operated four pets (two dogs and two cats). 

Hospitalized animals in the clinic was diagnosed with ileus. Surgeries were performed at 

the Department of "Obstetrics and Surgery" at the Faculty of Veterinary Medicine, State 

Agrarian University of Moldova. 

The diagnosis of intestinal obstruction is necessary the performing radiography. 

The intestinal obstruction treatment is strictly surgical emergency. Making of 

laparoenterotomy to dogs and cats is carried out by administering general anesthesia. 

Postoperative treatment is performed by administering a course of antibiotics and feeding 

animals in the first days after the operation with liquid feed.  
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INTRODUCERE 

Ocluzia intestinală este un sindrom abdominal acut, dramatic, ce se caracterizează 

prin oprirea completă şi persistentă a conţinutului intestinal (materii fecale şi gaze, corpuri 

străine) la nivelul unui segment al intestinului subţire sau gros, deci imposibilitatea 

eliminării acestora, mecanism ce atrage  după sine grave tulburări locale şi generale din 

partea organismului, cu alterarea severă şi progresivă a stării animalului bolnav [1]. 

Ocluzia intestinală mai este denumită şi „ileus”, iar în popor i se mai spune şi 

”încurcătură de maţe”. Ultimele denumiri nu sunt cele mai semnificative, deoarece 

termenul de ”ileus” ce derivă din limba greacă şi înseamnă a răsuci , iar „încurcătura de 

maţe” sugerează tot o răsucire de intestine, care de fapt reprezintă doar una din multiplele 

cauze ale ocluziei intestinale şi, de aceea, termenul de ocluzie intestinală este cel mai 

adecvat [2,3].  

Ocluzia intestinală nu reprezintă o boală, o entitate patologică, ci este un sindrom 

clinic complex, care are multiple cauze şi mecanisme de producere, apărând de obicei 

secundar, ca accident, în cursul unor afecţiuni diverse. El constituie o urgentă majoră, 

deoarece o dată declanşat are o evoluţie rapidă şi progresivă, ducând, prin persistenţa şi 

prin dezordinile metabolice toxice şi infecţioase, la instalarea stării de şoc şi chiar la 

moartea animalului bolnav [4, 5]. 

Este una dintre cele mai frecvente urgenţe chirurgicale şi reprezintă ≈ 20% din 

totalul cazurilor de abdomen acut. Ca frecvenţă se întâlneşte atât la femele, cât şi la 

masculi, la toate grupurile de vârstă, de la nou-născuţi la tineret şi adulţi şi, în special, la 

animalele de vârstă senilă, la care se constată o frecvenţă mai mare decât la celelalte 

vârstă, reprezentând 70% din totalul cazurilor [7]. 

Afecţiunea este dramatică şi cu sfârşit letal, dacă nu se intervine medical îndată ce 

s-a stabilit diagnosticul, în aşa fel încât să se restabilească în timp util tranzitul intestinal, 

precum şi dezordinile metabolice din organism. 

Tratarea acestui sindrom se face de urgenţă, numai într-un serviciu de chirurgie, în 

care metodele moderne de chirurgie, de anestezie, de reanimare şi de îngrijire sânt la 

nivelul tehnicii moderne [4, 6]. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate în perioada anilor 2014-2016 la catedra de „Obstetrică 

şi Chirurgie” a Facultăţii de Medicină Veterinară a UASM, pe un număr de 4 animale (doi 

câini şi două pisici).  

Animalele operate au fost de diferit sex, rase, vârstă. Au fost diferite condiţii de 

întreţinere, alimentaţie. 

Pentru efectuarea intervenţiei chirurgicală în ocluzie intestinală sau folosit 

următoarele instrumentare: 

Pensă anatomică fără dinţi – se foloseşte pentru prehensiunea ţesuturilor moi 

(intestine, peritoneu). 

Bisturiul – a căror lame poate avea diferite forme şi dimensiuni adaptate 

necesităţilor diferitelor intervenţii chirurgicale.  

Pense hemostatice de tip Pean de diferite lungimi– sunt autostatice iar ramurile lor 

nu au dinţi, motiv pentru care se folosesc la hemostaza unor vase mici.  

Pense hemostaticecurbe sau drepte de tip Kocher –  sunt destinate hemostazei unor 

vase mai importante şi sunt mai puţin traumatizante pentru ţesuturi slab vascularizate.   

Pense de coprostază – care servesc mai bine acestui scop sunt clampele Doyen. 

Elasticitatea ramurilor lor este suficientă ca să oprească în întregime cursul conţinutului 

intestinal.  

Foarfecele – care pot fi drepte sau curbe, de diferite dimensiuni, cu vârf bont sau 

ascuţit fiind adaptate diferitelor manevre chirurgicale (disecţii, secţiuni ale unor elemente 

fine sau dure, lucru la suprafaţă sau profunzime. 

Port-acele – cel mai des se folosesc port-acele de tip Doyen, care au un aspect 

asemănător cu o pensă Pean. Ele se folosesc la suturi în profunzime, pot fi de diverse 

dimensiuni adaptate diferitelor situaţii intraoperatorii. 

Acele Hagerdorn– sunt de două tipuri în funcţie de forma secţiunilor lor. 

Ace rotunde – folosite la sutura ţesuturilor fine (peretele intestinal). 

Ace triunghiulare - folosite la sutura aponevrozelor şi tegumentelor.  

Materiale de sutură - sunt împărţite în două categorii după comportarea lor în 

ţesuturi: materiale resorbabile şi materiale neresorbabile. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Studiul ocluziei intestinale la animale a urmat: examenul clinic general; anamneza; 

palparea; percuţia; auscultaţia; examenul radiologic; temperatura corporală; valorile 

pulsului; examenul mişcărilor respiratorii.   

În cazul intervenţiei chirurgicale ”de necesitate„ la animalele bolnave, ne-am axat 

pe numeroşi factori de risc şi de boala de care suferă animalul, efectuând şi examene 

clinice speciale pentru a se stabili un diagnostic corect. 

Examenul sa efectuat cât mai complet, după metodele semiologice clasice, dar 

adaptate la semiotica bolilor chirurgicale, având în vedere mai ales implicaţiile 

tranchilizării şi anesteziei, şi ale poziţiilor nefiziologice ale animalelor în timpul contenţiei 

pentru operaţie. 

Inspecţia abdomenului pune în atenţie două semne importante: peristaltismul şi 

meteorismul. Examenul animalelor bolnave sa realizat complet şi repetat. 

Peristaltismul sa manifestat prin mişcări ale ansei intestinale, are ca acţiune 

propulsarea conţinutului intestinal în stare normală. El este foarte vizibil pe peretele 

abdominal al câinelui bolnav slab, care are şi un abdomen hipotonic. Ondulaţiile 

peristaltice care sunt observate, sunt cele mai caracteristice semne în ocluzie şi în cazul 

apariţiei eram convins de instalarea ocluziei intestinale. 

În unele situaţii sa evidenţiat cum unda peristaltică se deplasează de-a lungul ansei 

intestinale şi se stagnează într-un punct fix, punct care reprezintă sediul obstacolului. 
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Mişcările peristaltice nu sunt altceva decât exagerarea mişcărilor intestinale ce luptă 

împotriva obstacolului din calea lor. 

Palparea abdomenului ne indică despre consistenţa peretelui abdominal. Palparea 

regiunii meteorizate se simte o rezistenţa elastică, dureroasă a muşchilor pereţilor 

abdominali, ea este intermitentă şi cedează la o apăsare blândă. La palparea profunda se 

observa relaxarea şi contracţia  ansei de sub peretele abdominal, ansa se contractă 

exagerat pentru a învinge obstacolul din calea sa. 

La percuţia abdomenului sa auzit o sonoritate cu un timpanism metalic, generalizat 

în cazurile când ansele intestinale sunt pline cu gaze. Percuţia a declanşat unde peristaltice 

palpabile şi vizibile. 

Auscultaţia abdomenului a dat zgomote întrerupte şi puternice care produc 

eliberarea ansei intestinale destinse. Ele se pot asculta spontan la abdomenul animalului 

bolnav sau în cazul nostru produse de lovituri uşoare care sa aplicat cu degetele pe 

abdomen. Cauza zgomotelor se datoreşte lichidelor şi gazelor dintr-un segment de ansă ce 

se deplasează dintr-o parte în alta până la nivelul obstacolului.  

În normă, mişcarea lichidelor în intestin produce zgomote şterse, uniforme şi la 

intervale regulate. Iar în ocluzie intestinală a cazurilor noastre apare exagerarea mişcărilor 

normale a anselor intestinale, se aud ca nişte zgomote frecvente şi vii. 

La obstrucţia intestinului subţire cu corp străin sa auzit un zgomot puternic sub 

formă de ţâşnitură. Zgomotul este produs de trecerea materiilor fecale şi a gazelor prin 

această ocluzie.  

În fazele terminale când ansa intestinală este obosită mişcându-se spre obstacol, 

devine atonă, peristaltismul este foarte slab, intestinul devenind inert. Zgomotele 

abdominale se aud sub formă de ”murmur de izvor”, care constituie un semn grav pentru 

medic. 

Semne generale lipsesc în perioada iniţială a ocluziei, iar pe măsură ce evoluează 

starea generală se înrăutăţeşte. Dacă la început faciesul animalului bolnav era neschimbat, 

pe măsura evoluţiei capătă un aspect anxios, cu suferinţă, mucoasele anemice, buzele 

cianotice, ochii înfundaţi în orbită. Această înfăţişare a animalului bolnav de ocluzie 

intestinală îi dă un aspect de animal obosit. Sa observat la pisica frisoane şi creşterea 

uşoară a temperaturii. Pe măsură ce boala se agravează pulsul se accelerează, devine mic 

şi aritmic, febra crete până la 39,7
o
C, respiraţia devine greoaie, cantitatea de urină scade. 

Această modificare a stării generale  anunţă că animalul bolnav intră în fază finală. 

Semnele paraclinice sunt de o excepţională valoare în precizarea unui diagnostic 

corect de ocluzie intestinală, în aprecierea evoluţiei animalului bolnav. Examenul 

radiologic este cel care confirmă diagnosticul, indicând sediul obstacolului şi uneori cauza 

ocluziei. 

Examenele radiologice au confirmat diagnosticul de ocluzie intestinală, precum şi 

au precizat nivelul obstrucţiei şi date sugestive despre caracterul procesului obstructiv. 

Este cel mai important examen paraclinic, punând în evidenţă imaginile clare şi 

caracteristice ocluziei [4]. 

Imaginile prezintă o zonă opacă la partea inferioară a imaginii radiologice, care se 

datorează acumulării lichidelor într-un segment al unei anse intestinale şi o zonă clară 

deasupra acesteia, datorită gazelor adunate, gaze care au rol în distingerea respectivului 

segment intestinal. 

În ocluziile intestinului subţire imaginile sunt numeroase, localizate pe mijlocul 

abdomenului, semănând ca nişte tuburi de orgă şi o zonă clară care reprezintă corpul 

străin.  

Pregătirea câmpului operator prevede: pregătirea mecanică a regiunii ce urmează 

să fie locul operaţiei, sa prevăzut cu tundere, radere, spălare. Aseptizarea locală sa efectuat 
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cu tinctură de iod 5% şi alcool 70
o
. Aceste aseptizări se fac de două ori, una înaintea 

aplicării câmpurilor operatorii şi alta după efectuarea anesteziei locale. Izolarea câmpului 

operator s-a făcut prin aplicarea printr-un singur câmp de pânză cu un orificiu central şi 

fixat cu pense de fixat tip Bachaus. 

Contenţia animalelor s-a efectuat în decubit dorsal pe masa de operaţie tip 

Vinogradov. 

Pentru anestezie am folosit Neuroleptanalgezia (NLA) ce rezultă acţiunea 

interferată a asocierii unui neuroleptic cu un analgezic general, are un efect de deconectare 

neurovegetativă şi de suprimare a durerii fără a se deprima starea de vigilenţă. 

Tehnica NLA uşor sa realizat, prin administrarea unui neuroleptic şi după 5-15 

min. unuianalgezic. La câini şi pisici sa folosit asocierea Xilazină 0,1 ml/kg m.c. în 

asociaţie cu analgezicul central Ketamină 0,1 ml/kg m.c. 

Tehnica operatorie include următorii timpi operatori: 

A fost efectuată toaleta regiunii operatorie după care s-a realizat incizia pielii şi a 

ţesutului celular subcutanat. A fost  practicată incizia în direcţia liniei care uneşte 

ombilicul şi pubisul (laparatomia mediană postombilicală) (fig. 1). Dimensiunea inciziei  

depinde de buna vizualizare a intestinului extravazat în rană. 

Hemostaza s-a realizat prin tamponament cu tifon steril (tamponamentul sa 

executată în cazul hemoragiilor capilare şi constă în comprimarea succesivă a plăgii cu 

tampoane de tifon steril. Sa aplicat tamponul şi se menţine câteva secunde şi se ridică, la 

nevoie se repetă) şi prin forcipresură cu pensă hemostatică ( forcepresura este o manoperă 

de hemostază care constă în comprimarea directă sau indirectă a vaselor sanguine şi se 

efectuează cu pensa hemostatică, care prin compresiune produce forciprsura. Este 

eficientă în cazul vaselor mici şi vaselor mari, care ulterior se ligaturează). 

Incizia peritoneului sa realizat în lungimea plăgii  operatorii, după aplicarea 

depărtătoarelor de rană. Sa prins peritoneul cu o pensă anatomică fără dinţi şi sa practicat 

o mică butonieră cu foarfecele (fig. 2), prin care sa introdus degetele mâinii stângi şi sa 

incizat peritoneul între cele două degete. 

             
 

 

 

S-a explorat cavitatea peritoneală. S-au introdus două degete în plagă şi prin 

palpaţie sa detectat corpul obstruant (fig. 3) unde sa exteriorizat ansa care conţine corpul 

străin (fig. 4). Această ansă sa găsit relativ uşor, fiind la limita dintre ansele dilatate şi cele 

turtite. 
 

Figura 1. Laparatomia  

mediană postombilicală 
Figura 2. Incizia peritoneului 
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S-a izolat cavitatea peritoneală prin câmpuri sterile. În plaga operatorie s-a introdus 

parţial un câmp steril, pentru a împiedica înaintarea altor anse intestinale. S-a examinat 

intestinul exteriorizat la nivelul corpului străin şi a fost determinat gradul alterării sau 

viabiltăţii acestuia. În cazurile noastre ansa intestinală era viabilă şi sa continuat cu 

efectuarea celorlalţi timpi operatori ai enterotomiei. 

Sa aplicat pensa intestinală pentru coprostază (fig. 5). Prin palpaţie sa determinat 

mobilitatea corpului străin. Întrucât, la nivelul corpului străin, peretele posibil poate 

prezenta un oarecare grad de alterare  am hotărât  ca deschiderea intestinului să se facă în 

ţesutul sănătos şi de aceea sa efectuat dislocarea lui înainte dar se permite şi înapoi. 

Deschiderea intestinului sa efectuat printr-o incizie transversală la un câine si o 

pisică din cauza că diametrul corpului străin era mic. Iar la celălalt câine şi pisică sa 

practicat incizia în sens longitudinal, din cauza ca corpul străin era de dimensiune mai 

mare, incizia sa efectuat pe marea curbură, pe o lungime care am considerat necesară 

pentru extragerea corpului străin obstruant (fig. 6).   

             
 

Extragerea corpului străin sa efectuat cu o pensă chirurgicală (fig. 7), după care sa 

efectuat toaleta plăgii intestinale. Sa curăţit mecanic de chimul intestinal stagnat în 

intestin şi sanarea cavităţii intestinale cu soluţie fiziologică (fig. 8). 

 

Figura 3. Detectarea  

corpului obstruant 

Figura 4. Exteriorizarea 

ansei obstruante 

Figura 5. Aplicarea penselor 

pentru coprostaza intestinului 
Figura 6.  

Deschiderea intestinului 
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Închiderea cavităţii intestinale sa efectuat prin suturi bietajate (sutura tip 

Schmieden şi sutura tip Plahotin-Sadovski) (fig. 9, 10). 

            
 

 

După suturarea intestinului s-au îndepărtat pensele de coprostază şi câmpurile de 

operaţie, sa aseptizat ansa intestinală exteriorizată cu tampoane îmbibate cu antiseptic. 

Apoi sa reîntrodus cu delicateţe ansa în cavitatea abdominală (fig. 11). Pe peritoneu sa 

aplicat o sutură cojocărească în fir continuu cu catgut. 

Închiderea abdomenului prin sutură bietajată (fig. 12), a reprezentat ultimul timp 

operator al intervenţiei chirurgicale. S-au introdus cocktailuri de antibacteriene în cavitatea 

peritoneală în scopul prevenirii aderenţilor şi dezvoltării peritonitei. Sa folosit Bicilină – 3, 

care conţine 600,000 U.I. La câini şi pisici sa administrat câte 10,000 U.I./kg m.c. 

              
 Figura 11. Repunerea ansei 

intestinale în cavitatea abdominală 

Figura 7. Extragerea  

corpului străin 

Figura 8. Sanarea  

cavităţii intestinale 

Figura 9. Sutura tip 

Schmieden 

Figura 10. Sutura tip 

Plahotin-Sadovschi 

Figura 12. Închiderea abdomenului 

prin sutură bietajată 
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După efectuarea asepsiei plăgii, s-a aplicat pansament protector sub formă de 

cămaşă (cămaşă tip Alfort). 

Suturile s-au examinat zilnic unde se badijona cu betadină şi se ducea evidenţa 

reacţiilor inflamatorii şi de cicatrizarea. Pansamentul de tip Altfort se menţine pe animal 

până la cicatrizarea completă a rănii. Pansamentul are proprietatea de a proteja plaga de 

pătrundere a infecţiei secundare prin lingerea rănii de către animalul operat şi protejarea 

rănii, a contactului dintre plagă şi obiectele din mediu.   

Extragerea firelor de sutura sa efectuat la a şaptea zi, cât la pisici atât şi la câini. La 

extragerea suturilor sa urmărit ca partea de la exterior a firului să nu fie extrasă prin 

ţesuturi şi în acest scop firul sa tăiat într-o parte cât mai aproape de piele. 

Tratamentul postoperator sa efectuat prin dietă absolută timp de 24 h, urmat de un 

regim alimentar lichid timp de 5 zile. 

Pentru prevenirea şi combaterea infecţiei sa administrat antibacteriene pe cale 

generală. Am ales preparatul Enroxil 5%, care are proprietăţi asupra infecţiei diseminate 

gastro-intestinal. Doza pentru un animal este de 1ml/10 kg m.c., administrat s.c. timp de 5 

zile consecutiv, odată pe zi. Enroxil 5% reprezintă, 5 mg s.a. Enrofloxacină pentru 1kg 

m.c.. Antibacterianul a fost administrat pisicilor de 3 kg câte 0,3 ml s.c., o dată în zi, timp 

de 5 zile consecutiv. Antibacterianul administrat câinelui cu masa corporală 7 kg a fost de 

0,7 ml s.c., o dată pe zi, timp de 5 zile consecutiv şi câine cu masa corporală 11 kg s-a 

administrat 1,1 ml s.c., o dată în zi, timp de 5 zile consecutiv. 
 

CONCLUZII 

1. Pentru stabilirea diagnosticului în obstrucţia intestinală este necesar efectuarea 

radiografiei. 

2. În ocluzia intestinală, tratamentul este strict chirurgical de urgenţă. 

3. Efectuarea laparoenterotomiei la câini şi pisici se efectuează prin administrarea 

anesteziei generale.  

4. Tratamentul postoperator se efectuează prin administrarea unui curs de antibiotice 

şi alimentarea animalelor în primele zile după operaţie cu hrană lichidă.  
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