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ABSTRACT
The current paper presents în detail the defining elements of the etiopathogeny and surgical treatment of 
the trigger finger. The objective of the study is to identify the particular elements that can influence the 
post-operative prognosis, as well as to determine the impact they have on the recovery period and the 
professional integration of patients.
The research was based on data obtained from 52 patients who received treatment in 2015-2019. 
The results of the study show that the surgical treatment of the trigger finger performed by transverse 
incision at the level of the distal palmar fold with local anesthesia is associated with a very good result from 
a functional point of view, a low rate of postoperative complications and favorable aesthetic appearance.
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REzumat
Lucrarea de faţă prezintă în detaliu elementele definitorii ale etiopatogeniei şi tratamentului chirurgical al 
dege-tului în resort. Studiul are ca obiective identificarea elementelor particulare care pot influenţa 
prognosticul post-operator, precum şi determinarea impactului pe care acestea îl exercită asupra perioadei de 
recuperare şi a integrării profesionale a pacienţilor. 
Cercetarea s-a bazat pe date obţinute de la 52 de pacienţi, care au beneficiat de tratament chirurgical în peri-
oada 2015-2019. 
Rezultatele studiului arată că tratamentul chirurgical al degetului în resort realizat prin incizie transversală la 
nivelul pliului palmar distal cu anestezie locală se asociază cu un rezultat foarte bun din punct de vedere func-
ţional, o rată redusă a complicaţiilor postoperatorii, precum si un aspect estetic favorabil.

Cuvinte cheie: deget în resort, tenosinovită stenozantă, chirurgia mâinii

INtRODuCERE

Chirurgia mâinii este un domeniu extrem de 
vast care se adresează unei game foarte variate de 
afecţiuni, care au răsunet asupra funcţionalităţii 
mâinii. Tenosinovita stenozantă cunoscută ca „de-
getul în resort“, este una dintre cele mai frecvente 
afecţiuni invalidante ale membrului superior (1), 
fiind asociată cu un risc de apariţie cuprins între 2 
şi 3% pe parcursul întregii vieţi. Incidenţa este de 6 
ori mai mare în rândul populaţiei feminine, majori-

tatea cazurilor fiind diagnosticate în deceniul al şa-
selea de viaţă (2).

Mecanismul de apariţie al acestei boli este re-
prezentat de pierderea raporturilor anatomice între 
sistemul de scripeţi de la nivelul degetelor şi ten-
doanele flexoare. Pacienţii afectaţi de tenosinovită 
stenozantă prezintă modificări structurale la nivelul 
sistemului de scripeţi, precum şi la nivelul tecilor 
tendinoase, modificări ce stau la baza creşterii for-
ţei de frecare care apare în timpul executării mişcă-
rilor de flexie şi extensie a degetelor (3-5).
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MATERIALE ŞI METODĂ

Baza de date a inclus 52 de pacienţi care au be-
neficiat de tratament chirurgical în cadrul Spitalu-
lui Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni“, precum şi 
într-o clinică privată în intervalul 2015-2019 şi care 
şi-au exprimat acordul cu privire la prelucrarea da-
telor în sensul obţinerii de informaţii relevante din 
punct de vedere ştiinţific. 

Criteriile de includere au fost reprezentate de: 
• vârsta peste 18 ani; 
• diagnostic pozitiv de deget în resort stablit 

prin evaluare clinică;
• exprimarea acordului cu privire la realizarea 

intervenţiei chirurgicale şi a prelucrării date-
lor în scop ştiinţific.

Criteriile de excludere au fost reprezentate de: 
• comorbidităţi incompatibile cu efectuarea in-

tervenţiei chirurgicale (insuficienţă cardiacă 
severă, insuficienţă renală); 

• afecţiuni psihice cu impact asupra discernă-
mântului pacientului.

Datele prelucrate pe parcursul efectuării anali-
zei au inclus: 

• vârsta; 
• mediul de provenienţă; 
• antecedentele heredocolaterale; 
• profilul activităţii profesionale; 
• antecedentele personale patologice; 
• istoricul afecţiunii.
Pentru realizarea intervenţiei chirurgicale a fost 

efectuată anestezie locală, fiind utilizată soluţie an-
estezică preparată din lidocaină, bicarbonat de so-
diu şi adrenalină în raport de 10:1:0,1.

REzuLtatE

Analiza statistică efectuată a relevat faptul că, 
din lotul global, 78,84% dintre pacienţi au fost de 
sex feminin, 86,53% provenind din mediul urban, 
în 73,07% dintre cazuri fiind afectată mână domi-
nantă. În ceea ce priveşte distribuţia anatomică a 
afecţiunii, în 53,84% dintre cazuri a fost implicat 
degetul inelar, urmat de police, medius şi arătător. 

Din totalul de 52 de pacienţi, 50 au beneficiat de 
internare şi monitorizare timp de 24 de ore, pentru 
ca în 2 cazuri tratamentul să se efectueze în cadrul 
spitalizării de zi.

În ceea ce priveşte profilul profesional al paci-
enţilor incluşi în studiu, în 46 dintre cele 52 de ca-
zuri s-a putut realiza o asociere între acesta şi debu-
tul afecţiunii, 7 activând în domeniul construcţiilor, 
pentru ca 39 să profeseze în domenii care implică 
manualitate crescută (IT, curierat).

Rata complicaţiilor postoperatorii a fost de 
5,76% (3), dintre cele 3 cazuri identificate, 2 fiind 
asociate cu formarea unui hematom postoperator şi 
unul cu dehiscenţa plăgii. În cadrul lotului studiat, 
complicaţiile hemoragice au fost identificate în ca-
zul pacientelor care au beneficiat anterior operaţiei 
de injectare de corticosteroizi.

Perioada medie de vindecare a fost de 14 zile, cu 
reluarea activităţii casnice (fără efort intens) la 24 
de ore de la operaţie, urmată de reintegrarea profe-
sională după suprimarea firelor de sutură la 14 zile 
postoperator. 

Pe parcursul realizării monitorizării, nu au fost 
identificate cazuri de recidivă locală, toţi pacienţii 
incluşi în studiu reluând activitatea profesioală fără 
dificultate. În ceea ce priveşte recuperarea funcţio-
nală în cadrul acestui studiu, aceasta a avut o rată 
de 100%, cu redobândirea capacităţii de realizare a 
flexiei şi extensiei la amplitudine maximă.

DISCUŢII

Studiile dedicate înţelegerii mecanismelor pato-
genice care stau la baza apariţiei degetului în resort 
arată că primele modificări apar la nivelul suprafe-
ţei de contact dintre scripete şi tendon prin pierde-
rea integrităţii matricei extracelulare de la acest ni-
vel, creşterea numărului de condrocite, precum şi a 
producţiei de colagen de tip III (Figura 1). Rezulta-
tul acestor anomalii este reprezentat de blocarea 
degetului în flexie, urmat de efectuarea unei exten-
sii forţate cu caracter exploziv (6-11). Deşi majori-
tatea cazurilor de deget în resort prezintă modifi-
cări structurale şi funcţionale la nivelul scripetelui 
A1, afecţiunea poate să apară şi prin anomalii iden-
tificate la nivelul scripeţilor A2 şi A3. 

FIGURA 1. Deget IV în resort – Scripete A1

Frecvent, boala debutează la nivelul degetului 
IV al mâinii dominante, element ce susţine ipoteza 
suprasolicitării sistemului de scripeţi, afectarea A1 
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fiind determinată de forţele mari la care acesta este 
supus în cursul mişcărilor de flexie.

Literatura de specialitate prezintă o multitudine 
de ipoteze cu privire la factorii declanşatori ai aces-
tei afecţiuni, traumatismele repetate şi profilul acti-
vităţii profesionale fiind cei mai frecvenţi factori 
asociaţi cu debutul acestei afecţiuni (12-15). Istori-
cul personal patologic pare să fie, de asemenea, un 
element important în ceea ce priveşte apariţia teno-
sinovitei stenozante, pacienţii cu diabet zaharat 
asociind un risc de aproximativ 10% de dezvoltare 
a bolii pe parcursul vieţii, un element definitoriu în 
acest caz fiind durata dezechilibrului metabolic şi 
mai puţin valorile glicemiei (16-20). Studiile arată 
că sindromul de tunel carpian, artrita reumatoidă şi 
tenosinovita de Quervain se asociază, de asemenea, 
cu un risc crescut de apariţie a degetului în resort.

Diagnosticul se stabileşte prin examinare clinică 
cu obiectivarea blocării degetului în flexie, urmată 
de extensie explozivă însoţită de durere. În catego-
ria diagnosticelor diferenţiale se încadrează mala-
dia Dupuytren, sechelele cicatriceale posttraumati-
ce, precum şi leziunile aparatului extensor.

Tratamentul tenosinovitei stenozante se reali-
zează în funcţie de severitatea afecţiunii incluzând 
imobilizarea prin atelă gipsată, injectarea de corti-
costeroizi şi intervenţia chirurgicală (Figura 2). În 
ceea ce priveşte tratamentul conservator, intervalul 
de timp scurs de la debutul simptomatologiei este 
un factor predictiv foarte important.

FIGURA 2. Deget IV în resort – Scripete A1 secţionat

Imobilizarea prin atelă gipsată poate reprezenta 
o soluţie în formele uşoare, însă literatura de speci-
alitate arată că rata de recidivă poate să depăşească 
50 de procente. Injectarea corticosteroizilor la ni-
velul scripetelui A1 poate reprezenta soluţia optimă 
în formele uşoare, care nu beneficiază de imobili-
zare prin atelă gipsată, însă se asociază cu o rată 
semnificativă a recidivei postprocedurale. 

Intervenţia chirurgicală reprezintă soluţia opti-
mă pentru tratamentul degetului în resort (Figura 

3), secţionarea completă a scripetelui A1 sub anes-
tezie locală, asociindu-se cu rezultate foarte bune 
pe termen lung şi cu o rată mică a complicaţiilor 
postoperatorii (21). 

FIGURA 3. Deget IV în resort – Aspect postoperator

Utilizarea bicarbonatului de sodiu creşte gradul 
de confort al pacienţilor în timpul efectuării proce-
durii chirurgicale, contribuind în mod semnificativ 
la creşterea gradului de satisfacţie al acestora. Prin 
utilizarea adrenalinei se obţine un câmp operator de 
calitate, efectul vasoconstrictor al acesteia contribu-
ind la facilitarea vizualizării structurilor anatomice 
vizate, prin urmare la reducerea semnificativă a tim-
pului operator şi a eventualelor complicaţii asociate 
actului medical. Realizarea acestei proceduri prin 
intermediul unei incizii de 1 cm, plasată la nivelul 
pliului palmar distal, contribuie, pe de-o parte, la re-
ducerea perioadei de vindecare, iar, pe de altă parte, 
la obţinerea unui rezultat estetic favorabil.

CONCLuzII

Degetul în resort este o efecţiune cu un puternic 
caracter invalidant, având un răsunet major asupra 
funcţionalităţii mâinii. Efectuarea tratamentului 
chirurgical cu anestezie locală, prin utilizarea solu-
ţiei anestezice prezentate anterior, creşte gradul de 
confort al pacientului în timpul procedurii (bicar-
bonat), contribuind, de asemenea, în mod semnifi-
cativ la facilitarea vizualizării structurilor anatomi-
ce vizate (adrenalină). 

Prin realizarea inciziei de mici dimensiuni (1 
cm) plasate la nivelul pliului palmar distal, este fa-
cilitat accesul la scripetele A1 şi se creează premi-
sele unei vindecări armonioase cu rezultate estetice 
favorabile. Tratamentul chirurgical al degetului în 
resort se poate realiza în regim de spitalizare de zi, 
fără creşterea ratei complicaţiilor postoperatorii.
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