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traumatic peripheral nerve injury. Part II
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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 membrului 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 identificate care nu au corespuns criteriilor de căutare, cum ar fi studiile
privind leziunile de plex brahial, neuropatia diabetică, deficitul funcţional neurologic de membru superior post
AVC, traumatisme vertebro-medulare sau cranio-cerebrale etc.
Discuţii. Am selectat un număr de 20 de studii dintre lucrările identificate. 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
adresses both sensory-motor dysfunction and functioning, disability and pain issues.
Aims. This article presents an overview of the biomedical literature regarding the available assessment
methodologies 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 scientific abstracts and articles that did not match to our search criteria, such as studies on
brachial plexus injury, diabetic neuropathy, upper limb neurologic impairment due to Stroke, TBI or SCI, etc.
Results and discussion. We selected 20 studies from the identified articles. We presented an overview of
the main assessment methodologies and functional parameters 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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Actualităţi privind evaluarea factorilor personali
şi psiho-sociali de tip percepţia şi integrarea
durerii şi disfuncţiei, complianţa şi satisfacţia
pacientului cu disfuncţie posttraumatică de cauză
neurologică periferică a mâinii
Materialul prezentat face parte dintr-un amplu
studiu privind consecinţele somatice, dizabilităţile
şi aspectele psiho-comportamentale şi de reintegrare
privind recuperarea neurologică periferică posttraumatică a membrului superior. Au fost analizate studiile din literatura medicală a ultimilor ani publicate
în baza de date PubMedCentral, iar pe baza unor
criterii specifice de căutare au fost selectate 20 de
studii.
În lucrarea prezentă s-a insistat asupra evaluării
factorilor personali şi psihosociali dezvoltaţi în situaţiile posttraumatice extrem de diverse secundare
afectării neurologice periferice posttraumatice a
complexului pumn-mână-degete.
În studiul recent privind consecinţele posttraumatice pe termen lung după intervenţiile chirurgicale de replantare şi revascularizare la nivelul
membrului superior, Rosberg a urmărit să demonstreze dacă încrederea/complianţa pacientului
poate fi un indicator al recuperării funcţionale la
aceşti pacienţi. Pentru evaluarea acestui parametru
a fost utilizat Sense of Coherence (SOC). (15)
Un alt studiu, care a analizat satisfacţia unui
grup de pacienţi diagnosticaţi cu CRPS (Sindrom
Dureros Regional Complex) privind rezultatele
unui program de terapia mâinii, a utilizat un test de
evaluare calitativă şi cantitativă a satisfacţiei autoadministrat, adaptat după alte instrumente recunoscute şi validate, respectiv Patient Rated Wrist
Evaluation, SF-36, Health Survey, DASH etc. (20)
Rezultatele unui studiu pe pacienţi neurochirurgicali cu leziuni de nervi periferici de la nivelul
membrului superior au arătat că factorii consideraţi
cel mai frecvent determinanţi pentru dezvoltarea
durerii neuropate cronice la aceşti pacienţi sunt
factorii psihologici (64%), mecanismul traumatic
(59%), compensaţiile materiale pentru accidentele
de muncă (54%) şi traumatismele iatrogene (48%).
Chirurgii au declarat că urmăresc la 6 luni de la
traumatism evoluţia unor parametri de tip teama de
reluare a activităţilor profesionale (22%), durere
neuropată (20%) şi stresul emoţional sau psihologic
(17%). Studiul a arătat că evaluarea durerii se bazează în general pe răspunsul verbal al pacientului,
evaluarea factorilor psiho-sociali fiind rareori inclusă. În general, factorii personali ai pacientului
au fost consideraţi importanţi pentru dezvoltarea
durerii neuropate cronice. (10)

Într-o analiză a literaturii de specialitate privind
studiile care evaluează rezultatele terapeutice raportate la pacienţii cu istoric de leziuni traumatice
la nivelul membrului superior (cu excepţia amputaţiilor) a fost urmărită prezenţa unei asocieri între
durerea neuropată şi evoluţia funcţională la aceşti
pacienţi. Durerea neuropată a fost raportată rareori
în studiile pe pacienţi cu leziuni de nervi periferici
identificate. Studiul a arătat că cel mai frecvent au
fost utilizate scale analoge vizuale sau numerice de
evaluare a durerii, rareori fiind administrate chestionare standardizate pentru evaluarea durerii şi a
funcţiilor psiho-sociale. Studiile recente privind
pacienţii cu leziuni traumatice de nervi periferici au
evidenţiat prezenţa durerii şi a dizabilităţii semnificative pe termen lung. Pentru o mai bună înţelegere a durerii neuropate la aceşti pacienţi, Novack
şi Katz au recomandat utilizarea unor instrumente
validate şi fiabile pentru evaluarea afectării fizice, a
durerii şi dizabilităţii, calităţii vieţii legate de sănătate (HRQoL) şi a funcţionării psiho-sociale. (11)
Carlson et al. au folosit pentru evaluarea percepţiei pacientului privind simptomatologia şi nivelul funcţional chestionarul DASH (Disability of
the Arm, Shoulder and Hand). (1)
Cederlund et al. au analizat evoluţia sau modificările clinice – din perspectiva pacienţilor – privind funcţiile mâinii, satisfacţia privind activităţile
ocupaţionale cotidiene, modificările somnului, sănătatea şi calitatea vieţii la pacienţii cu istoric de
leziuni traumatice importante sau severe ale mâinii.
De asemenea, ei au investigat potenţialele diferenţe
dintre grupuri în funcţie de severitatea traumatismului, prezenţa leziunilor de nervi periferici şi
încrederea şi complianţa pacienţilor. La studiu au
participat 45 de pacienţi, cărora le-a fost trimis prin
poştă un chestionar complex, prin care au fost culese informaţii de tip date demografice, informaţii
privind dizabilităţile de la nivelul membrului superior (chestionarul DASH), calitatea vieţii (chestionarul SF-36), EuroQol (EQ-5D VAS), funcţiile
mâinii (o scală VAS) şi satisfacţia privind activităţile
cotidiene (SDO). Aceşti parametri au fost evaluaţi
la 3, 6 şi respectiv 12 luni după evenimentul traumatic. La 6 luni a fost evaluată încrederea şi complianţa pacientului. Pentru studiul descriptiv au fost
utilizate teste non-parametrice, majoritatea rezultatelor fiind măsurate cu scale ordinale. Rezultatele
studiului au arătat, în general, o ameliorare statistică
a aspectelor legate de funcţiile mâinii, satisfacţia
privind activităţile cotidiene, sănătatea şi aspectele
fizice ale calităţii vieţii. În schimb, în general, nu
au fost raportate modificări ale aspectelor mentale/
psihologice ale calităţii vieţii şi a manifestărilor de
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tip hipersensibilitate la rece. Studiul nu a arătat
diferenţe semnificative între pacienţii cu istoric de
leziuni traumatice severe sau majore ale mâinii, cu
sau fără leziuni de nervi periferici. Nu au fost raportate diferenţe majore privind datele demografice atât între pacienţii cu scoruri SOC reduse, cât
şi la cei cu scoruri SOC ridicate. În schimb, studiul
a arătat un nivel semnificativ redus al satisfacţiei
privind activităţile ocupaţionale cotidiene, scoruri
DASH ridicate, niveluri reduse ale calităţii vieţii
din punct de vedere mental, modificări ale somnului
şi durere la pacienţii cu un scor SOC redus (cu un
nivel redus de încredere şi complianţă). Au fost stabilite corelaţii între complianţa pacienţilor, calitatea vieţii, sănătate şi satisfacţia privind activităţile
vieţii cotidiene. (3)
Huge et al. au investigat prezenţa depresiei la un
grup de pacienţi cu CRPS cronic stresul posttraumatic şi dizabilitatea motorie asociată. Instrumentele
utilizate pentru evaluarea stresului şi a depresiei au
fost Posttraumatic Stress Symptoms Score şi Center
for Epidemiological Studies Depression Test. A fost
raportat un nivel semnificativ al stresului şi depresiei la aceşti pacienţi. Studiul a arătat că sindromul dureros regional complex cronic se caracterizează prin durere permanentă, durere legată de
dizabilitate, stres şi depresie, declanşată probabil
de leziunile de nervi periferici şi urmată de deficit
senzitiv. Autorii au sugerat o interacţiune complexă
între factorii periferici şi central predictivi ai disfuncţiei motorii şi hiperalgeziei. (7)
Într-o analiză a literaturii privind factorii protectori asociaţi cu durerea persistentă după leziuni
traumatice musculoscheletale, în studiile identificate au fost utilizate pentru evaluarea anxietăţii şi
depresiei instrumente ca Brief Symptom Inventory
şi Depression, Anxiety and Stress Scale-21 (DASS21). (16)
Într-un alt studiu recent, Novack et al. au investigat validitatea unui instrument utilizat pentru
evaluarea limitărilor funcţionale identificate la pacienţii cu leziuni de nervi periferici la nivelul membrului superior – Patient Specific Functional Scale
(PSFS). Au fost aplicate o serie de chestionare
autoadministrate de către pacient, respectiv PSFS,
SF-36, DASH, McGill Pain Questionnaire, Pain
Catastrophizing Scale (PCS) şi Pain Disability
Index (PDI). A fost evaluată relaţia dintre aceste
instrumente şi variabile independente de tip vârstă,
sex, nervul lezat, distanţa faţă de momentul traumatic, statutul profesional/ocupaţional. Rezultatele
studiului au arătat corelaţii moderate între PSFS şi
DASH şi domeniul rolurilor fizice evaluate de
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SF-36. La pacienţii cu leziuni de plex brahial au
fost obţinute scoruri PSFS semnificativ scăzute. (12)
Un instrument util de evaluare funcţională după
intervenţiile de replantare digitală menţionat de
Sebastin şi Chung este sistemul de evaluare introdus
de Susumu Tamai. Acesta constă dintr-o scală numerică (de la 0 la 20) pentru aprecierea mobilităţii,
sensibilităţii, simptomatologiei şi, în acelaşi timp,
evaluează participarea la activităţile cotidiene, satisfacţia pacienţilor şi reinserţia profesională. (0-10)
Acest instrument nu evaluează însă complicaţii
cum ar fi hipersensibilitatea la rece, paresteziile,
deformările unghiilor şi atrofia pulpară. (17)
Scala PRUNE de autoevaluare a durerii, simptomatologiei şi dizabilităţii funcţionale la pacienţii cu
leziuni compresive ale nervului ulnar la nivelul cotului, oferă o imagine comprehensivă privind autoîngrijirea, sarcinile/activităţile domestice, activităţile cotidiene majore şi activităţile sociale/de petrecere a timpului liber. (9)
Chemnitz et al. au realizat un studiu calitativ, în
care au analizat experienţa pacienţilor la 30 de ani
după un traumatism la nivelul antebraţului cu interesare de nervi periferici, la care s-a intervenit
chirurgical şi consecinţele în planul vieţii cotidiene.
Au fost investigate, de asemenea, strategiile utilizate pentru facilitarea adaptării. În studiu au fost
incluşi 15 pacienţi, cu leziuni complete de nerv median şi/sau ulnar, pentru care s-a intervenit chirurgical, cu vâsta cuprinsă între 13 şi 20 de ani. La
interviu, pacienţilor le-a fost solicitat să descrie
simptomatologia anterioară şi prezentă la nivelul
mâinii afectate, consecinţele în planul activităţilor
cotidiene, caracteristicile personale şi sprijinul
primit de la alte persoane. De asemenea, li s-a solicitat să descrie strategiile utilizate pentru facilitarea
adaptării. Au fost descrise, de asemenea, reacţii
emoţionale posttraumatice şi simptomatologia de
tip tulburare de stres posttraumatic, precum şi modalitatea în care au făcut faţă acestor reacţii. Unii
pacienţi au raportat un impact considerabil în plan
educaţional, social, profesional sau în planul activităţilor cotidiene, iar alţii au raportat modificarea/
adaptarea la noul nivel de performanţă funcţională.
A fost raportată afectarea rolurilor şi relaţiilor sociale ale participanţilor la studiu. Cercetătorii au
arătat importanţa identificării şi gestionării problemelor legate de reacţiile emoţionale posttraumatice
şi necesitatea promovării şi facilitării de către specialişti a dezvoltării unor mecanisme de adaptare şi
facilitare a participării la activităţile vieţii cotidiene
de către pacienţi. (4)
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Carlsson et al. au analizat asocierea dintre hipersensibilitatea la rece şi încrederea pacientului la un
grup de pacienţi cu istoric de leziuni traumatice ale
mâinii chirurgicalizaţi sau cu sindrom HAVS.
Pentru aprecierea încrederii şi complianţei pacienţilor a fost aplicat chestionarul SOC (13-item
condensed Sense of Coherence). Scorurile SOC reduse au fost asociate cu un scor CISS redus la toţi
pacienţii. (2)
Analiza aspectelor psiho-comportamentale din
materialele prezentate a avut un impact important
la pacienţii cu leziuni traumatice cu afectare neurologică periferică la nivelul complexului pumnmână-degete. Dizabilităţile ulterioare traumatismelor pot schimba traiectoria profesională şi uneori
socială a pacienţilor. În această zonă de cercetare
extrem de provocatoare se impune prezenţa echipei

interdisciplinare şi se justifică pe deplin dialogul cu
psihoterapeutul şi asistentul social pe termen lung.
Totodată, sunt aduse în discuţie argumente şi unghiuri de vedere ale evoluţiei psihocomportamentale, care necesită suport psihologic şi un mediu de
susţinere în planul recuperării medicale, atât din
partea echipei medicale, cât şi a familiei, dar şi a
societăţii.
Această lucrare a beneficiat de suport financiar
prin proiectul „Program de excelenţă în cercetare
doctorală şi postdoctorală multidisciplinară în bolile cronice“, Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/
133377, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
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