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PARTE GENERALĂ 

CAPITOLUL I - ISTORIA EXPANDERELOR TISULARE 

 

Prima experiență clinică folosind expanderele tisulare a fost descrisă de abea în 1957, când 

Neumann a relatat folosirea unui balon de cauciuc introdus subcutanat în zona postauriculară (5). 

După expandarea graduală în decurs de 60 de zile, era prezent un exces tegumentar suficient pentru 

a acoperi o reconstrucție de cartilaj în cadrul unui defect posttraumatic la nivelul urechii externe. 

Din nefericire, comunitatea chirurgicală nu a agreat această experiență, deși articolul lui Neumann 

a fost publicat într-un prestigios jurnal de Chirurgie.  

 Implantele mamare siliconice(6) au fost introduse ulterior, în anii 1960 și au reprezentat 

prima oportunitate de a oferi o reconstrucție a sânilor după mastectomii.  În acea perioadă, 

chirurgia rezulta în diformități semnificative ale sânilor (7) din cauza unor abordări mai radicale 

care erau aplicate și implantele mamare au permis recrearea formei sânilor (8, 9, 10).  

CAPITOLUL II - ANATOMIA, HISTOLOGIA ŞI FIZIOLOGIA PIELII EXPANDATE 

 

ANATOMIA ŞI HISTOLOGIA PIELII 

EPIDERMUL. Epidermul de la nivelul pielii expandate se îngroașă că răspuns la expansiunea 

continuă. se poate observa hiperkeratoză, acantoză și creșterea activității mitotice(22-26).  

DERMUL. O scădere a grosimii stratului dermal se produce cel mai rapid în timpul primelor câteva 

săptămâni.  

ȚESUTUL MUSCULAR. Grosimea și masa musculară sunt scăzute în timpul expansiunii, dar 

funcția mușchilor rămâne neschimbată.  

ȚESUTUL ADIPOS. Stratul țesutului adipos este cel mai afectat de procesul de expansiune 

tisulară (48). Este o descreștere marcată cu 30 până la 50 % a numărului de celule adipoase și a 

grosimii stratului adipos (49  

CAPSULA. O capsulă fibroasă densă crește în jurul tuturor expanderelor tisulare într-o perioadă 

de câteva zile și înconjoară expanderul în totalitate (51, 52, 53).  

VASELE DE SÂNGE Angiogeneza are loc rapid, cu cel mai mare număr de vase sanguine la 

joncțiunea dintre capsulă și țesutul gazdă. 

ȚESUTUL OSOS Expansiunea tisulară produce schimbări vizibile, dar reversibile la nivelul 

oaselor lungi și oaselor craniene la porci nou-născuți (58).  
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FIZIOLOGIA PIELII  

  Fiziologic, țesutul expandat se va acomoda la o valoare joasă a tensiunii oxigenului tisular, 

aproape de 0 mmHg. În 10-20 de minute, nivelurile tisulare de oxigen încep să crească, revenind 

la valorile normale într-o perioadă de 48-72 de ore după umflarea expanderului tisular. Pe măsură 

ce procesul de expasiune progresează, refacerea fluxului sangvin este mai lentă (65). Hipoxia 

tisulară poate fi un factor important al neovascularizatiei ce are loc în procesul de expansiune 

tiuslara.  

CAPITOLUL III - TIPURI DE EXPANDERE TISULARE 

 

Expanderele tisulare sunt baloane confec ţ ionate din silicon si ingrediente de umplere, 

modelate într-o proteză de o formă prestabilită (67), care pot fi umplute cu soluţie salină printr-un 

sistem de valve, care poate fi încorporat în suprafaţa implantului (primele implante aveau această 

structură, care nu mai este întâlnită azi) (68), sau poate fi la distanţă de implant, cu care este 

conectat prin-un tub de umplere flexibil (expanderele actuale au aproape toate această structură).  

Cel mai mare avantaj al unei valve la distanţă este acela de a păstra punctul de injectare departe 

de balon, evitând astfel orice risc de spargere al balonului în timpul inflaţiei. Plasarea la distanţă 

permite poziţionarea puntului de umplere subcutanat, intr-o zonă unde poate fi palpat cu usurinţa  

Expanderele diferenţiate sunt acelea create pentru a produce o expansiune mai mare intr-o 

parte faţă de cealalăa, raportaăa la suprafaţa aceluişsi expander. Acest lucru se face prin 

modificarea diferenţiată a rigidităţii sau grosimii învelişului de silicon în zone diferite ale 

expanderului. Expanderele construite personalizat sunt acelea care sunt comandate special, cu 

specificaţii legate de volum, grosime, lungime şi proiectie raportate la un defect particular. 

Expanderele anatomice sunt acelea care sunt folosite in mod particular la reconstrucţia sânilor 

pentru a produce un înveliş expandat ptozat ce mimează forma şi proporţiile unui sân natural. 
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CAPITOLUL IV - ANATOMIA SCALPULUI ŞI A SÂNULUI 

ANATOMIA SCALPULUI 

Scalpul este format din pielea (de obicei piloasă) şi tesutul subcutanat care acoperă 

neurocraniul de la linia nucală superioară a osului occipital până la marginile supraorbitare ale 

osului frontal. Lateral, scalpul se întinde până la arcadele zigomatice, peste fasciile temporale. 

PIELEA cuprinde numeroase glande sebacee și foliculi piloși și este cel mai frecvent loc de 

pe corp unde se întâlnesc chistele sebacee. Este subțire, cu excepția părții occipitale. Are o rețea 

arterială abundentă, și un bun drenaj venos și limfatic (84).  

ŢESUTUL CONJUNCTIV SUBCUTANAT: Formează o rețea groasă, rezistentă, densă, 

puternic vascularizată, care este împânzită de nervi cutanați și de vase de sânge  

STRATUL APONEVROTIC - aponevroză epicraniană- este reprezentat de mușchiul 

occipitofrontal (93-95), care este fibros la nivelul domului cranian și muscular la nivel occipital și 

frontal.  

ȚESUTUL CONJUNCTIV LAX de sub aponevroză este important pentru mobilizarea 

scalpului pe osul subiacent; în acest plan chirurgical se intervine pentru mobilizarea lambourilor 

de scalp.  

PERICRANIUL este un strat de ţesut conjunctiv dens ce formează periostul extern al 

neurocraniului. 

ANATOMIA SÂNULUI 

DEZVOLTARE 

 La origine, sânii se formează prin invaginarea ectodermului de la nivelul pereretelui toracic, 

care formează un mănunchi de ducte 

STRUCTURĂ 

 Sânii sunt formați din 15-20 de lobuli, care sunt separați prin septuri fibroase ce merg de la 

țesutul subcutanat până la nivelul fasciei peretelui toracic (ligamentele lui Cooper). Fiecare lobul 

are un duct care se termină la nivelul mamelonului. În zona lipsită de țesut adipos de sub areolă, 

părțile mari și dilatate ale ducteleor și sinusurilor lactifere sunt singurele sisteme de depozitare a 

laptelui. 

 VASCULARIZAŢIE 

 Rețeaua arterială cuprinde: artera toracică internă sau artera mamară internă, 4 ramuri ale 

arterei axilare, arterele intercostale.  

DRENAJUL VENOS 

 Venele care asigură drenajul venos al sânului sunt venele axilară, toracică internă și a 3-a, a 
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4-a și a 5-a venă intercostală; acestea sunt satelite arterelor omonime  

DRENAJUL LIMFATIC 

-de-a lungul tributarelor venelor axilare către ganglionii axilari; de-a lungul tributarelor 

vaselor toracice interne.  

Ganglionii axilari sunt așezați în 5 grupe: 1-anterioară, 2-posterioară, 3-laterală, 4-centrală, 

5- apical 

REPERE CHIRUGICALE ÎN MASTECTOMIE BAZATE PE ANATOMIA SÂNULUI 

-partea medială a câmpului operator este marginea axilară a mușchiului pectoral mare, 

retractată supero-medial;  

 -partea laterală a câmpului este marginea mediala a mușchiului latissiimus dorsi și partea 

superioară este venă axilara;  

 -bază triunghiului este formată de mușchiul serratus anterior și de mușchiul subscapular;  

Repere importante: Nervul toracodorsal, Nervul toracic lung, Nervul toracic antero-medial 

CAPITOLUL V - PLANIFICAREA EXPANSIUNII TISULARE 

 

1. SELECTAREA MĂRIMII, FORMEI ȘI VOLUMULUI EXPANDERULUI  

 Sunt multe metode consacrate de alegere a caracteristicilor expanderului tisular ce pot fi 

folosite în fiecare caz particular (137-139). Acestea de referă la:  

 -mărimea defectului;  

 -mărimea și disponibilitatea zonei donatoare;   

 -avansarea așteptată a lamboului hemisferic supraiacent expanderului.  

2. PRINCIPII ALE INSERĂRII EXPANDERELOR TISULARE  

Desenarea conturului expanderului la nivelul zonei donatoare și alegerea locului de la distanță 

unde va fi amplasată valva de umplere 

Incizia pentru inserarea expanderului trebuie de asemenea planificată luând în calcul direcția de 

avansare a viitorului lambou și disecția sigură a buzunarului unde va fi implantat expanderul (14 

Planul de disecție/inserție este în general un plan avascular deasupra fasciei musculare din 

majoritatea zonelor corpului. La nivelul frunții și scalpului acest lucru poate fi făcut în plan 

subgaleal pentru a minimiza sângerarea. 

Se disecă, de asemenea, un tunel de dimensiuni rezonabile și un spațiu adițional la distanță de 
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buzunarul expanderului unde să se introducă sistemul de valvă la distanță, ținând cont că acesta 

trebuie palpat sub piele cu ușurință.  

Tubul care conectează valva și expanderul poate fi fixat cu un fir la nivelul unde părăsește 

tunelul creat pentru el, permițând ca valva să stea într-o poziție mai fixă. 

După disecția unui buzunar adecvat că mărime în planul desemnat, care să pemită 

expanderului să stea confortabil departe de plagă, se va practica o hemostază riguroasă, fără a 

carboniza excesiv țesutul subcutanat.  

 Se îndepărtează expanderul din învelișul său steril după ce toți pașii preliminari introducerii 

sale au fost parcurși.  

 Se va ține un tabel în care se vor nota cu meticulozitate mărimea, forma și volumul 

expanderului implantat, lozalizarea sa la nivelul corpului, cantitatea de soluție injectată 

intraoperator și orice alți parametri sau precauții ce merită menționate.  

PROCESUL DE EXPANSIUNE  

Până la 2-3 săptămâni post-implantare se lasă timp de vindecare a suturii și nu se injectează 

cantități suplimentare de soluție.Pacientul este rechemat apoi la intervale de o săptămâna pentru 

proceduri ambulatorii seriate de umflare a expanderului..  

3. ÎNDEPĂRTAREA EXPANDERULUI ŞI AVANSAREA LAMBOULUI 

REZULTAT  

 Când se constată că există suficientă piele pentru acoperirea defectului, procesul de 

expansiune se oprește. Se mai lasă o perioadă de două săptămâni ca pielea expandată să se relaxeze 

la acel nivel.   

 Incizia pentru îndepărtarea expanderului are loc, de obicei, între zona expandată și defect.  

 Se verifică avansarea lamboului creat prin expansiune la nivelul defectului, se excizează zonă 

primară (defectul). Apoi se avansează lamboul. Se poate ancora lamboul prin câteva fire profunde 

între capsulă și țesuturile profunde ale defectului.  

CAPITOLUL VI - COMPLICAȚII ȘI REZULTATE NEFAVORABILE  

 Complicațiile minore includ hematoame, seroame, malpoziții ale valvei, expunerea valvei 

sau obținerea unor rezultate insuficiente pentru acoperirea defectului. Cele majore includ celulită, 

infecții, expunerea balonului expanderului, dezumflarea balonului, necroza pielii supraiacente. 

Referitor la zone, cele mai predispuse la complicații sunt cele de la nivelul extremității inferioare 

a corpului. Acestea pot fi legate de proasta vascularizație a membrelor inferioare și de reliefurile 

anatomice pe care se pun expanderele. În contrast, expansiunile la trunchi, cap și gât par a avea 

cele mai puțin complicații. 
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CONTRIBUŢIA PERSONALĂ 

I. MOTIVARE ȘI OBIECTIVE  

I.1 MOTIVAŢIA STUDIULUI 

 Lucrarea de față propune analiza rezultatelor obținute prin utilizarea expanderelor tisulare în 

cazul pacienților pediatrici cu leziuni la nivelul scalpului și al sânilor, comparativ cu alte metode 

de închidere a defectelor sau de revizie cicatriceală utilizate (grefe de piele), la un lotul studiat, ce 

cuprinde 50 de pacienți din cazuistica Clinicii de Chirurgie Plastică și Reparatorie a Spitalului de 

copii “Grigore Alexandrescu” din perioada 2010-2015.  

I.2.OBIECTIVELE STUDIULUI 

1. Descrierea populației totale constituită din pacienții cu leziuni la nivelul scalpului și al 

sânilor, spitalizați în Clinică în perioada ante-menţionată: distribuția pe sexe, grupe de 

vârstă, agentul etiologic implicat, nivel al leziunii, tip de tratament al leziunilor 

(expander sau grefă de piele liberă despicată), rezultat estetic final;  

2. Identificarea variației perioadei de vindecare (prin durata de spitalizare) în funcție de 

tipul de tratament chirurgical;   

3. Identificarea posibilelor complicații ale celor două metode terapeutice;  

4. Compararea satisfacției pacienților, pe baza rezultatului estetic subiectiv, în cazul 

ambelor metode terapeutice;  

II. MATERIAL ȘI METODĂ  

 Materialul de studiu a fost reprezentat de cazurile internate și tratate în Clinica de Chirurgie 

Plastică, Reconstructivă și Arsuri a Spitalului de Urgenţe Pentru Copii “Grigore Alexandrescu” 

din București, pe o perioadă de 5 ani, între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2015. Baza de date a 

fost întocmită pe baza foilor de observație, a protocoalelor operatorii și a registrelor de consultații.  

 Această bază de date cuprinde informații referitoare la identificarea pacienților, diagnosticul 

de includere în studiu, tipul de tratament, complicații și durată de spitalizare. Așadar, în prima 

parte a bazei de date se află informații referitoare la identificarea pacienților: inițiale, vârstă, sex, 

precum și informații referitoare la diagnosticul complet al pacienților cu menționarea zonei 

defectului primar, al agentului etiologic al leziunii, tipul tratamentului efectuat, durata spitalizării, 

complicații și rezultat estetic subiectiv. Toate fotografiile utilizate în această teză sunt ale 

pacienților tratați în Clinică în perioada desfăşurării studiului.  

II.1. DEFINIREA LOTURILOR. CRITERII DE INCLUDERE/EXCLUDERE 

 În ceea ce privește criterii de includere:  

 -pacienți cu vârstă între 2-18 ani;  
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 -pacienți cu leziuni extensive în suprafața, la nivelul scalpului sau sânului.  

 Criteriile de excludere au fost:  

 -pacienți cu leziuni mici în suprafață, ce puțeau fi rezolvate primar prin sutură directă sau 

prin vindecare per-secundam;  

II.2.ANALIZA DATELOR 

 Datele adunate au fost introduse în programul Microsoft Excel 2007. Interpretarea statistică 

a datelor obținute a fost realizată cu ajutorul programului IBM SPSS Statistic 20 și Microsoft Excel 

2007. Pentru analiza descriptivă a datelor s-au folosit indicatorii de tendinăă centrală și anume 

media, mediana, valoarea modală, deviația standard. Datele de tip cantitativ au fost analizate 

comparativ, folosindu-se teste de semnificație statistică: testul Student (t-test) testul Fisher (f test), 

testul χ2, Anova Single Factor, Descriptive Statistics, indice de corelatie r. 

 O valoare p˂0,05 este considerată semnificativă din punct de vedere statistic. De asemenea, 

s-a practicat regresia logistică pentru evidențierea și estimarea evoluției în timp a parametrului 

urmărit. 

III.REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În populaţia totală de 50 de pacienți cu defecte tegumentare importante, care au stat la baza acestui 

studio, s-a constatat un raport sex masculin/ sex feminin de 0,92 (45% sex masculin, 52% sex 

feminin) cu mici variații de-a lungul celor 5 ani, repartizați pe grupe de vârstă bine definite, cu un 

maxim la nivelul grupei de 4-18 ani.  

În funcţie de localizarea defectului lotul principal a fost împărţit în 2 lotur: 

- Lotul P1, reprezentat de 12 pacienţi cu sechele postcombustionale la nivelul sânului 

- Lotul P2, reprezentat de 38 pacienti cu defecte la nivelul scalpului 

 

Caracteristicile lotului P1: 

În lotul P1, sex ratio a fost de 5, beneficiind de tratament chirurgical la nivelul sânului mai 

mult pacientele, adresabilitatea fiind mai mare mai ales din punct de vedere estetic.  

În 58% din cazuri s-a optat pentru o tehnică chirurgicală ce prevedea utilizarea expanderelor 

tisulare și în 42% din cazuri s-a preferat ca metodă terapeutică folosirea unei grele de piele liberă 

despicată. 

Ţinând cont de particularităţile zonei anatomice, la 7 pacienţi din acest lot la care s-au folosit 

expandere tisulare, s-a optat pentru expanderele anatomice. 

La cei 5 pacienţi, la care s-a optat pentru folosirea grefelor de piele liberă despicată, acestea au 

fost recoltate cu electrodermatomul de la nivelul uneia sau a ambelor coapse. 
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Caracteristicile lotului P2:  

În lotul P2, sex ratio a fost de 1,71 in favoarea sexului masculine, 14 pacienţi au fost de 

sex feminin (37%) si 24 de sex masculin (63%). 

 Un procent de 55% (21 de pacienţi) au beneficiat ca metodă chirurgicală de  utilizarea 

expanderelor tisulare şi 45% (17 pacienţi) de aplicarea grefelor de piele liberă despicată. 

 

Durata medie de tratament: 

Durata medie de tratament este asemănătoare între cele două loturi de pacienţi şi între cele 

două loturi si lotul general. 

În cadrul lotului P1, durata medie de tratament pentru expandere și grefe a fost de 12,5 

saptămâni si respectiv de 2,6 saptămâni. În cadrul lotului P2, durata medie de tratament pentru 

expandere și grefe a fost de 12,4 saptămâni si respectiv de 2,1 saptămâni. Durata medie de 

tratament în lotul general, pentru expandere și grefe a fost de 12,5 saptămâni si respectiv de 2,13 

saptămâni.Durata de tratament în funcție de metoda chirugicală s-a dovedit a fi mai mare de 

aproximativ 6 ori, în cazul folosirii expanderelor. 

 

Atât in lotul P1, cât şi în lotul P2, creşterea duratei de tratament a depins direct de metoda 

chirurgicală, cu o semnificaţie statistică mare: p1= 1.5681E-06, respectiv p2= 2.1305E-19 cu F > 

F crit. Rezultatul a fost susţinut si de asocierea statistică între durata de tratament şi folosirea 

expanderelor în lotul general p= 7,21E-26 (<0,05). 

Caracteristicile complicaţiilor:  

Rata de apariție a complicațiilor in lotul P1 a fost de 25%, în lotul P2 a fost de 32%, iar în 

lotul general 23%. 

În funcție de tehnica operatorie, complicaţiile au apărut: 

- în lotul P1 la 14% pacienţi cu expandere si 40% la cei cu grefe.  

- În lotul P2 la 42% pacienţi cu expandere si 17% la cei cu grefe 

- În lotul general 35,7% pacienţi cu expandere si 22,7% la cei cu grefe 

Statistic nu s-a observat o diferență între cele două metode operatorii, în ceea ce privește rata 

de apariție a complicațiilor, atât în lotul P1, cît şi în lotul P2 (p1=0,35, p2=0,10, F<F crit). Acest 

lucru s-a confirmat prin analiza statistică a ratei de apariţie a complicaţiilor în funcţie de metoda 

chirurgicală, în lotul general (p=0,32) 

Rata de apariție a complicațiilor in lotul P2, în funcție de tipul de expander, a fost de 44% în 

cazul folosirii expanderelor semilunare si 42% în cazul folosirii expanderelor rotunde. Rata de 

apariție a complicațiilor în cazul folosirii grefelor libere despicate a fost 14,2%., fără o asociere 

statistică între cele două tipuri de expandere, în ceea ce privește rata de apariție a complicațiilor. 

(p=0,9, F<F crit) 
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Caracteristicile rezultatului estetic:  

Rezultatul estetic este net superior in cazul folosirii expanderelor, confirmat statistic prin 

obtinerea unui p1 (lot P1) =1.6939E-07, p2 (lot P2) =9,03421E-07 şi p (lot general) =8,05E-11.  

Rezultatul estetic cuantificat prin gradul de mulțumire al pacientului s-a dovedit a nu fi 

dependent și de gradul de apariție a complicațiilor în cadrul lotului P1, p1= 0,19 , nici în cadul 

lotului P2, p2= 0,18 şi nici în lotul general p= 0,02  

În cadrului lotului P2, cei mai multi pacienti 45% s-au încadrat cu diagnosticul de alopecie 

postcombustională, 37% alopecie postraumatică de etiologie diversificată și 18% alopecie dupa 

diverse intervenții chirurgicale și non chirugicale.  

Indicele de corelație calculat pentru lotul general, ne indică că există o corelație între durata 

de tratament și rezultatul estetic, valoarea acestuia crește paradoxal cu creșterea duratei de 

tratament, p= 1,64E-07.Acest lucru se explică prin faptul că un rezultat estetic superior (foarte 

satisfăcător, extrem de satisfăcător) se asociază cu o durată lungă de tratament in mod indirect, 

fiind dependent direct de metoda chirurgicală de tratament, în cazul acesta de utilizarea 

expanderelor. 

Rezultatul estetic nu depinde statistic de tipul de diagnostic sau de localizarea defectului în 

cazul lotului de studiu, 

CONCLUZII 

1. Baza de date: baza de date cuprinde informatii referitoare la identificarea pacienților 

(inițiale, vârstă, sex), la diagnosticul complet al pacienților cu menționarea zonei defectului 

primar, al agentului etiologic al leziunii, tipul tratamentului efectuat, durata spitalizării, 

complicații și rezultat estetic subiectiv.  

 

2. Numărul și distribuția pacienților pe tipul de tratament chirurgical pentru acoperirea 

unor defecte de mari dimensiuni 

Aceasta este alcatuita pe baza a 50 de pacienti selectati din 117, din perioada 01 ianuarie 

2010-31 decembrie 2015, din Clinica de Chirurgie Plastica si Reparatorie a Spitalului de 

Copii “Grigore Alexandrescu”. Din cei 50 de pacienți, 26 au fost de sex feminin (52%) și 

24 de sex masculin (48 %) 

3. Analiza și prelucrarea datelor 

Pentru analiza descriptivă a datelor s-au folosit indicatorii de tendință central. Datele de 

tip cantitativ au fost analizate comparativ, folosindu-se teste de semnificație statistică: testul 

Student (t-test) testul Fisher (f test), testul χ2, Anova Single Factor, Descriptive Statistics, 

indice de corelatie r.O valoare p˂0,05 este considerată semnificativă din punct de vedere 

statistic 
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4. Expanderele tisulare se utilizează in cazul defectelor medii sau mari, ce nu pot fi inchise 

prin sutură directă. Alte alternative de inchidere a acestor defecte sunt lambourile locale sau 

plastia prin grefe de piele liberă despicată.  

5. Avantajele utilizării expanderelor tisulare pentru închiderea defectelor sunt: 

a. recrutarea unui țesut din proximitatea defectului primar, similar din toate punctele de 

vedere acestuia (culoare, textură, prezență sau absenîa pilozității etc); 

b. recrutarea unui țesut din punct de vedere calitativ, net superior unei grefe de piele 

libera despicată;  

c. aspectul estetic al cicatricilor postintervenționale finale este net superior fața de 

utilizarea grefelor de piele; p value 8,05E-11 

d. absența unei cicatrici la nivelul zonei donatoare secundare, cum este in cazul grefelor 

de piele; 

6. Dezavantajele utilizării expanderelor tisulare sunt: 

a. durata prelungită a tratamentului; p= 7,21E-26 

b. existența mai multor timpi operatori, procesul necesitând multiple intervenții 

chirurgicale si multiple prezentări ambulatorii; 

c. limitarea utilizării expanderelor tisulare în funcție de particularitățile zonei defectului 

primar si a zonei donatoare adiacente; 

7. Defectele la sân.  

În cazul defectelor de la nivelul sânului, utilizarea expanderelor tisulare anatomice 

permite crearea unui buzunar în cadrul țesuturilor adiacente defectului, unde poate fi 

introdus ulterior un implant mamar, ceea ce contribuie la diminuarea impactului psihologic 

al leziunii primare asupra pacientului; 

8. Defectele la scalp. 

În cazul defectelor de la nivelul scalpului, expanderele tisulare permit recrutarea unui 

lambou tisular cu pilozitate similară zonelor adiacente, contribuind major la limitarea 

zonelor de alopecie si, astfel, permițând obținerea unui rezultat estetic extrem de 

satisfacator; 

9. A legerea expanderului tisular 

Expanderele tisulare trebuie alese in funcție de particularitățile defectului, ale zonei 

donatoare, ale calitații țesuturilor implicate etc. Ele pot fi de diferite forme (semilunar, 

rotund, dreptunghiular, anatomic) si mărimi. Studierea minuțioasa a pacientului si 

planificarea riguroasă a intregului proces de tratament chirurgical conduc la alegerea 

expanderului în funcție de caracteristicile fiecarui caz in parte; 

10.  Complicațiile utilizării expanderelor  

Complicațiile sunt variate, atât minore, cît și majore și sunt legate de apariția de 

hamatoame si seroame, celulită sau alte infecții locale cu tendința la generalizare, ischemia 

lamboului expandat, resorbție si modelare osoasă, în special la expanderele de scalp, 

neuropraxii si disfuncții nervoase in cazul unor sindroame de compresie. 
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Comparativ cu utilizarea grefelor de piele liberă despicată ca metodă alternativă de 

tratament chirurgical pentru acoperirea defectelor mari, expanderele tisulare nu se 

diferențiază statistic în funcție de rata apariției complicatiilor, p value = 0.3 

11.  Apariția complicațiilor postoperatorii, contribuie la modificarea semnificativă a 

rezultatului estetic în lotul general de studiu. (p=0,02) 

Rata complicațiilor in lotul studiat, în funcție de tehnica operatorie a fost de 35,7% în cazul 

folosirii expanderelor si 22,7% în cazul folosirii grefelor. 

12.  În ceea ce privește gradul de apariție a complicațiilor postoperatorii, în funcție de metoda 

chirurgicala abordată, nu există o diferențiere semnificativă a rezultatului estetic pe 

cele două loturi de pacienți: lotul P1 (p =0,18), lotul P2 (p = 0,10)  

13.  Tipul de expander folosit nu predispune la apariția complicațiilor.  

În cadrul lotului P2, pentru tratamentul chirurgical al defectelor întinse de scalp, s-au 

utilizat atât expandere rotunde (42%), cât și semilunare (44%). Nu s-a observat statistic o 

semnificatie de predispoziție la complicații a unuia din tipurile de expandere (p=0,9) 

14.  Durata de tratament în cazul defectele tegumentare extinse, diferă semnificativ în 

funcție de metoda chirugicală, fiind mai mare de aproximativ 6 ori, în cazul folosirii 

expanderelor. 

Durata medie de tratament pentru expandere și grefe a fost de 12,5 saptămâni si respectiv 

de 2,13 saptămâni. Această creștere a duratei de spitalizare s-a confirmat statistic, p= 7,21E-

26 (<0,05) 

15.  Rezultatul estetic, cuantificat prin gradul de mulțumire al pacientului, a fost net superior 

in cazul folosirii expanderelor. confirmat statistic prin obtinerea unui p value 8,05E-11 

(<0,05). 

Pentru evaluarea rezultatului estetic s-a folosit autoevaluarea pe o scara de la 1 la 5 (1-

nesatisfăcător, 5-extrem de satisfăcător). În ambele loturi, rezultatul estetic a depins 

semnificativ de metoda chirurgicală adoptată (p lot P1, P2 <0,05) şi nu de localizarea 

defectului de acoperit.  

16.  Tipul de diagnostic sau de localizarea defectului, nu a avut influenţe statistice asupra 

riscului estetic (p = 0.84) 

Etiologia asociată defectului tegumentar de scalp (postcombustională, postraumatică, 

iatrogenă) nu a avut valoare semnificativă nici asupra duratei de tratament şi nu a influenţat 

autoevaluarea pacientului. 

17.  Valoarea rezultatului estetic crește cu creșterea duratei de tratament, p = 1,64E-07 

(<0,05), indice de corelaţie pozitiv [-1,1].  

Un rezultat estetic superior (foarte satisfăcător, extrem de satisfăcător) se asociază cu o 

durată lungă de tratament in mod indirect, fiind dependent direct de metoda chirurgicală de 

tratament, în cazul acesta de utilizarea expanderelor  

 


