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REFERATE GENERALE 5

REZUMAT
Introducere. Studiile actuale privind consecinţele leziunilor traumatice ale nervilor periferici de la nivelul membrului 
superior se adresează atât disfuncţiilor senzoriale şi motorii, cât şi aspectelor legate de funcţionare, dizabilitate şi 
durere.
Obiective. Această lucrare prezintă o trecere în revistă a datelor din literatura biomedicală privind metodologiile 
şi instrumentele de evaluare actuale utilizate în cercetare şi practica clinică pentru evaluarea funcţională a mem-
brului superior. Astfel, sunt prezentate diferitele faţete ale managementului terapeutic al leziunilor posttraumatice 
ale nervilor periferici de la nivelul membrului superior şi al dizabilităţii, precum şi impactul asupra funcţionării, 
sănătăţii şi calităţii vieţii pacienţilor. 
Design. Analiza comprehensivă a literaturii biomedicale de la nivel internaţional. 
Metode. Am căutat studii din literatura ultimilor 10 ani publicate în baza de date PubMedCentral (PMC). Au fost 
excluse rezumatele şi articolele identifi cate care nu au corespuns criteriilor de căutare, cum ar fi  studiile privind 
leziunile de plex brahial, neuropatia diabetică, defi citul funcţional neurologic de membru superior post AVC, 
trauma tisme vertebro-medulare sau cranio-cerebrale etc.
Discuţii. Am selectat un număr de 20 de studii dintre lucrările identifi cate. În acest articol am realizat o trecere în 
revistă a principalelor metodologii de evaluare şi a parametrilor funcţionali investigaţi în aceste studii. 

Cuvinte cheie: rezultate terapeutice în plan funcţional, dizabilitate legată de disfuncţiile 
membrului superior, funcţiile mâinii, durere, calitatea vieţii, leziuni de nervi periferici, 

traumatisme de membru superior

ABSTRACT
Background. Current studies regarding the consequences of upper limb traumatic peripheral nerve injuries ad-
resses both sensory-motor dysfunction and functioning, disability and pain issues.
Aims. This article presents an overview of the biomedical literature regarding the available assessment method-
ologies and outcome measures used in research and clinical practice for the evaluation of upper limb function in 
the therapeutic management of posttraumatic upper limb peripheral nerve injuries and disability and their impact 
on patient’s functioning, health and quality of life.
Design. Systematic review of the international biomedical literature. 
Methods. We used PubMedCentral database searches (PMC) of the last 10 years published literature. There 
were excluded scientifi c abstracts and articles that did not match to our search criteria, such as studies on bra-
chial plexus injury, diabetic neuropathy, upper limb neurologic impairment due to Stroke, TBI or SCI, etc.
Results and discussion. We selected 20 studies from the identifi ed articles. We presented an overview of the 
main assessment methodologies and functional parameteres investigated in these studies. 

Keywords: functional outcomes, upper limb disability, hand function, pain, quality of life, 
peripheral nerve injury, upper limb trauma
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INTRODUCERE

Mâna disfuncţională prin afectare neurologică 
periferică după traumatisme la nivelul membrului 
superior reprezintă o temă actuală şi de interes pen-
tru toate specialităţile medicale implicate în mana-
gementul terapeutic al membrului superior post-
traumatic, incluzând şi medicul de familie. Sec ţi-
unea de recuperare medicală neurologică are un rol 
important legat de managementul consecinţelor în 
plan funcţional pe termen lung ale leziunilor trau-
matice de nervi periferici. 

Consecinţele funcţionale ale traumatismelor de 
la nivelul membrului superior se refl ectă la nivel 
individual prin alterarea funcţiilor mâinii, dar şi 
prin afectarea capacităţii de implicare în activităţile 
vieţii cotidiene, de autoîngrijire, ocupaţionale/pro-
fesionale şi sociale (8).

Evaluarea funcţională a pacienţilor cu leziuni de 
nervi periferici, în special după intervenţiile chirur-
gicale, urmăreşte să refl ecte refacerea nervilor peri-
ferici, respectiv reinervarea, nivelul de afectare a 
sen sibilităţii tactile, funcţia integrată senzorială şi 
motorie. Concomitent, se evaluează dinamica du-
rerii, disconfortul şi rezultatele terapeutice din punct 
de vedere neurofi ziologic şi cele clinice, din pers-
pectiva pacientului şi a nivelului funcţional (19). 

Preocupările actuale privind evaluarea şi analiza 
consecinţelor leziunilor traumatice de nervi peri-
ferici de la nivelul membrului superior se adresează 
atât manifestărilor senzorio-motorii, cât şi aspec-
telor legate de funcţionare, dizabilitate şi experienţa 
algică. 

OBIECTIVE 

Ne propunem realizarea unei analize a literaturii 
biomedicale internaţionale privind principalele me-
tode şi instrumente de evaluare clinico-funcţională 
existente în prezent şi utilizate în cercetare şi 
practica clinică la pacienţii cu leziuni traumatice de 
nervi periferici la nivelul membrului superior.

METODOLOGIE 

Strategia de cercetare
Am accesat baza de date NCBI/PubMedCentral 

pentru identifi carea studiilor ştiinţifi ce relevante 
publicate în literatura biomedicală internaţională şi 
existente în format electronic, respectiv studiile 
privind evaluarea clinico-funcţională a pacienţilor 
cu afectare neurologică periferică posttraumatică a 
membrului superior. 

Criterii de căutare
Au fost admise articole de cercetare şi review-

uri, articole cu citări în alte articole, manuscrise de 
autor şi articole Open Access publicate în ultimii 
10 ani. Pentru căutare au fost folosite următoarele 
cu vinte-cheie functional outcomes, upper limb 
disability, hand function, pain, quality of life, 
peripheral nerve injury, upper limb trauma. 

REZULTATELE ANALIZEI LITERATURII 
BIOMEDICALE 

A fost identifi cat un număr de 119 articole. 
Dintre acestea, după verifi carea titlurilor, rezuma-
telor şi a cuvintelor cheie au fost excluse articolele 
care nu se încadrau în criteriile de căutare, respectiv 
studiile legate de leziunile de plex brahial, neuro-
patia diabetică şi defi citul neurologic la nivelul 
mem  brului superior după AVC, traumatisme 
cranio-cerebrale sau vertebro-medulare etc. Au fost 
selectate pentru analiză 20 de articole ştiinţifi ce 
publicate în reviste de neurologie, chirurgie plastică 
şi chirurgia mâinii, terapia mâinii, ortopedie-trau-
matologie, studiul durerii, patologie musculo sche-
le tală, fi zioterapie, recuperare medicală.

În majoritatea articolelor selectate au fost inves-
tigate în special aspectele clinice de tip toleranţă 
(hi persensibilitate) la rece şi cele funcţionale (li mi-
tările de activitate). O parte dintre studii au urmărit 
şi aspectele legate de percepţia şi integrarea durerii 
şi a disfuncţiei, complianţa şi satisfacţia pacientului. 

Actualităţi privind evaluarea clinico-funcţională a 
pacienţilor cu disfuncţii ale mâinii de cauză 
neuro logică periferică posttraumatică 

Într-un studiu realizat pe un grup de 297 de pacienţi 
cu istoric de traumatism la nivelul mem brului superior 
(15) au fost investigate consecinţele pe termen lung, 
respectiv limitările de activitate la nivelul complexului 
articular pumn-mână-degete, starea generală de sănă-
tate şi hipersensibilitatea la rece după intervenţiile chi-
rurgicale de replantare sau revascularizare de la nive-
lul membrului su perior. Pentru culegerea datelor au 
fost utilizate fi şele medicale, chestionarul Quick-
DASH (pentru evaluarea dizabilităţii membrului su-
perior), EuroQ-5D (de evaluare a stării generale de 
sănătate), CISS (evaluarea hipersensibilităţii la rece). 
Pentru eva luarea severităţii traumatismului a fost uti-
li zat sco rul HISS modifi cat – Modifi ed Hand Injury 
Severity Score (MHISS).

Graham & Schofi eld au investigat prevalenţa şi 
evoluţia manifestărilor de tip hipersensibilitate la 
rece raportate de un grup de pacienţi cu istoric de 
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leziuni traumatice ale mâinii, de cauză profesională 
(5). Au fost analizate date ale participanţilor, selec-
taţi în mod aleator, de la 2, 4, 6 şi 10 ani după ac-
cidentul de muncă. În studiu au fost incluse 2 cate-
gorii de participanţi: un grup format din persoane 
care au suferit leziuni traumatice la nivelul mâinii 
produse în context profesional şi un grup de per-
soane cu suferinţe non-traumatice ale mâinii (grup 
martor). Toţi participanţii la studiu au primit un 
chestionar distribuit prin poştă, prin care a fost 
evaluată prezenţa manifestărilor de tip hiper sen si-
bilitate la rece. Acestea au fost raportate de peste 
90% dintre participanţii cu istoric traumatic. Rata 
hi persensibilităţii la rece a fost de 59-69% la par-
ticipanţii cu suferinţe non-traumatice la nivelul 
mâinii. În 50% dintre cei care au raportat prezenţa 
simptomatologiei, aceasta s-a agravat de-a lungul 
timpului; ameliorări au fost raportate doar la 9% 
dintre ei. Studiul a arătat că prevalenţa simpto ma-
tologiei de tip hipersensibilitate la rece este mai 
mare la persoanele cu istoric de leziuni traumatice 
de cauză profesională faţă de persoanele cu su-
ferinţe non-traumatice ale mâinii. Este de remarcat 
lipsa unei corelaţii între evoluţia clinică şi evaluarea 
obiectivă prin metoda termografi că.

Într-un studiu care a analizat opinia neuro chi-
rurgilor privind metodele de evaluare şi terapia du-
rerii la pacienţii cu leziuni de nervi periferici de la 
nivelul membrului superior, Novack et al. au arătat 
că, dintre participanţii la studiu care au răspuns la 
chestionarul electronic, 54% au declarat că ur mă-
resc dinamica manifestărilor de tip hipersensibilitate 
la rece, 42% defi citul motor şi 41% paresteziile la 
aceşti pacienţi în următoarele 6 luni după trau ma-
tism. De asemenea, 52% dintre respondenţi au de-
clarat că evaluează întotdeauna durerea la pacienţii 
cu disfuncţie motorie sau senzitivă, iar 75% au 
declarat că folosesc scale verbale sau numerice 
pentru evaluarea cantitativă a durerii la pacienţii cu 
manifestări algice (10).

Carlsson et al. au analizat consecinţele hiper-
sensibilităţii la rece (cold sensitivity) la pacienţii cu 
leziuni traumatice ale mâinii (cu amputaţii parţiale 
sau complete şi leziuni de nervi periferici) sau cu 
sindrom HAVS (hand-arm vibration syndrome) 
comparativ cu persoanele sănătoase (1). Hipersen-
sibilitatea la rece, descrisă ca o reacţie exagerată 
sau anormală la expunerea la temperaturi reci a 
seg mentului lezat, este o manifestare frecventă 
după traumatisme la nivelul mâinii, care se poate 
dezvolta în primele luni după traumatism, deseori 
permanentă şi însoţită de durere, parestezii, redoare 
şi modifi cări de culoare a tegumentelor. Pentru des-
crierea simptomatologiei pacienţilor şi a impactului 

hipersensibilităţii la rece asupra vieţii cotidiene a 
fost utilizat un chestionar auto-administrat validat 
– Cold Intolerance Symptom Severity (CISS), care 
a fost aplicat în timpul anotimpului rece, la 16 luni 
după traumatism. De asemenea, a fost aplicată o 
scală VAS pentru evaluarea problemelor generate 
de expunerea la rece (gradată de la 0 – fără pro-
bleme la 10 – cu afectare importantă) şi scala 
Potential Work Exposure Scale (PWES). Pentru 
evaluarea sănătăţii şi calităţii vieţii (health-related 
quality of life) a fost utilizat chestionarul SF-36. 
Hipersensibilitatea la rece a fost raportată la pa-
cienţii cu leziuni traumatice ale mâinii, fi ind mai 
importantă la cei cu HAVS, comparativ cu subiecţii 
sănătoşi. A fost evidenţiată o corelaţie strânsă între 
hipersensibilitatea la rece raportată de pacient şi 
calitatea vieţii (HRQoL). De asemenea, hiper sen-
sibilitatea la rece a fost asociată cu dizabilitate im-
por tantă. Principalele probleme raportate au fost 
legate de prezenţa unor manifestări de tip hipotonie, 
parestezii, redoare, modifi cări de culoare şi durere 
la expunerea la rece.

Sandra Kus et al. au prezentat, într-o analiză a 
cercetărilor publicate privind mâna disfuncţională, 
aspectele cele mai importante legate de funcţionare 
şi dizabilitate la care se face frecvent referire în li-
teratură. Pentru identifi carea, clasifi carea şi cuanti-
fi carea informaţiilor relevante furnizate de studiile 
analizate a fost utilizată Clasifi carea Internaţională 
Funcţională/ICF (International Classifi cation of 
Functioning, Disability and Health). A fost iden-
tifi cat un număr de 127 de categorii ICF, care 
refl ectă impactul problemelor disfuncţionale de la 
nivelul mâinii asupra sănătăţii pacienţilor. În stu-
diile identifi cate au fost analizate în special aspec-
tele funcţionale legate de durere, mobilitate arti cu-
lară şi forţă musculară. Kuss et al. au arătat că 
rareori au fost evaluate anxietatea, somnul, mobili-
tatea complexului articular pumn-mână-degete, pre-
 cum şi capacitatea de autoîngrijire şi de implicare 
în activităţile cotidiene – extrem de importante 
pen tru sănătate, din perspectiva pacientului. De 
ase menea, Kus et al. au arătat că cercetările privind 
mâna disfuncţională nu iau în considerare în mod 
sistematic limitarea activităţilor şi restricţiile de 
participare, precum şi infl uenţa factorilor de mediu, 
care pot avea un rol facilitator sau restrictiv asupra 
performanţei individuale (8).

Huge et al. au investigat, la un grup de pacienţi 
cu CRPS cronic, interacţiunea dintre durerea spon-
tană, hiperalgezia şi tulburările senzoriale, auto-
nome, trofi ce şi motorii ce caracterizează sindromul 
dureros regional complex (CRPS) – patologie de 
tip durere neuropată dezvoltată după un traumatism 
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la nivelul membrului superior. Pentru cuantifi carea 
nivelului dizabilităţii motorii, respectiv evaluarea 
defi citului motor, au fost utilizate Sequential 
Occupa tional Dexterity Assessment şi Michigan 
Hand Questionnaire. Pentru evaluarea modifi cărilor 
senzitive au fost utilizate teste senzoriale cantitative 
(Quantitative Sensory Testing) în acord cu stan dar-
dele Reţelei Germane de Cercetare privind Durerea 
Neuropată. Rezultatele studiului au arătat că aproxi-
mativ 2/3 dintre pacienţi au raportat durere spontană 
în repaus. Au fost afectate substanţial forţa muscu-
lară la nivelul mâinii şi funcţia motorie. Evaluarea 
cantitativă senzorială a relevat un tipar distinct de 
defi cit senzorial bilateral generalizat şi hiperalgezie, 
mai ales la presiune. De asemenea, a fost raportat 
un defi cit motor semnifi cativ (7).

Rosenbloom et al. au realizat o analiză a litera-
turii pentru identifi carea studiilor care au evaluat 
incidenţa durerii persistente după leziuni traumatice 
musculoscheletale, caracteristicile durerii, riscurile 
şi factorii protectori asociaţi cu durerea persistentă. 
Au fost identifi cate 6 studii care au utilizat instru-
mente validate pentru evaluarea prezenţei şi intensi-
tăţii durerii imediat după traumatism, în timpul 
celor 2 săptămâni de spitalizare posttraumatic şi la 
diferite intervale după traumatism. În 5 studii du-
rerea a fost evaluată în cadrul unor chestionare de 
evaluare a calităţii vieţii. Au fost utilizate scale ana-
loge vizuale de 10 cm sau 100 mm sau o scală de 
evaluare numerică de la 0 la 10. În 2 studii au fost 
utilizate instrumente complexe de tipul chestio na-
relor McGill Pain Questionnaire sau varianta scurtă 
a acestuia. Un alt studiu a utilizat Graded Chronic 
Pain Scale. Dintre studiile care nu au utilizat instru-
mente validate, durerea a fost evaluată cu ajutorul 
chestionarului SF-36 şi SF-6. Într-un studiu a fost 
evaluată verbal prezenţa durerii. În 7 studii a fost 
investigată asocierea dintre severitatea traumatis-
mului – evaluată cu Injury Severity Score (ISS) – şi 
durerea la evaluarea iniţială şi/sau la control (16). 

Într-un studiu publicat în 2011 în Revista de 
chirurgia mâinii, Ray şi Mackinnon au evaluat 
pros pectiv evoluţia clinică a pacienţilor cu paralizie 
de nerv radial după intervenţii chirurgicale de tip 
transfer de nerv cu fascicule de la nervul median 
(care inervează muşchii fl exor superfi cial al dege-
telor şi fl exor radial al carpului) la nervul interosos 
posterior şi la nervul pentru extensorul scurt radial 
al carpului. Cei 19 pacienţi participanţi la studiu au 
fost evaluaţi cu ajutorul sistemului Medical 
Research Council (MRC) de gradare a forţei mus-
culare. Toţi pacienţii au fost monitorizaţi pe o 
perioadă de cel puţin 12 luni. La evaluarea funcţio-
nală postoperatorie a fost utilizată scala MRC. 

Gradele de la 0 la 2 au fost asociate cu o evoluţie 
nesatisfăcătoare, gradul 3 a fost considerat rezo-
nabil/satisfăcător, gradul 4 – bun, iar gradele +4 şi 
5 au fost considerate rezultate excelente. 17 pacienţi 
au avut paralizie totală de nerv radial, iar la ceilalţi 
era posibilă extensia pumnului, dar extensia po-
licelui şi a degetelor nu erau posibile. După inter-
venţiile chirurgicale, 18 pacienţi au avut o recu pe-
rare excelentă a extensiei pumnului, 12 dintre 
pa cienţi au avut o recuperare bună până la excelentă 
a extensiei policelui şi degetelor, 2 au avut o recu-
perare satisfăcătoare, iar 5 pacienţi nu au avut o 
recu perare nesatisfăcătoare (14). 

Post et al. au prezentat rezultatele unei meta-
analize a literaturii privind leziunile înalte de nerv 
ulnar şi cele ale unui studiu retrospectiv privind 
evoluţia clinică după intervenţiile chirurgicale de 
neurorafi e pentru leziunile înalte de nerv ulnar 
(între zona proximală a antebraţului şi axilă, distal 
de ramifi caţiile ramurii mediale a plexului brahial), 
pentru punerea bazelor unui management optim al 
acestor situaţii. Studiile analizate au utilizat pentru 
evaluare protocoalele Rosen-Lundborg şi Rotterdam 
Intrinsic Hand Myometer. Multe dintre articolele 
selectate au prezentat evoluţia clinică a unor leziuni 
mixte – nerv median şi ulnar (13).

Smith et al. au realizat o trecere în revistă a 
principalelor instrumente utilizate în ortopedie-
trau matologie pentru evaluarea dizabilităţii de la 
nivelul membrului superior şi a unor instrumente 
specifi ce pentru umăr, cot, pumn şi mână (18). 

Sebastin şi Chung au publicat un articol privind 
problemele legate de evaluarea clinico-funcţională 
după intervenţiile chirurgicale de replantare digi-
tală. Au fost menţionate instrumentele tradiţionale 
de evaluare clinico-funcţională (sensibilitate, am-
pli tudine de mişcare/ROM, forţă de prehensiune). 
Astfel, pentru evaluarea sensibilităţii, unii autori 
utilizează testul 2-PD (two-point discrimination), 
care măsoară densitatea senzorială sau testarea cu 
monofi lamente, care evaluează pragul senzorial. 
De asemenea, amplitudinea de mişcare (ROM) este 
evaluată de unii autori la nivelul unei singure ar-
ticulaţii, în timp ce alţi autori au evaluat mişcarea 
activă totală. Sebastin şi Chung au menţionat clasi-
fi carea Yamano a amputaţiilor distale de degete: 
bună (fără deformări sau probleme legate de acti-
vităţile cotidiene), rezonabilă (cu deformări mo-
derate, atrofi e, tulburări senzitive, pacientul îşi 
poate folosi degetele) şi insufi cientă (cu atrofi e, tul-
burări senzitive, pacientul nu-şi poate folosi de-
getele). În cazul pacienţilor cu replantări la nivelul 
pumnului, Sebastin şi Chung recomandă criteriile 
lui Chen de evaluare a rezultatelor intervenţiilor 
chirurgicale de replantare (17). 
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Într-o analiză a literaturii privind principalele 
instrumente utilizate în cercetările clinice pentru 
evaluarea rezultatelor terapeutice ale intervenţiilor 
chirurgicale pentru leziuni de nervi periferici a fost 
prezentată o clasifi care a metodologiilor de evaluare 
a funcţiilor senzorio-motorii, a dexterităţii dege-
telor, durerii şi discomfortului, precum şi a instru-
mentelor de evaluare electroneurofi ziologice, a in-
stru mentelor de evaluare a funcţiei globale a mâinii 
disfuncţionale prin leziune de nerv ulnar şi a instru-
mentelor de evaluare prin raportare de către pacient 
(auto-administrate) (19).

Un articol recent menţionează un instrument 
dezvoltat pentru evaluarea durerii, simptomatologiei 
şi dizabilităţii funcţionale la pacienţii cu leziuni 
compresive ale nervului ulnar la nivelul cotului 
prin raportare de către pacient – The Patient-Rated 
Ulnar Nerve Evaluation (PRUNE). Pentru validarea 
acestui instrument de evaluare, au fost intervievaţi 
89 de pacienţi şi a fost investigată corespondenţa 
dintre elementele PRUNE şi codurile ICF (Interna-
tional Classifi cation of Functioning, Disability, 
and Health). După analiza psihometrică a datelor 
culese de la pacienţi, rezultatele studiului au arătat 
că elementele acestui instrument de evaluare sunt 
în acord cu conceptele privind durerea şi mani fes-
tările de tip senzitiv sau motor şi se adresează sar-
cinilor legate de funcţionarea membrului superior 
(9). 

Într-un studiu calitativ în care au fost analizate 
experienţa şi consecinţele în planul vieţii cotidiene 
a pacienţilor cu leziuni traumatice de nervi periferici 
la 30 de ani după traumatism şi intervenţia chirur-
gicală, a fost raportată prezenţa unor manifestări de 
tip defi cit motor şi senzitiv al mâinii lezate, hiper-
sensibilitate la rece şi probleme secundare de co-
loană (4).

Într-un alt studiu recent, s-a urmărit evoluţia pe 
termen lung (la 8 ani după traumatism) a mani-
festărilor de tip hipersensibilitate la rece raportate 
de un grup de pacienţi cu istoric de leziuni trau-
matice ale mâinii (la care s-a intervenit chirurgical) 
sau cu sindrom HAVS. A fost analizată prezenţa 
factorilor predictivi ai modifi cărilor hiper sensibi li-
tăţii la rece de-a lungul timpului la pacienţii cu 
istoric de leziuni traumatice ale mâinii (amputaţii 
di gitale sau medio-carpiene şi leziuni de nervi peri-
ferici). Rezultatele studiului au evidenţiat o redu-
cere semnifi cativă a scorului CISS la aceşti pacienţi 
– respectiv reducerea impactului negativ al hiper-
sensibilităţii la rece asupra activităţilor vieţii co-
tidiene şi profesionale, cu excepţia activităţilor so-
ciale sau în cazul expunerii la temperaturi reci în 
timpul iernii. Durerea raportată de pacient, 

paresteziile şi timpul necesar pentru ameliorarea 
simptomatologiei la revenirea în medii cu tem-
peraturi mai calde nu s-au modifi cat de-a lungul 
tim pului. În schimb, la pacienţii cu HAVS nu s-au 
produs modifi cări ale scorului CISS (2).

He B. et al. au investigat recent factorii asociaţi 
cu refacerea senzorio-motorie după intervenţiile 
chi rurgicale de neurorafi e a nervilor periferici lezaţi 
de la nivelul membrului superior. Au fost selectate 
din baza de date PubMed 71 de studii clinice, pu-
blicate între anii 1990 şi 2011, care au descris rezul-
tatele intervenţiilor de neurorafi e de nervi median, 
ulnar, radial şi digitali, oferind sufi ciente informaţii 
despre pacient (date demografi ce, mecanism trau-
matic, nerv lezat, topografi a lezională, metoda chi-
rur gicală folosită etc.). În studiile identifi cate a fost 
folosită scala Mackinnon-Dellon pentru evaluarea 
sensibilităţii şi testarea musculară manuală, pentru 
evaluarea funcţiei motorii. Refacerea motorie satis-
făcătoare a fost gradată M4 sau M5, iar refacerea 
senzitivă satisfăcătoare S3+ sau S4. Rezultatele au 
arătat că durata refacerii, materialele utilizate şi 
nervul lezat au fost factori independenţi predictivi 
ai evoluţiei clinice după intervenţiile chirurgicale 
de neurorafi e, nervul lezat fi ind principalul factor 
care infl uenţează rata refacerii nervoase (6). 

DISCUŢII

Această lucrare face o trecere în revistă a prin-
cipalelor metodologii de evaluare clinico-funcţio-
nală şi a parametrilor funcţionali investigaţi în 
cadrul studiilor de cercetare de la nivel internaţional 
privind consecinţele neurologice periferice post-
trau matice la pacienţii cu istoric de traumatism de 
membru superior şi leziuni de nervi periferici. 

Analiza lucrărilor ştiinţifi ce relevante identifi cate 
din literatura biomedicală a arătat importanţa su-
biectului în plan medical practic, a cunoaşterii cate-
goriilor de consecinţe funcţionale, importanţa iden-
tifi cării şi evoluţiei în dinamică a acestor consecinţe. 
Totodată, prin volumul mare de informaţii şi cer-
cetări, a fost evidenţiată o preocupare crescută pri-
vind dinamica durerii, funcţionării şi dizabilităţii la 
aceasta categorie de patologie disfuncţională.
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