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REZUMAT
Obiective. Analiza cazurilor de amputaţie traumatică la nivelul degetelor la copiii internaţi, în vederea iden-
tificării unor caracteristici pe baza cărora să se optimizeze algoritmii de prevenţie şi tratament.
Materiale şi metode. Au fost obţinute datele din protocoalele operatorii privind copii internaţi în Clinica de 
Chirurgie plastică şi Arsuri a Spitalului de Urgenţă pentru copii „Grigore Alexandrescu“, între anii 2005 şi 
2013, cu amputaţii traumatice ale degetelor. S-au cules informaţii referitoare la vârsta şi sexul pacienţilor, 
circumstanţele producerii traumatismului, mecanismul de producere, nivelul amputaţiei, tipul operaţiei şi 
numărul intervenţiilor chirurgicale.
Rezultate. Un număr de 42 de copii cu amputaţii traumatice ale degetelor au fost operaţi, practicându-se 
aco perirea bontului în 81% dintre cazuri şi reimplantarea segmentului amputat în doar 19% dintre cazuri. 
Două treimi dintre pacienţi au fost băieţi. Degetele mâinii au fost afectate în 95% dintre cazurile care s-au 
prezentat în clinică cu acest tip de traumatism.
Concluzii. Datele obţinute au fost în concordanţă şi cu alte studii care au indicat incidenţa crescută a am-
putaţiilor traumatice ale degetelor în rândul băieţilor, în cursul desfăşurării unor activităţi casnice care implică 
manipularea unor ustensile cu un puternic caracter de vătămare în cazul utilizării de către copii. Posibilităţile 
tehnice de reimplantare există şi sunt eficiente, dar cazurile care sunt eligibile pentru acest tip de tratament 
sunt puţin numeroase, astfel încât accentul trebuie pus în continuare pe prevenţie.
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ABSTRACT
Objective. The analysis of the traumatic amputation of fingers of hospital admitted children in order to iden-
tify certain characteristics to form the basis for optimizing the prevention and cure algorithms.
Materials and methods. The data was extracted from the surgical protocols of the children admitted to the 
Clinic of Plastic Surgery and Burns of “Grigore Alexandrescu” Clinical Emergency Children’s Hospital, be-
tween 2005 and 2013, with traumatic amputations of the fingers. Information was gathered related to the age 
and sex of the patients, the circumstances of occurrence of the trauma, the manner of occurrence, the am-
putation level, the type of surgical procedure and the number of surgical interventions. 
Results. A total of 42 children with traumatic amputations of the fingers have undergone surgery, the cover-
age of the stump being employed in 81% of cases and the replantation of the amputated segment in only 19% 
of instances. Two thirds of the pacients were boys. The fingers were affected in 95% of the cases presented 
to the clinic with this type of trauma.
Conclusions. The data obtained has been in accordance with other studies that had indicated the rising in-
cidence of traumatic finger amputations among boys, during household activities that involve manipulating 
tools having a high potential of injury when use by children. The technical possibilities of replantation are both 
available and effective, but the cases eligible for this type of treatment are few, hence the focus should still 
be set on prevention.
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INTRODUCERE

Amputaţiile traumatice constau în secţionarea, 
to  tală sau parţială, accidentală a uneia sau mai mul-
tor părţi ale corpului. În Statele Unite reprezintă a 
doua cauză a tuturor cazurilor de amputaţie. (1)

Amputaţiile traumatice sunt injurii frecvent în-
tâl nite la vârsta pediatrică. Traumatismele sunt cauza 
principală a amputaţiilor dobândite la copii. (2) Im-
portanţa acestora rezultă din faptul că se soldează, 
în majoritatea cazurilor, cu o diformitate şi cu im-
potenţă funcţională permanentă. (3) Puţine cazuri 
au indicaţia de reimplantare, aceasta fiind posibilă 
mai ales când mecanismul de producere a fost cel 
prin tăiere, pe o suprafaţă de mică întindere, com-
parativ cu avulsiile sau zdrobirea, precum şi atunci 
când perioada de ischemie a fost scurtă. (5)

La copii amputaţiile sunt produse în cadrul acci-
dentelor rutiere, folosirii unor scule electrice (flexul – 
polizorul unghiular, drujba – motoferăstrău, cir cu-
larul – ferăstrăul electric), folosirii unor echi pa mente 
electocasnice (mixer, feliator, aparate elec trice de 
tocat carne) sau prin prinderea între uşă şi ca drul 
acesteia, sub obiecte grele, masive ori meca nisme 
în mişcare (lanţ de bicicletă). Mecanismul de pro-
ducere va fi de tip tăiere, smulgere, strivire sau 
com binaţii ale acestora. Aspectul leziunilor produse 
va fi în funcţie de mecanismul de producere: plagă 
cu margini bine delimitate, cu structurile tăiate, sau 
plăgi anfractuoase, zdrobite.

Date din studiile disponibile au arătat că ma jo-
ritatea acestor cazuri au apărut la copii mici, de sex 
masculin, la nivelul degetelor şi au fost produse 
prin accidentarea la nivelul uşilor. Frecventa acci-
dentare prin prindere a degetelor la nivelul uşilor 
este explicabilă prin caracteristici legate de copil 
(care se află în perioada de învăţare prin explorare, 
mai ales tactilă, iar de multe ori un alt copil este 
pre  zent şi contribuie la producerea acestor acci-
dente) şi prin faptul că uşile sunt prezente la aproape 
orice încăpere din casă, locul unde copii mici petrec 
cel mai mult timp. (6)

Scopul iniţial al evaluării pacientului în vederea 
tratamentului de specialitate este de a stabili indi-
caţia de reimplantare. (7)

Unii dintre pacienţi se pot prezenta cu frag men-
tele amputate, dar reimplantarea se poate face doar 
în cazurile în care acestea au fost corect păstrate, 
ţesuturile păstrându-şi viabilitatea, când aspectul 
plăgii este mai degrabă prin tăiere decât prin stri-
vire, contaminarea nu este masivă, iar timpul scurs 
de la traumatism nu este foarte mare (şansele des-
cresc după 6 ore). Decizia de a efectua reimplantarea 
este favorizată de vârsta mică a pacienţilor, de 

starea lor generală şi de localizarea amputaţiei (re-
implantările au mai mari rate de succes la membrele 
superioare faţă de membrele inferioare). (1)

În cazul în care condiţiile pentru reimplantare 
sunt întrunite, trebuie luate în considerare şi cri-
teriile majore pentru reimplantare: degetul mare are 
o mare indicaţie pentru reimplantare, mai multe de-
gete amputate, orice deget la copii sau segmentul 
de getului situat distal de inserţia flexorului super fi-
cial al degetelor. (8)

Când reimplantarea nu este posibilă, se reali-
zează retuşul bontului de amputaţie şi acoperirea cu 
părţi moi. Nivelul amputaţiei se practică astfel încât 
să se păstreze cât mai mult din aspectul funcţional, 
iar aspectul pierderii să fie minimizat. (9) Prima 
etapă operatorie constă în debridarea ţesuturilor ne-
viabile, urmată de inventarierea tuturor structurilor 
afectate şi de repararea acestora, urmând ca bontul 
de amputaţie să fie acoperit de părţile moi prin su-
tură directă şi, mai frecvent, cu ajutorul grefelor de 
piele (piele liberă despicată, piele liberă toată gro-
simea, grefe com pozite) sau a plastiilor cu lambouri 
(locale, regio nale, de la distanţă). Deşi rapidă şi fa-
cilă, sutura directă prezintă frecvent dezavantajul 
tensionării ţe suturilor, astfel încât sunt utilizate mai 
frecvent lambourile locale, care au avantajul păs-
trării sen sibilităţii locale ce are o importanţă func-
ţio nală crescută mai ales la nivel digital.

În studiul de faţă se analizează cazurile de am-
putaţii traumatice ale degetelor la copiii internaţi în 
Clinica de Chirurgie plastică şi Arsuri a Spitalului 
de Urgenţă pentru copii „Grigore Alexandrescu“, 
între anii 2005 şi 2013, având ca scop descrierea 
caracteristicilor acestora.

MATERIALE ŞI METODE

Am studiat 42 de cazuri de amputaţii traumatice 
la nivelul degetelor la copiii operaţi în Clinica de 
Chirurgie Plastică şi Arsuri a Spitalului de Urgenţă 
pentru copii „Grigore Alexandrescu“, între anii 
2005 şi 2013. Au fost studiate datele legate de tipul 
evenimentului traumatic, mecanismul de producere, 
intervalul de timp scurs de la producerea acci den-
tului după care pacienţii s-au prezentat la spital, ni-
velul leziunii şi aspectul acesteia. Informaţiile le-
gate de intervenţia chirurgicală conţin datele des pre 
numărul şi tipul operaţiei, modul de efectuare, pre-
cum şi complicaţiile perioperatorii.

Consideraţii legate de intervenţia chirurgicală
Intervenţiile chirurgicale s-au efectuat la cât mai 

scurt timp după evaluarea şi diagnosticarea pa ci-
enţilor. Au fost efectuate sub anestezie generală sau 
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anestezie locală cu xilină. Acoperirea sau reim plan-
 tarea s-au făcut după debridarea plăgilor şi tra ta-
mentul structurilor lezate. Debridarea tuturor ţe-
suturilor devitalizate şi necrozate costituie o con-
   diţie importantă pentru succesul intervenţiei ope-
ratorii, atât din punct de vedere al acoperirii, cât şi 
prin evitarea infecţiilor locale (10). Studiile exis-
tente până în prezent n-au adus dovezi puternice 
asupra intervalului optim în care trebuie efectuată 
debridarea astfel încât să se considere că acest lucru 
a fost cel hotărâtor în privirea scăderii ratei infec-
ţiilor. (11) Sunt menţionate în aceste studii intervale 
de până la 6 ore de la producerea traumatismului, 
de 6 până la 12 ore sau de peste 12 ore (în condiţiile 
în care contaminarea nu a fost masivă, iar profilaxia 
antibiotică a fost instituită).

Anestezia generală a fost folosită în 6 cazuri, iar 
cea locală cu xilină în 19 cazuri.

Banda de hemostază (turniquetul) nu a fost fo-
losită, deoarece sângerarea nu a fost mare, era ne-
cesară evitarea ischemiei suplimentare a zonei şi 
era important să fie observată direct capacitatea de 
revascularizare a segmentului afectat.

În operaţii s-a intervenit asupra structurilor afec-
tate: tendoane, muşchi, oase, vase, structuri ner voase 
şi tegument cu ţesut subcutanat.

În cazul în care s-a făcut reimplantarea, s-a in-
tervenit pe toate aceste structuri. Fracturile deschise 
falangiene au fost reduse şi imobilizate prin osteo-
sinteză cu broşă centromedulară. La microscop s-a 
practicat revascularizaţia prin sutură micro chi-
rurgicală a arterelor digitale, precum şi sutura celor 
doi nervi digitali. Tendoanele flexor profund al de-
getelor şi extensor au fost, de asemenea, suturate. 

Când reimplantarea nu a fost opţiunea aleasă, 
s-a practicat debridarea riguroasă, repararea lezi-
unilor şi acoperirea defectelor de părţi moi prin 
grefe de piele sau lambouri cutanate. Utilizarea 

pielii de pe faţa volară a fost preferată, fiind o piele 
mai groasă şi mai bine inervată senzitiv. Post ope-
rator s-a aplicat imobilizarea gipsată.

La controalele periodice postoperatorii a fost 
eva luată viabilitatea fragmentului reaplicat ori in-
tegrarea grefei sau a lamboului cu care s-a realizat 
acoperirea. O bună permeabilitate vasculară, al că-
rei grad este determinat prin evaluarea reumplerii 
vas culare, a indicat un rezultat favorabil al rea pli-
cării. Evaluarea culorii şi a mobilităţii plastiei au 
fost realizate în cazul acoperirilor. Pielea roz sau 
roşie în cazul pielii libere despicate sau pielea uşor 
palidă în cazul acoperirii cu piele liberă toată gro-
simea, precum şi lipsa mobilităţii la planurile subia-
cente au indicat integrarea grefelor şi plastiilor uti-
li zate. (12)

REZULTATE

Dintre cele 34 de cazuri de amputaţii traumatice 
care au necesitat acoperire la nivelul degetelor la 
copiii internaţi în Clinica de Chirurgie plastică, ma-
joritatea au fost la nivelul mâinii şi doar una la ni-
velul piciorului (haluce). 

Pacienţii au avut la data intervenţiei chirurgicale 
vârste între 1 şi 15 ani, 25 (două treimi) dintre copii 
fiind băieţi.

Distribuţia numărului cumulat (acoperiri şi re-
im  plantări) de incidente în raport cu vârstele co-
piilor este redată în Graficul 1.

Se observă modul acestei distribuţii (6 cazuri), 
ce apare la vârsta de 2 ani, fiind atât precedat, cât şi 
urmat de un număr semnificativ mai mic de inci-
dente (corespunzător vârstelor de 1 şi 3 ani), ceea 
ce pare să confirme (la nivelul cazurilor tratate 
în cli nica analizată de la Spitalul „Grigore 
Alexandrescu“) existenţa vârstei „teribililor 2 ani“ 
(engl. “terrible twos”), descrisă în literatura de spe-
cialitate pediatrică ca prezentând un nivel crescut 

GRAFICUL 1. Distribuţia numărului 
cumulat de incidente în raport cu 
vârstele copiilor
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de explorare a mediului înconjurător şi de acumulare 
a cunoştinţelor prin modul tactil.

De asemenea, este vizibilă şi o incidenţă extrem 
de redusă la copiii cu vârste între 6 şi 9 ani (clasele 
primare).

După cum se poate observa din graficul de mai 
jos, peste două treimi din incidente s-au produs în 
mediul casnic (68%), fiind vorba de accidentări 
pro duse de aparatura electrocasnică (mixer, blender, 
feliator, aparat de tocat electric), strivire de către 
uşi sau tăiere de către diverse unelte (topor, drujbă). 
Un sigur caz s-a produs în contextul unui accident 
rutier. Restul traumatismelor s-au produs în inci-
dente variate: prinderea degetelor în lanţul bici cle-
tei, strivire de către un lemn ori accidentări la joacă 
(Graficul 2).

Alte 8 cazuri de amputaţie traumatică la nivelul 
de getelor au beneficiat de reimplantarea seg men-
tului amputat. Majoritatea acestor copii au fost 
băieţi, cu vârste de la 2 la 17 ani. Circumstanţele de 
producere au fost din aceleaşi categorii de incidente 
menţionate anterior. Anesteziile au fost în proporţie 
relativ egală, anestezii generale şi, respectiv, locale 
(xilină).

Într-un singur caz a fost necesară o nouă in ter-
venţie pentru necroza segmentului reimplantat. Nu 
au fost complicaţii infecţioase în nici unul dintre 
ca zurile studiate. 

DISCUŢII

O mare parte (peste jumătate) a amputaţiilor 
trau matice ale degetelor la copii are loc ca urmare a 
unor incidente produse în mediul casnic, legate de 
folosirea unor dispozitive şi unelte în proximitatea 
cărora copiii n-ar trebui să se afle nesupravegheaţi. 

În aceste circumstanţe au fost implicaţi mai ales 
băieţii, iar majoritatea leziunilor au fost la nivelul 
degetelor mâinilor.

În 81% dintre cazuri reimplantarea fragmentului 
am putat traumatic nu a mai fost posibilă şi, în 
aceste situaţii, în peste jumătate din cazuri au fost 
efectuate acoperiri cu lambouri locale, în restul si-
tuaţiilor fiind practicate acoperiri cu grefe com po-
zite, cu piele liberă despicată, cu piele liberă toată 
grosimea etc.

CONCLUZII

Este esenţială atenta supraveghere a copiilor de 
orice vârstă în mediul casnic, în special în mo men-
tele în care se foloseşte aparatură/unelte cu potenţial 
vătămător. O atenţie deosebită este necesară şi la 
con tactul cu uşile. Eliminarea acestor tipuri de in ci-
dente ar reduce incidenţa amputaţiilor la acest ni vel 
cu peste 50%. Şansele de a fi eligibil pentru o reim-
plantare sunt de obicei scăzute, copilul ră mânând 
cel mai adesea cu un defect fizic şi o re du cere per-
manentă a funcţionalităţii la nivelul mem  brului 
afectat.

Tehnicile chirurgicale actuale de prelucrare şi 
aco perire a bontului de amputaţie îmbunătăţesc re-
zultatele tratamentului, dar nu pot suplini deficitul 
funcţional apărut. 

Există situaţii în care, deşi tehnic posibilă, re-
implantarea unui deget nu este practicată, deoarece 
rezultatele funcţionale pot fi mai slabe decât în ca-
zul unui bont bine realizat, un deget implantat cu 
funcţionalitate redusă putând stânjeni folosirea ges-  

GRAFICUL 2. Locul producerii amputaţiei traumatice

În intervenţiile chirurgicale s-a efectuat de bri-
darea ţesuturilor devitalizate şi necrozate, explo-
rarea şi repararea leziunilor elementelor vasculo-
ner voase, evaluarea leziunilor osoase, retuşul bon-
  tului de amputaţie şi acoperirea defectelor de părţi 
moi restante. Trei sferturi dintre pacienţi au fost 
operaţi o singură dată, iar într-un singur caz au fost 
trei intervenţii (a fost necesară repetarea debridării). 
În cazul pacienţilor cu două intervenţii chirurgicale, 
a fost vorba de necesitatea repetării de bridării, îna-
inte de a se practica acoperirea defec tului, cu excep-
ţia unui singur caz, când a fost vorba şi de necrozarea 
ţesutului de acoperire, care a necesitat excizia aces-
tuia din urmă. 

În două treimi din cazuri a fost folosită anestezia 
generală, în restul cazurilor utilizându-se anestezia 
locală cu xilină.

Bontul de amputaţie a putut fi acoperit şi suturat 
direct doar în 2 cazuri. La jumătate din numărul ca-
zurilor (53%) s-au folosit lambourile locale. Gre-
fele compozite au fost realizate în 7 cazuri (21%), 
ur mate de utilizarea pielii libere despicate în 4 ca-
zuri (12%) şi în câte un caz de piele liberă toată gro-
simea, respectiv repoziţionarea tegumentului dez-
mă  nuşat.
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 turilor de bază. Pacientul se recuperează mai rapid 
în aceste situaţii în cazul amputaţiilor bine realizate, 
reducând timpul de spitalizare şi scăzând intesitatea 
traumei psihice.

La vârsta de 2 ani au loc deosebit de multe in-
cidente (modul statistic al distribuţiei), dublu atât 
faţă de numărul incidentelor apărute la vârsta de 1 

an, cât şi faţă de numărul traumatismelor apărute la 
vârsta de 3 ani.

Reimplantări au putut fi efectuate doar în 19% 
dintre cazuri, ceea ce arată că accentul trebuie pus 
pe prevenţie. Deşi tehnicile de microchirurgie pot fi 
aplicate cu succes, doar mai puţin de o cincime din 
cazuri sunt eligibile pentru reimplantare.
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